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ROMAN AİLESİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ (YALOVA ÖRNEĞİ) 

Türkiye’de farklı kültürel özellikleriyle dikkat çeken topluluklardan olan 
Romanların en temel problemleri eğitim ve dışlanma olarak düşünülebilir. Bu problem, 
çalışmamızın çıkış noktası olmuştur. Toplumların Romanlara karşı ahlâkî ve dinî yönden 
önyargıları gündeme gelebilmektedir. Romanların yaşadıkları toplumların ahlâkî 
değerlerini benimsetmede, temizlik alışkanlığını kazandırmada ve kötü alışkanlıklarının 
giderilmesi gibi hususlarda özellikle din eğitimi ön plana çıkmaktadır. Çalışmamızda da 
görüldüğü gibi Romanlar müslüman olduklarını özellikle vurgulamaktadır. Bu ortak 
paydadan hareketle yapılacak çalışmalarda olumlu neticeler alınacağı bu çalışmada öne 
çıkmaktadır. Ayrıca dinî altyapıya sahip Romanların, dinî altyapıya sahip olmayan 
Romanlara göre daha az olumsuz davranışa sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bazı vakıf ve 
derneklerin çalışmalarında davranışlar bazında olumlu neticeler alınmıştır. Herkes gibi 
Romanların yaşamında da önemli bir yere sahip olan aile, eğitimin yapıldığı ilk yerdir. Bu 
doğrultuda eğitimin aile üzerinden verilmesi çocukların davranışlarında da kazanımlar 
elde edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu yönde yapılan çalışmada öncelikle 
Roman toplumunun inanç durumunu, kültürel kimliğini ve aile yapısını öğrenmeye 
yönelik bir literatür taraması yapılmıştır. Yalova’daki Roman ailelerin dinî alt yapıları ve 
çocuklarına dinî eğitim alanında yaptıkları çalışmalar anket yöntemiyle incelenmiştir. 
Elde edilen veriler neticesinde ailelerin gerek alt yapılarındaki eksiklikler gerekse 
çocuklarına uyguladıkları din eğitimindeki aksaklıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
Roman çocukların eğitiminde aile eğitiminin de önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca din 
eğitiminin, örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim veren kurumlarla ve sivil toplum 
kuruluşlarının katkılarıyla desteklenmesi yönünde öneriler sunulmuştur. Aileden 
başlayarak çok yönlü verilen din eğitiminin Roman toplumunun eğitim ve dışlanma 
sorununun çözümüne önemli katkılar sağlayacağı sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR SÖZCÜKLER 

Roman, Aile, Dışlanma, Din Eğitimi, Müslüman, Sivil Toplum, Örgün Eğitim 
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CILD’S RELIGIOUS EDUCATION IN THE ROMAN FAMILIES 

 (YALOVA CASE) 

The main problems of Romany people who grab the attention with their different 
cultural features in Turkey, can be considered as education and exclusion. This problem is 
the starting point of our study. Societies’ prejudice for moral and religious aspects towards 
to Romany people can come to the fore.  For issues like making Romany people accept the 
moral rules of the society that they live in, bringing them cleaning habits, and breaking bad 
habits, especially religious education comes into prominence. As it can be seen in our study, 
it is emphasized that Romany people are Muslim. In this study, it is clear that positive 
results will be get in the studies which are done starting from this common ground.Also, it 
is seen that bad habits are corrected when Romany peoplehas religious infrastructure. In 
some foundations’ and associations’ studies, positive results was get in terms of behaviors. 
Home where is very important for Romany people as everybody is the place that education 
starts. In this direction, it is considered that providing education at home will be good for 
getting positive results in children’s behaviors. In the study which is done in this aspect, 
first, literature review on Romany people’s beliefs, cultural identities and family structure 
was made. The family structures and the studies on religious education that they have made 
for their children of Romany people in Yalova is examined with survey method. In the 
result of acquired data, both deficiencies in family infrastructures, and the religious 
education that they have made for their children is determined. As a result, it is emphasized 
that parenting education is also important for Romany children education. Also, suggestions 
which offers that religious education should be supported by institutions’ and non-
governmental organizations’ contribution which provides not only formal education but also 
non-formal education. It is considered that all purpose education on religion by starting 
from the family will contribute Romany society for solving the education and exclusion 
problems. 

KEYWORDS 

Romany, Family, Exclusion, Religious Education, Muslim, Civil Society, Formal Education
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ÖNSÖZ 

 

Türkiye Cumhuriyeti din, dil ve kültürel farklılıkların bir araya gelerek 

oluşturduğu mozaik bir toplumsal yapıya sahiptir. Sosyolojik ve kültürel açıdan 

önemli bir zenginlik olan bu durum, bazen uyum sorunlarını da beraberinde 

getirebilmektedir. 

Türkiye’deki mozaik içerisinde Romanlarkendilerine mahsus özelliklerle 

dikkat çeken bir topluluktur. Günümüz Romanlarının eğitim, istihdam, temizlik, 

toplumun ahlâkî yapısına uygunluk, dışlanma gibi sorunlarının olduğu çeşitli 

ortamlarda dile getirilmektedir. Bu sorunların çözümünde aile yapısının bilinmesinin 

önemi büyüktür. Her toplulukta olduğu gibi Romanlarda da aile ilişkileri kendine ait 

bir düzene sahiptir ve hayatları aile etrafında geçmektedir. 

Romanlarda aile, gelecek neslin teminatı olan çocuklarda Roman kimliği 

oluşturulmasında en etkin unsurdur. Çünkü Roman ailelerde çocuk hayatın özü ve 

merkezidir. Birkaç neslin bir arada yaşadığı Roman ailelerde çocuğu eğitmek 

toplulukça gerçekleştirilen bir etkinliktir. Yetişkinlerle çocuklar fiziksel ve sosyal 

temas halindedir. Dış dünya ile ilgili yetişkinlerin birbirlerini korumaya yönelik 

tutum ve davranışları çocukları olumsuz yönde etkilemektedir. Onlarda dış dünyanın 

güvensiz bir ortam olduğu yönünde önyargıya ve dışlandıkları içinde öfkeye neden 

olmaktadır. 

Roman çocuklarının önyargılarının giderilmesinde eğitimin önemi büyüktür. Ayrıca 

çocuklara toplumdaahlâkî değerlerin benimsetilmesinde, temizlik alışkanlığı 

kazandırmasında, kötü alışkanlıkların giderilmesindedin eğitimi ön planda yer 

almaktadır. Çünkü Türkiye’deki Romanlar İslam dinine mensup olduklarını özellikle 

vurgulamaktadırlar. Bu sebeple çocukların doğru davranışlar sergileyebilmeleri ve 

toplumdan dışlanmalarının engellenmesi için ailenin dinî alt yapısındaki eksiklikler 

tespit edilip ailelerin din eğitimindeki eksikliklerine yönelik çalışmaların yapılması 

öncelikle ele alınacak konu olmalıdır. 

Bu çalışma giriş, sonuç ve öneriler hariç üç bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde, Roman vatandaşların aile yapıları ve Romanların çocuklara 

bakış açıları hakkında kısa bilgi verilip, araştırma probleminin alt yapısı 
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oluşturulmaktadır. Böylece Roman ailelerinin çocuklarında karşılaşılan sorunlara 

değinilerek araştırmanın problemi ortaya konup çalışmanın amacı, önemi, sınırları, 

kaynakları ve metodu hakkında bilgi verilmektedir. Giriş bölümü bazı kuramların 

açıklaması ve araştırma hipotezleri ile bitirilmektedir. 

Birinci bölümde, Romanların tarihi süreçleri, kültürel özellikleri, dinî 

hayatları, ekonomik yapıları, toplumsal örgütleri, gelenek ve görenekleri ileaile 

yapıları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bilgiler ışığında araştırma problemini 

oluşturan Romanları tanıma imkânı elde edilmiştir. 

İkinci bölümde, ankete katılan deneklerin sosyo-kültürel durumları ve diğer 

bazı konulardaki tutumları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bilgiler ışığında 

araştırmanın problemi hakkında görüşlerine başvurulan denekleri, daha detaylı 

tanıma imkânı elde edilmiştir. Ayrıca Romanailelerin din eğitimi düzeyleri, dinî 

hayatları, temizlik anlayışları ile ilgili bilgiler SPSS programı vasıtasıyla elde edilen 

sonuçlar çerçevesinde yorumlanmış ve alt yapı imkanları hakkında bilgi verilmiştir. 

Üçüncü Bölümde araştırmanın problemi kapsamında Roman ailelerin 

çocuklarına verdikleri din eğitimiyle ilgili uygulamalar yine SPSS programı 

vasıtasıyla ulaşılan sonuçlar çerçevesinde yorumlanmıştır. Böylece, Romanailelerin 

çocukları içindin eğitimiyle ilgili uygulamaları ne derece yeterli gördükleri açığa 

kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Sonuç Bölümünde ise elde edilen bulgular topluca yorumlanmaktadır. Ayrıca 

bu bölümde çalışmanın neticesinde araştırma problemiyle ilgili kişi ve kurumlara 

yapılan bazı önerilere yer verilmekte ve bibliyografya ile eser son bulmaktadır. 

Ekler Bölümünde araştırmadan bağımsız olmakla beraber kullandığımız 

anket soruları ve anketimizle ilgili haberler yer almaktadır. Ayrıca araştırmamızla 

ilgili basında çıkan yazıların da bu bölümde yer alması uygun görülmüştür. 

Bu çalışma Roman vatandaşların çocuklarının ailedeki din eğitimi sorununu 

gündeme getirmiştir. Çalışmamız, bu yöndeki sorunların çözümüne katkı sağlayacak 

yeni bir zemin hazırlayabilirse bizim için büyük mutluluk vesilesi olacaktır. 

                                                                28.09.2015 

                                                         Ayşe KİREZ TAŞYÜREK   
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GİRİŞ 

 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

 

Romanlar, kendi yaşam tarzlarıyla marjinal bir kültürel yapıya sahiptirler. Hem 

dışlanıp hem de hoşgörülen Roman halkının hayatı aile etrafında geçer. Ayrıca aile, 

güvenlik ve koruma sağlayan eğitici bir birimdir. 

Aile, içinde bulunan bireylerin yanısıra diğer ailelerle ve dışarıdan gelen kimselerle 

dayanışma içinde olan aile üyelerinden oluşan bir kurumdur. Kişiler arasındaki ilişkileri de 

aile gruplarının ilişkileri belirler. Bir bireyin suçu ailenin suçu sayılır. Övülen davranış 

ailenin itibarını arttırır. İyi yetiştirilen bir çocuk aileye onur kazandırır. Evlendiğinde de 

yeni girdiği grup içinde ailesini temsil etmeye devam eder. Aileler arasında çatışma 

olduğunda kendi ailesine dönmek zorunda kalır. Bireylerin yapmış olduğu her hareket 

ailesiyle ilişkilendirilir. 

Sosyal dayanışma ailenin tüm üyelerini bir arada tutar. Evlenmeyen birkaç yetişkin 

aileleriyle kalır. Öksüzler hemen her zaman akrabaları tarafından alınırlar ve yaşlı kişilere 

her zaman bakılır ve saygı duyulur, hiçbir zaman terk edilmezler. Kısacası Romanlarda 

sosyal dayanışma psikolojik bir güvenlik şeklidir.1Akrabalık bağları herşeyden önce gelir. 

Oluşturulan sınırlar içerisinde evlenme, çocuk yetiştirme, ekonomik işlerin 

programlanmasının temeli olan ve esnek yapıya sahip bir ağ oluşturan aile, grubun 

oluşmasında yardımcıdır. Bu yapılanmada birey güçlü ait olma duygusunu ve kimlik 

unsurlarını oluşturmakla beraber aynı zamanda fiziksel, duygusal ve maddi yardım 

bulacaktır. Sonuç olarak aile,  sosyal, ekonomik ve duygusal güvenlik açısından bir 

şemsiyedir. Çocuklar ve yaşlılar için bile yetersizliklerine bakılmaksızın grup içinde bir yer 

ve rol verilir. 

Romanlarda ailenin çıkarları bireyin çıkarlarından önce gelir. İlişkiler otoriter 

değildir. Fikir birliği aileye ve topluluğa karşı duyulan sadakati doğururken, iç dayanışma 

                                                 
1Liegeois,Jean-Pierre “Roms en Europe” (Avrupa’nın Romanları) Çeviren: Dış Politika Enstitüsü, Bilkent 

Üniversitesi, 2008  Ankara, s.52  
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Roman olmayanlara duyulan olumsuz bakış açısını kuvvetlendirir. “Roman olma” gerçeği 

dışarıya karşı aykırılık olarak algılanmaktadır. İki dünya, çatışma nedeniyle karşı karşıya 

geldiğinde grubun işbirliği yapmasında etkili olur. Aslında dışlanmak ve ayrı tutulmak 

kendini farklı ve emsalsiz varlık olarak görmesini cesaretlendirir. Güç bir duruma 

düştüklerinde şiddet ve küçümseyici eleştirilerle yanıt verirler. Böyle durumlar karşısında 

kimliğin dirençli olması gerekir,kişiler bu dirençten güç alır. Roman olmayanlara duyulan 

sevgisizlik Romanların kendilerine has olan grup bağlılığı duygularını ve dayanışma 

yapmalarını sağlar.2 

Romanların yaşam şartları üzerine kapsamlı çalışma 1775-1776 yıllarında Macar 

bilim adamı Protestan Rahip Samuel Augustini ab Hortis tarafından yapılmıştır. Bu 

çalışmada Macaristan ve Transilvanya’daki Romanlarıincelenmiştir. Romanların kültürel 

özellikleri ve ahlâkî yapıları konusunda Rahip Samuel iyimser görüşlere sahip değildir. 

Romanlarınonur ve utanç hislerinin zayıf fakat gururlarının çok fazla olduğunu ifade 

etmiştir. İnanmadıkları halde çevrelerinin dinlerini benimseyen bu halkın, yaşantılarının 

uyumsuz olduğunu belirtmiştir. Romanlardaki yanlış davranış ve tutumların kaynağı olarak 

ailelerin çocuklarını eğitmek konusunda başarısız olmalarını göstermiştir. Yazar, bir eğitim 

aldıkları takdirde tarım, el sanatları ve askerlikte parlak bir gelecekleri olabileceğini 

belirtmiştir. Sonuç itibariyle, Romanları iyi insana ve Hıristiyan’a çevirebilmek ve devlete 

tutunabilmelerini sağlamak için her türlü olanağın kullanılması gerektiğini, fakat bu işin 

zahmetli ve sabır gerektiren bir iş olacağını vurgulamıştır. 

19. yy. sonlarında halkın Romanlara ilgisi artınca kilise bu duruma duyarsız 

kalamamıştır. Özellikle Protestan Kilisesi misyoner faaliyetler çerçevesinde Romanları 

ıslah etme ihtiyacıyla ahlak kazandırma yolunu denemeye başlamışlardır. Ana hedefleri 

Romanlara yerleşik hayatı benimsetip yozlaşmış ahlâkî değerlerini geri kazandırmak ve 

itaate dayalı mesleklere yöneltip onları değiştirmektir. Aynı dönemde İskoçya Kilisesinde 

Papaz John Baird gezgin bir Roman kolonisini düzeltme girişiminde bulunmuştur. Amacı, 

Roman çocuklarını uygun kişilerin gözetiminde yıl boyunca Yelthom’da tutup, okula 

düzenli gitmelerine, gerekli dineğitimi görmelerine, toplumda belli bir yer edinmelerine 

olanak sağlamaktı. Braid kurduğu dernek vasıtasıyla çocuklar konusunda gelişmeler 

kaydetmiştir. Dernek bir müddet sonra kapansa da yapılan çalışmalar sayesinde ilköğretim 

parasız ve zorunlu hale gelmiş ve birkaç yıl sonrada oradaki Romanlar yerleşik hayat 

                                                 
2Liegeois, a.g.e. s.77-78 
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sürmeye başlamışlardır. Fakat Romanlarıtopluma kazandırmak amacıyla İngiltere ve 

Prusya’da yarı eğitsel yarı dinî çalışmalar yapılmış hatta Romanların arasından misyonerler 

çıkmış olsa da kalıcı reformlar sağlayacak boyutta başarı sağlanamamıştır.3 

Avrupa’daki yapılan bu çalışmaların yanı sıra ülkemizde de Romanvatandaşları 

tanıtıp sorunlarına çözümler içeren bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara, Suat 

Kolukısa’nın “Dünden Bugüne Çingeneler”, Mustafa Malkoç’un “Sosyal Hayat, Din 

Anlayışı ve Eğitim Açısından Bursa Çingeneleri”, Ali Rafet Özkan’ın “Türkiye 

Çingeneleri” kitaplarını örnek verebiliriz.4 

Bizim araştırmamız ise Roman çocuklara ailelerinde verilecek din eğitimi üzerinde 

yoğunlaşmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda araştırmanın problemini “Roman ailelerin 

dinî alt yapılarını ve çocuklarına din eğitimi vermek için yaptıkları etkinlikleri tespit 

etmek” şeklinde belirleyebiliriz. Elde edilecek sonuçlar, farklı bölgelerdeki Romanaileler 

ve çocukların din eğitimi ve kazandırılacak ahlâkî değerlerle ilgili yapılacak çalışmalara 

ışık tutacaktır.  

Diğer kültürlerde olduğu gibi Romanlarda da aile anahtar konumundadır. Çünkü, 

çocuğun hayatını her yönüyle ailesi kuşatmaktadır. Bu topluluğun tanınması, yaş, cinsiyet 

ve sosyo-kültürel olarak hangi özelliklere sahip olduklarının bilinmesi, uygulanacak 

programın belirlenmesi açısından önemlidir. Çünkü, yapılacak eğitimin hedef kitlesi 

çocuklardır ve bu eğitimin uygulayıcısı da ebeveynlerdir.  

Ailelerin dinî alt yapı düzeyinin bilinmesi konunun diğer yönünü oluşturmaktadır. 

Bu  durumun çocuklarına yansımalarının belirlenmesi, geri bildirim niteliği taşımaktadır. 

Bu çalışmadan elde edilecek verilerin ilgili kişi ve kurumlarca değerlendirilmesi 

sağlandığında din  ve değerler eğitiminde isabetli sonuçlara ulaşılacağı beklenmektedir. 

Roman ailelerin kendilerinin ve verdikleri dinî eğitim yönünden  eksikliklerinin, 

din eğitimi ve sosyal hizmetler veren birimler tarafından bilinmesi büyük önem 

taşımaktadır. Aynı zamanda Roman vatandaşlarla ilgili çalışmalara katılacak gönüllü 

aktivistlerin bu topluluğun dinî, ahlâkî ve sosyo-kültürel açıdan tanımaları onları isabetli 

sonuçlara götürecektir. Öte yandan Romanların sorunlarına yönelik çalışmalara 

katılacakların olumlu bir etkileşim gerçekleştirebilmeleri için elde edilen verileri göz 

                                                 
3Fraser Angus, The Gypsies (Çingeneler) Çev. İlkin İnanç  Homer Kitapevi Yayıncılık 1.baskı 2005 

İstanbuls.168-170 

4Bu araştırmaların bazıları için “Araştırmanın Kaynakları” başlığına b.k.z. 
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önünde bulundurmaları gerekmektedir. Çünkü çalışma yapılan topluluk hakkında bilgi 

sahibi olmak gerçekçi hedefler oluşturmada yardımcı olacaktır. 

Dört yıl boyunca Yalova’da Roman vatandaşları tanımaya, dinî yöndeki 

eksikliklerini ve çocuklarının eğitimde karşılaştığı sorunları anlamaya çalıştık. Bu hususlar 

araştırmanın problemi üzerine çalışmamızı kolaylaştıracak, problemi olarak 

değerlendirilebilir. 

Roman ailelerin dinî alt yapıları ve çocuklarının din eğitimi için yaptıkları 

çalışmalar anket sorusu haline getirilerek deneklere sorulmuş ve  araştırmanın problemi 

hakkında veriler elde edilmiştir. 

Konu ile ilgili yaptığımız incelemelerde, Yalova’da Roman çocuğunun ailede din 

eğitimi ile ilgili çalışmaya rastlamadık. Roman çocuklarının topluma uyum sorunlarının da 

temelinde yer alan din ve değerler eğitimindeki eksikliklerinin neler olduğunu tespit etmek 

bu açıdan önemli olarak görülmüştür. İşte araştırmamızın bu probleme yönelmesinin 

gerekliliği burada ortaya çıkmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE SINIRLILIKLARI 

Çocuğun iyi yetişebilmesi için ailenin gerekli özellikleri taşıması gerekmektedir. 

Bu özellik din eğitiminde de geçerlidir.Bu çalışma Yalova’da yaşayan Roman vatandaşlara 

uygulanan anketlere dayanmaktadır. Anket çalışmasında Yalova’da yaşayan 

Romanvatandaşların çocuklarına din eğitimi verecek alt yapıya sahip olmalarının 

gerekliliğiortaya konmayaçalışılacaktır. Ayrıca, Roman ailelerin çocuklarına nasıl bir 

ortamda,din eğitimi verdiklerini ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri 

sunmak araştırmamızın amaçları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede Roman 

topluluğuçocuklarının ailedeki din eğitimlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmede ve bu 

topluluğun uyum sorunlarının temelini oluşturan hususlarından biri olarak bir bütünün 

parçaları niteliğindedir. 

Yapılan literatür çalışması sonucunda, Din Eğitimi alanında Yalova’da yaşayan 

Romanlaraanket yoluyla yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle yapılan 

çalışma Yalova’da ilk olma niteliği taşımaktadır.Araştırmanın konusu gereği anket 

uygulanan kişilerin aile hayatı olanlar arasından seçilmesi tercih edilmiştir. Böylece elde 

edilen sonuçlar ile, ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan Romanailelerde çocuğun din 

eğitimi ile ilgili sorunlara da ışık tutulacağı kanaatindeyiz.  
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Bu araştırmanın Ana kütlesini Yalova’da yaşayan Roman aileler oluştırmaktadır. 

Fakat anakütleye ulaşmak hem zaman alıcı, hem maliyetli, hem de birimlerin fiziksel 

zarara uğrama riski olduğundan, anakütleden örneklem çekilerek, bu örnekleme anket 

uygulanmıştır. Anket uygulanan yerleşim yeri olarak bu vatandaşların yoğun olarak 

yaşadığı Bağlarbaşı Mahallesi ve civarı tercih edilmiştir. 

Anket konusunun dini eğitim içerikli olması Roman vatandaşlarımızın anket 

çalışmasına olumsuz bir tutum takınmalarına neden olmuştur. Bu nedenle çalışma 

yapılırken özellikle anket dağıtımı ve anket dönüşümünde yanlış anlaşılmalar olmuş ve 

ankete cevap alınmasında pek çok zorluk ve sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. Bu 

zorluk ve sıkıntılar nedeniyle umulan anket sayısına ulaşılamamış, hedefin çok altında olan 

150 anket uygulanabilmiştir. Her nekadar bu sayı anakütlenin temsil edilmesinde 

istatistiksel olarak yeterli görülsede, çalışma yapılmadan önce bu sayıdan çok daha 

fazlasına ulaşılması planlanmıştı. Dolayısıyla Roman ailelerde çocuğun din eğitimini 

içeren bu çalışmanın en temel sınırlılığı konunun hasas olması sebebiyle yeterli anket 

sayısına ulaşılamaması, uygulanan anketlere de önemli referanslar kullanılmak zorunda 

kalınmasıdır.  

Yukarıda kısaca sözedilen sıkıntıların aşılmasında başta UÜ İlahiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Yaşar AYDINLI, Danışman Hocam Doç. Dr. İsmail SAĞLAM ve Milli 

Eğitim Camiasından arkadaşlarımın,öğrencilerimin, ailemin ve Roman dostlarımın 

katkıları takdire şayandır. Deneklere ait bilgiler bölümünde de görüleceği üzere, bu 

araştırmada araştırma evrenini temsilde yeterli olacak farklılıkta 150 denek yer almaktadır. 

 

ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI 

Araştırmada birinci derecede kaynak Yalova’da yaşayan 150 Roman vatandaşa 

uygulanan anketteki bulgulardır. 

Bununla beraber farklı açılardan, genelde Romanlarla ilgili sorunları ele alan 

çalışmalardır. Ayrıca araştırmamızın çatısını oluştururken yayınlanmış doktora ve yüksek 

lisans tezlerinden istifade edilmiştir. 

Yukarıda bahsettiğimiz bu kaynaklardan bazıları şunlardır: 

-Aksu, Ali, “ Türkiye’deÇingene Olmak” 

-Arayıcı, Ali, “Çingeneler” 



    

6 

-Demirhan, Elif Sultan,Yalova Romanları’nın Kimlik, Kültür, Değişime ve Sosyal 

Hizmet Algılarına Yönelik Bir Alan Araştırması 

-Fraser, Angus, “Çingeneler” 

-Kenrick, Donald, “Çingeneler” 

-Kolukırık,Suat, “Dünden Bugüne Çingeneler: Kültür- Kimlik- Dil-Tarih 

-Liegeois, Jean Pierre, “Avrupa’nın Romanları” 

-Özkan, Ali Rafet, “Türkiye’de Çingeneler” 

Araştırmada yararlanılan diğer kaynaklar ise bibliyografyada genişçe belirtilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN METODU 

Yalova’da toplum içerisinde Roman çocukların dinî ve değerler açısından bazı 

olumsuz davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Bu durumun nedeni olarak başta ailelerler 

gösterilmektedir. Fakat bu durumun Yalova için de böyle olup olmadığı bilinmediğinden 

Roman ailesinde çocuğun din eğitimi ile ilgili bir ampirik çalışma yapılma zorunluluğu 

meydana gelmiştir.  

Bir yandan, derinlemesine literatür taramasıyla konu hakkında yazılı dökümanlara 

ulaşılmaya çalışılırken, öte yandan Yalova’da Bağlarbaşı mahallesindeki Roman 

vatandaşların evlerine ziyaretler yapılarak aileye ve çocuğa verdikleri önem ve din 

eğitimine bakış açıları öğrenilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bu vatandaşlarla birlikte aynı 

ortamı paylaşanlarla görüşmeler yapılıp, Roman çocuklarda görülen sorunlar hakkında 

bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır. Gerek literatürden ve gerekse birebir görüşmelerden 

elde edilen veriler ışığında anket soruları taslak haline getirilmiştir. Bu taslak anet formu 

din eğitimi ve rehberlik alanlarında çalışan akademisyenlerle istişareler sonucunda nihai 

haline getirlmiştir. Sonra Yalova’da anket yapabilmek için gerekli idari izinler alınıp, ön 

çalışma amacıyla elde edilen geri bildirimler doğrultusunda anket soruları gözden 

geçirilmiş ve 50 adet çoğaltılarak Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesinde uygulanmıştır. Bu 

uygulamada görülen aksaklıklar dikkate alınarak anket metinlerine son şekil verilip 

yeniden çoğaltılmıştır.  Çoğaltılan 250 adet formu, Romanları yakından tanıyan kişiler 

aracılığıyla deneklere dağıtılmıştır. Fakat anketlerin dağıtılmasının ardından yukarıda ve 

ekler bölümünde bahsi geçen konular sebebiyle ancak 100 adet anket 

uygulanabilmiştir.Anket sayını artırabilmek amacıyla ikinci bir alternatife başvurulmak 

zorunda kalınmıştır. Bu alternatiftarafımdan ev ziyaretleri yapılarak konunun önemi ve 
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anket uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında deneklere bilgi 

verilmiştir. Araştırmacının imkânları ölçüsünde Roman aileler gezilerek kendisinin de 

bizzat uyguladığı anketlerle beraber, değerlendirmeye alınabilecek toplam 150 

doldurulmuş anket formu elde edildi.  

Bu anket formları teker teker araştırmacı tarafından SPSS istatistik programına 

girilmiştir. Gerek açık uçlu soruların cevapları ve gerekse denekler tarafından 

araştırmacıya iletilmek istenen mesajlar not edilmiştir. Anketimizdeki bütün soruların 

yüzdelerinin ve ilgili sorularında bağımsız değişkenlere göre yapılan “iki değişkenli 

analiz” tabloların dökümü alınmıştır. Hem okuyucu tarafından kolay anlaşılması hem de 

hacim olarak fazla yer kaplamasını önlemek için tablolar üzerine çalışılarak, şekilsel olarak 

sade bir görüntü elde edilmeye çalışılmıştır.Daha sonra elde edilen sonuçların 

yorumlanması yapılmış, araştırmanın ulaştığı sonuçlar analiz edilmiş ve önerilerle 

tamamlanmıştır. 

Yukarıda anlatılan araştırmanın hikâyesinden de anlaşılacağı gibi, yapılan bir alan 

araştırmasıdır. Problemler kısmında belirtilen alt problemlerin gözlem ve mülakat yoluyla 

tespit edilmesi, anket uygulama tekniğiyle mevcut durumun fotoğrafı çekilerek 

yorumlanması, sonunda ele alınan problemin çözümü için önerilerde bulunulması 

hedeflendiğinden, tarama metodu kullanılması uygun görülmüştür. Bu metotla yapılan 

araştırmalarda grupların ve çeşitli alanların var olan durumlarını, özelliklerini ve şartlarını 

orijinal halleriyle tasvir etmeye çalışmak esastır. Böylece insanlar, ilişkiler ve davranışlar 

üzerinde durulur. Bu şekilde elde edilen verilerin analizi, yorumlanması, değerlendirilmesi, 

yeni durumlara uygulanabilecek genellemelere varılması ve mevcut probleme çözüm 

üretilmesi gibi işlemler gerçekleştirilmeye çalışılır.5 

Çalışmanın amacına uygun düşen bu araştırma metodunun birçok çeşidi olmasına 

karışın, sonuçların daha güvenilir ve anakütle hakkında da sonuçlar üretebilmek için 

çalışmada anket tekniği tecih edilmiştir. Deneklerimiz olan Yalova’da yaşayan Roman 

vatandaşlara uyguladığımız anketler, araştırma konusuyla ilgili oldukça geniş bilgi 

toplamamızı sağlamıştır. 

Bilimsel araştırma metotlarından olan “dolaylı gözlem” ve “dolaysız gözlem” 

metotları da bu araştırmada kullanılmıştır. Dolaylı gözlem, araştırma konusuyla ilgili 

yayınlanmış her türlü kaynağın taranması, seminer, sempozyum ve konferans gibi 

                                                 
5Kaptan, Saim; Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Ankara 1984 s:68-73 
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etkinliklerin takip edilmesiyle gerçekleştirilen bir çalışma metodu iken; dolaysız gözlem 

araştırmacının günlük hayatta tanık olduğu olayları, araştırma konusu birey ve objeleri 

araya herhangi bir araç koymadan doğrudan gözlemleyerek yaptığı çalışma metodudur.6  

Gerek Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi ve civarındaki Roman vatandaşlarla görüşülerek, 

gerekse Roman vatandaşlarla aynı ortamı paylaşanlarla görüşerek karşılaşılan uygulamaları 

öğrenme imkânı bularak “dolaysız gözlem” yapma metodunu kullanma yoluna gidilmiştir. 

KAVRAMLAR 

Bu başlık altında, araştırmada geçen bazı kavramları hangi anlamda kullandığımızı 

açıklamak istiyoruz. 

Yalova; bugünkü idari bölünüşe göre merkez,ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır. 

İlçeler; Yalova merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal’dir. Yalova’nın 

6 ilçe belediyesi ile birlikte toplam 15 belediyesi bulunmaktadır. Merkez ilçede 

1(Kadıköy), Altınova’da 3(Kaytazdere, Subaşı, Tavşanlı) Çınarcık’ta 4 (Koruköy, 

Esenköy, Kocadere ve Teşvikiye), Çiftlikköy’de 1(Taşköprü) belediyesi ve toplam 43 köyü 

vardır. Yalova, 6 Haziran 1995 tarihinde il olmuştur. İlin genel nüfusu 2015’de 226.514 

dur.  

Armutlu Yarımadasının kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları’nın kuzey eteklerine 

kurulmuş olan Yalova, Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara bölgesinin güneydoğu 

kesiminde yer almaktadır. 

Yalova il sınırları ekolojik çeşitliliği kadar etnik ve kültürel çeşitliliğiyle de 

zenginlik göstermektedir. Anadolu’nun her yanından aldığı göçlerle hem inanç, hem de dil 

çeşitliliği artmıştır. İl genelinde Türkçe’den başta Pomakça, Avarca, Çerkezce, Lazca, 

Gürcüce, Dargice, Kürtçe, Boşnakça, Tatarca/Karaçayca konuşan etnik grupların 

yerleşimleri bulunmaktadır. 7  Bu kültürel çeşitlilik içerisinde Roman vatandaşlardayer 

almaktadır. Türkiye’deki Roman vatandaşlarınçocuklarıyla buradaki Roman vatandaşların 

çocuklarının karşılaştıkları sosyal, kültürel ve dinî sorunlar birçok açıdan benzerlik 

bulunmaktadır. Buradaki Romanailelerden hareketle, çocukların ailedeki din eğitimi 

araştırma konusu yapılmıştır. 

                                                 
6Aziz, Aysel; Araştırma Teknikleri ve İletişim, Ankara 1994 s:73 

7http://tr .wikipedia.org/wiki/Yalova 01.10.2014 
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Romanların; Çingenece konuşan topluluklar bütününün, dünyadaki sayılarının 5 ile 

10 milyon kişi arasında olduğu sanılır. Romanlarınilk dağılım yeri Hindistan’ın kuzeyidir, 

daha sonra XV.yy. da Macaristan ve Moldovya topraklarından çeşitli bölgelere göç 

etmişlerdir.8 

Din Eğitimi; kavramı bütün dinlerle ilgili eğitimi çağrıştırsa da biz çalışmamızda bu 

ifadeden İslam din eğitimini, hatta sadece Roman ailelerin gerçekleştirdiği din eğitimi 

faaliyetlerini kastetmekteyiz.  

Yalova’da yaşayan Roman Aileler derken, Yalova’da ikamet eden Roman 

vatandaşlar kastedilmektedir. Araştırmanın evrenini oluşturan kitleyi “Roman aileler” 

olarak isimlendirmeyi uygun gördük. 

ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 

Roman vatandaşların aile ve dinî yaşantıları ile  ilgili yapılan çalışmalara ve 

Yalova’daki Roman ailelerle yapılan görüşmelere dayanarak, araştırma hipotezleri 

belirlenmiştir. Bu konuda temel hipotezimiz, “Roman ailelerin, çocuklarına dinî eğitim 

veremedikleri” şeklindedir.Bu hipotezimizi dört ana başlıkta detaylandırmak mümkündür: 

A. Ailenin din eğitimine bakış açıları: 

1. Kişiler ailelerinde temel dinî eğitim aldıklarında bunu çocuklarına olumlu 

olarak yansıtmaktadır. Fakat Roman ebeveynler, kendi ailelerinden temel dinî eğitim 

almadıkları ve bunun da çocuklarına olumsuz olarak yansıdığı görüşündeyiz. 

2. Ailelerin gerek hazırbulunuşluk gerekse kendi çabalarına rağmen 

çocuklarına din eğitimi verecek alt yapıya sahip olmadıklarını düşünüyoruz. 

3. Çocuk ilk dinî bilgi ve becerilerini aileden almaktadır. Roman ailelerin anne 

baba davranışlarının çocuklarda olumlu etki yapacağını düşündüklerini öngörmekteyiz.  

B. İnanç, ibadet ve Kur’an öğretimi ile ilgili hipotezler: 

1. Kur’an Kursları sadece Kur’an öğrenimlerinin yapıldığı yerler olmayıp aynı 

zamanda temel din eğitiminin verildiği kurumlardır. Ailelerin din eğitimi vermekteki 

eksikliklerini gidermek için  tercih edilen bir yer olması açısından da önemlidir. Roman 

ailelerin bu konuda yeterli derece de duyarlı davrandıklarını düşünmekteyiz. 

                                                 
8Büyük Larousse; Gelişim Yayınları, İstanbul 1986Cilt:5 syf: 2737 
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2. Ailelerin dinî emir ve yasaklara karşı tutumları çocuklarına birebir 

yansımaktadır. Roman ailelerin bu konuda da yeterli çabayı gösteremediklerini 

varsaymaktayız. 

3. İslam’ın sosyalleşme ve toplumsal boyutunu temsil eden uygulamaların 

Cuma, bayram namazları ve özel zamanlarda yapılan programlar gelmektedir. Roman 

vatandaşların bu programlara katılmakta ve çocuklarını götürmekte isteksiz davrandıkları 

görüşündeyiz. 

4. Çocuğa kazandırılacak özellikler konusunda ailenin hayatında dinin  ne 

kadar yer alması gerektiği hususunu gündeme getirmektedir. Fakat Romanailelerin 

hayattaki önceliklerinin günlük ihtiyaçlar olduğu ve dinin ikinci planda kaldığını 

varsaymaktayız. 

5. Ailelerin Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeleri çocuklarına da olumlu yönde 

yansıtmaktadır. Fakat, Roman ailelerin bu konuda yeterli bilgiye ve beceriye sahip 

olmadığını, aynı zamanda da bunun bir sonucu olarak çocuklarının da Kur’an-ı Kerim’i 

okumasını bilmediklerini varsaymaktayız. 

6. Kur’an-ı Kerim’i okuması bilme ve okuma sıklığı arasında sıkı bir ilişki 

bulunmaktadır. Aileler Kur’an okumasını bildiklerinde okumaya daha fazla vakit 

ayırmaktadır. Fakat Roman vatandaşların Kur’an okumasını bilmemelerinin Kur’an okuma 

sıklığını da birebir etkilediğini varsaymaktayız. Ayrıca, bu durumun çocukların Kur’an 

okuma sıklığını da olumsuz etkileyeceğini düşünmekteyiz. 

C. Dinî vakıf ve derneklerin çouğun dinî eğitimine katkıları ile ilgili hipotezler:  

1. Yapmış olduğumuz ön görüşmelerde mahallede bir vakfa ait bizzat 

Romanların kendi çabalarıyla yapmış oldukları bir dergahın olduğunu öğrendik. Bu bize 

buradaki bazı Romanların düzenli olarak vakıf ve derneklerin din eğitimi çalışmalarından 

yararlandıklarını düşündürdü. Ayrıca bu katılımların çouklarına yansıyacağı görüşündeyiz.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ROMAN VATANDAŞLARLA İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME 

 

I. KÖKENLERİ: 

Romanlar, bazı bilimadamlarının tespitlerine göre, Kuzey-batı Hindistan'dan çıkıp 

dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmış bir halktır. 7. ve 10.yy  arasındaKuzey Hindistan’ın 

farklı bölgelerinden değişik kabilelerden gelen göçmenler İran’da evlilik yoluyla birbirine 

karışarak, burada Dom (daha sonra Rom) adı altında bir halk oluşturmuşlardır. Birçoğu 

İran’dan dünyanın farklı bölgelerine yayılmışlardır ve günümüz Romanları onların 

soyundan gelir.9 

Romanların, tarihini anlatacak çok az sayıda belge bulunmaktadır. Konuyla 

ilgilenen araştırmacılar, filolojik analizler yapan dilbilimcilerin yardımıyla Romanların 

kökenlerini bulabilmişlerdir. 

İngiltere’de Romani dilinin ilk kayıtları Sussex’teki birahanelerden 

birindegörülmüştür. Andrew Borde’un 1542’de tamamladığı “First Book of the 

İntroduction of Knowledge” adlı kitapta örnekleri gizlenmektir. 

Romani dilinin tarihini ortaya çıkarmak için lehçeler üzerine yazılmış üç çalışma 

dikkat çekicidir.1870’de İstanbul’da yayımlanan Alexandre Paspati’nin “Etudes Sur Les 

Tchinghianes” adlı eseri,1926 yılında basılan John Sampson’un eseri “The Dialect of the 

Gypsises Of Wales”. Son olarak O.Gerdman ve E.Ljunberg adlı iki İsviçrelinin yazdığı 

“The Language of The Swedish Coppersmith Gips Johan Dimitri Taikon” adlı eseridir. Bu 

kitaplar farklı bölgelerdeki lehçeleri kaydettikleri için aralarında tam bir birlik 

sağlanamamıştır.Bunun sebebi,  Romanî’nin okuryazar olmayan bir halkın dili olmasıdır. 

Karşılaştırmalı Dilbilim,Romanların soyağacı ile ilgili garanti veremese de 

lehçelerin geçtiği aşamalarla ilgili bir hayli bilgi sağlar. Lisandan çıkarılabilecek etnik bir 

sonuç vardır. Bu Romanların kendi erkekleri ve ırkları için seçtiği ve Avrupa 

                                                 
9 Kenrick,Donald, Gypsies:from the Ganges to the Thames “Çingeneler” (çeviren: Bahar Tırnakçı) Homer 

Kitapevi, İstanbul, 2006,s.17-20 
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Romanisi’nde Rom, Ermeni Romanisi’nde Lom, Süryani ile İran Romanisi’nde ise Dom 

şeklinde yaygın olarak kullanılan isimden ileri gelmektedir. Sanskritçe’de Domba, Modern 

Hintçe’de ise Dom ve Dum kelimesi; şarkı ve müzikle geçimini sağlayan aşağı kast adamı 

anlamına gelmektedir 

 

II. TARİHİ SÜREÇLERİ 

A.HİNDİSTAN’DAN ÇIKIŞ 

Hindistan’ın Persler tarafından fethedilmesi Roman halkının vatanlarından göç 

etmelerinin ilk nedeniydi. M.S. III. yy. da İran Şahı Ardaşir Kuzey Hindistan’ı 

(günümüzde Pakistan) fethetti ve Pers devletinin (günümüzde İran) bir sömürgesi haline 

getirdi. Bunun sonucu olarak bu bölge insanları daha iyi bir hayat anlayışıyla İran’a 

göçetmişlerdir. Romanlar da M.S. V. ve VII. yy.’lar arasında Hindistan ve İran arasında bu 

göç eden halklar arasına katılmışlardır. Daha sonra savaşlar, tehcir, takip ve tarımsal 

nedenler gibi dış sebeplerden göçler devam etmiştir. Müslümanların İran ve Hindistan´ı 

fethettiği VII. ve X. yy.’lar arasında dalgalar halinde göçler olmuştur. Göçün sonuncu 

halkası, X. ve XIII. yy.’larda Gazneli Mahmut ve onun halefleri döneminde olmuştur.10 

Romanların İran’a gelmeleriyle ilgili en önemli efsane Firdevsi  “Şahnamesi” nde 

yer almaktadır. İran Hükümdarı Behram Gur tarafından Hint Kralı Shangul’a müzisyen ve 

eğlendirici göndermesi için ricada bulunmuştur. Behram Gur,tarımla uğraşıp fakirlere 

müzik yapması için Lurilere buğday,sığır ve eşek verip çeşitli vilayetlere göndermiştir.Bir 

yıl içinde hem buğdaylarını hem de sığırlarını tükettikleri için bunları huzurundan 

kovmuştur. 

Araplarla İranlılar arasındaki savaşta önceleri İran Hükümdarının yanında yer alan 

Romanlardaha sonra Arapların yanında yer almış ve savaş sonrasında Basra’ya 

yerleşmişlerdir. Romangöçlerinin artması üzerine Dicle ırmağı kenarına 

yerleştirilmişlerdir.11 

Romanlar anavatanlarını IX. ve X. yy. da terkettikten sonra İran üzerinden bir kısmı 

Kafkasya, Rusya, Sibirya ve Kuzey Avrupa ülkelerine; bir kısmı Güneydoğu Anadolu 

                                                 
10Kenrick, a.g.e. s. 25 

11Fraser,a.g.e.s.37 
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üzerinden Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerine, bir kısmı Anadolu üzerinden Balkan 

ve Avrupa ülkelerine göçebe topluluklar halinde gitmişlerdir.12 

B.ANADOLU VE OSMALILARDA ROMANLAR 

Romanlar, Anadolu’ya Anavatanları Kuzey- Batı Hindistan’dan Afganistan ve İran 

üzerinden Anadolu’ya özellikle IX.yy. sonuna doğru veX. yy.başından itibaren gelmeye 

başlamışlardır. Anadolu’ya gelen Romanların önemli bir kısmı burada kalmış ve kesin 

olarak yerleşmiştir. Diğer kesimi ise XI. ve XIII. yy. arasında İstanbul üzerinden Balkan 

ülkelerine göç etmişlerdir.13 

Romanlar Bizans’a ilk geldikleri dönemde, İmparatorlar da kendileri de dâhil 

toplumun bütün kesimlerinde batıl inançlar çok yaygın olduğu için falcılık ve kâhinlikle 

uğraşmışlardır. Bu uğraşların yanı sıra ayı ve yılan oynatma ve genel olarak hayvan 

eğitmenliği, akrobasi ve hokkabazlıkla halkı eğlendirmişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğu 17. yy. sonlarında en geniş sınırlarına ulaşırken Orta Doğu, 

Kafkaslar,Anadolu ve Balkanlardaki önemli bir Romannüfusunu bünyesine katmış ve 

devrinde dünyanın en geniş Romanvarlığına ev sahipliği yapmıştır.Dolayısıyla Avrupa 

topraklarındaki Roman varlığının en büyük parçası Osmanlı Devletinin sınırları içinde 

kalmıştır.14 

Osmanlı ülkesinde yaşayan Romanlar XVI.yy.’a kadar yalnız cizye ( İslam 

ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi türüdür.) ve ispenç (Tarımla uğraşan 

Hıristiyan reayadan Osmanlı Devleti'nin topladığı vergi)ödeyerek vergi yükümlülüklerini 

yerine getiriyorlardı.Sınırlar genişleyince Rumeli topraklarında yaşayan Romanların idari, 

mali, askeri işlerini düzenlemek amacıyla 1560’ta Rumeli Eyaletine bağlı Liva-i Çingâne 

isimli bir sancak kurulmuştur.Sancak, Müslüman ve gayrimüslim olarak ikiye ayrılmıştır. 

Müslüman ve gayrimüslim Romanlar farklı vergi öderlerdi. Müslüman ve gayrimüslim 

Romanların bir arada konup göçmeleri, aynı işi birlikte yapmaları ve birbirleriyle 

evlenmeleri yasaktı. Bazı Romanlar vergilerden muaf tutulmuştur fakat diğer vergi 

muafiyeti olanlar gibi seferlerde askerlik hizmetinden sorumlu tutulmuşlardır. Roman 

sancağının yönetici sipahi ya da silahtar atanırdı.  “Çingene beyi” ya da “mir-i Kıptiyan”  

                                                 
12Arayıcı, Ali, Avrupa’nın Vatansızları Çingeneler, Kalkedon Yayınları, 2008 İstanbul, s.29 
13Arayıcı, a.g.e.s.235 
14Armağan, Mustafa, Büyük Osmanlı Projesi,Timaş yayınları İstanbul 2011s.75 
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olarak adlandırılan bu yönetici, sancakbeyinin yetkilerine sahiptir. Vergileri toplamak, 

göçebe Romanların güvenliğini sağlamak, seferde müsellemleri toplayıp orduya 

göndermek başlıca göreviydi.15 

Bu imparatorluğun sınırları içinde Romanlar Avrupa’nın geri kalan kısmında maruz 

kaldıkları sistematik ve baskıcı yasaların hiç birisine maruz kalmamışlardır.Osmanlılar, 

kendilerine bağlı toplumların gelenek ve göreneklerine genel olarak saygı göstermiş ve 

kısmen de olsa kendi otoritelerince yönetilmesine izin vermişlerdir.Bazı bölgeler, yıllık 

vergilerini ve Türk akınlarına destek olarak sağlanan askeri gücü aksatmadıkları sürece, 

özerk devletler olarak varlıklarını sürdürmelerine izin verilmiştir. Sosyal hayatta bazı 

kısıtlamalar getirilsede Batı Avrupa standartlarına göre Romanlar Osmanlı’da oldukça 

rahat bir hayat sürmüşler,göç hareketlerini kolaylaştırıp hızlandırmıştır.16 

Romanlar, meslekleriyle huzurun devamlılığının sağlanmasında üzerlerine düşen 

görevi yapmışlardır. 1582’de III.Murat’ın torununun sünnet kutlamalarında süpürgeci,baca 

temizleyicisi, müzisyen, dansçı, ayı oynatıcısı ve demirci Romanlar yer almışlardır. 

1584’te yapılan kutlamada lavta (mızrapla çalınan, bir Batı müziği ve Türk müziği çalgısı) 

ve rebap (çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan, çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı türüdür.) 

çalan Roman bulunmaktadır.17 

Osmanlı idaresinde diplomatik karşılama ve sünnet törenlerinde düzenlenen 

şenliklerde Romanlara görev verilmiştir. Silah ve cephane yapımındada görev 

almışlardır.18 

İmparatorluk içindeki Romanlar için en popüler meslekler demircilik ve 

müzisyenlik olmuştur.Diğer meslekler ise, tenekeci, nalbant, kılıç ustası, kuyumcu, 

bıçakçı, ayakkabıcı, tımarcı, elekçi ve kasaplıktır.19 

Öte yandan; Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki Romanların genel görünümü 

üzerinde duran Altınöz; “16. yy. Osmanlı toplum yapısının olumsuz yönde etkilenmesinde; 

fuhuş, soygun, cinayet ve hırsızlığın yayılmasında Roman gruplarının büyük rolü olduğunu 

belirtir. Ayrıcaolumsuz hareketlerinden dolayı İstanbul’dan atılmaları için fermanlar 
                                                 
15Ana Britannica, Ana Yayıncılık a.ş. İstanbul  2004,cilt 6 
16Frazer, age. s. 154-157 
17Marushiakova Elena ve Veselin Popov, Gypsies in the Ottaman Empire, Hatfield:University of 

Hertfordshire Press, 2011 
18Armağan, age.s.76 
19Marushiakova; age. s: 44 
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çıkarıldığını, fuhuş gibi durumlarda ise hükümet tarafındankovuşturmaya uğradıklarını ve 

çeşitli cezalara çarptırıldıklarını” belirtir.20 

C.AVRUPA’YA YERLEŞİM VE DÜNYAYA YAYILIŞ 

Avrupa´ya Çingenelerin göçü; İran, Ermenistan, Anadolu, Yunanistan ve Güney 

Slovak Bölgesi üzerinden gerçekleşmiştir.Bunun en önemli kanıtı Avrupa Romanlarının 

lehçelerinde Ermenice, Türkçe, Yunanca ve Slovakçadan alınmış kelimeler bulunmasıdır. 

Bu göçler, İslamiyet’in dünya halklarının ve kültürlerinin şekillenişinde önemli rol 

oynadığının bir kanıtıdır. İslami hayata uyum sağlayamayanlar gruplar halinde Bizans’a 

doğru göç etmişler ve yeni karma kültürler ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Romanlar, Türklerin fethinden önce gruplar halinde Anadolu’dan çıkıp Trakya, 

Makedonya ve Yunanistan’a ve adalara ulaşmış, kuzeye doğru ilerleyip Yugoslavya ve 

Romanya olacak topraklarda dağılmışlardır. Bu göçlerin sebebi Osmanlı Türklerinin 

sürekli ilerleyişidir. 

Romanlar, 14. yy.’da hayatlarını Mora ve Yunan adalarında sürdürmüşlerdir. 

Ayrıca Venedik’te yerleşmeyi tercih ettikleri yerler arasında yer almıştır. Yunanistan’da 

Çingeneler yoğun olarak Nauplion kentinin civarında ve Moron’da yaşamışlardır. 

Romanlar, Bizans İmparatorluğu sayesinde Yunanistan’da Hıristiyan dünyasıyla 

tanışmışlardır.21 

Romanlar, Avrupa’nın değişik ülkelerine 15. yy.’ın ilk çeyreğinde gelmişlerdir. İlk 

kez, 1407 yılında Almanya’ya, 1418’de İsviçre’ye, 1419’da Fransa’ya, 1420’de 

Hollanda’ya, 1422’de İtalya’ya, 1425’de İspanya’ya, 1425’te Portekiz’e ve 1428’de 

Polonya’ya gelmişlerdir. XVI.yy.’ da Kuzey Avrupa’ya göçler başlamıştır. 1501’de 

Rusya’nın güney kesimine,1505’te İrlanda ve Danimarka’ya,1515’te İsveç’e,Finlandiya’ya 

ve Estonya’ya, 1514’te İngiltere’ye ve 1540’ta Norveç’e,1721’de Rusya’nın kuzey 

kesimine ve Sibirya’ya gelerek yerleşmişlerdir.22 

XIV yy.’ın sonunda Romanlar Balkanların her yerine dağılmışlardır. Aynı zamanda 

Romanlar,bu yıllarda farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Önceleri göze çarpmamaya 

çalışmalarına rağmen, sonraları dikkatleri üzerlerine çekici davranışlar sergilemeye 

                                                 
20Altınöz, İsmail Haşim: Osmanlı Toplumunda Çingeneler, Tarih Toplum, Mayıs 1995,sayı:137 
21 Faser, a.g.e, s. 69-72 
22Arayıcı, age. s.30 



    

16 

başlamışlardır. Düzensiz insan kalabalığı olmaktan çıkmış, etkileyici ünvanlara sahip 

liderlerinin arkasında belli bir maksatla ilerlemeye başlamışlardır. Üstelik ilk başlarda 

takip edilip kovalanmamış, belli bir saygıyla karşılanmışlardır. Balkanlarda görmüş 

oldukları tüm baskıların getirdiği psikolojiyle, dönemin dinî çevresinden elde edebilecek 

potansiyel avantajın farkına varmış, bundan yararlanıp hayatta kalma şanslarını arttıracak 

belli bir strateji geliştirmişlerdi. Bu strateji çerçevesinde, Romanlar, tövbekâr ve hacı 

olduklarını iddia etmekle, o zamana kadar gördüklerinden çok daha sıcak karşılanmayı 

garanti etmiş oluyorlardı. Hükümdarlar hacılara yardım etmeyi teşvik edici tavsiye 

mektupları verebiliyordu. Çünkü hacıları eğlendirmek ve hac yolunda olanlara yardım 

etmek dinî bir görev sayılmaktaydı. Bazı yerlerde bu konuyla ilgili kanunlar çıkarılıyordu.  

1422’de artık Papa’dan geldiğini gösteren mektuplar bulunduruyorlardı. Bologna 

tarih kayıtlarından birine göre, Roman reisinin anlattığı hikâyede, kendilerinin 

Hıristiyanlık inancındansaptıkları zaman ülkeleri Macaristan kralının eline 

geçmiştir.Hıristiyanlığı tekrar benimseyip adamlarıyla vaftiz edildiklerini özellikle 

belirtmişlerdir. Kral tarafından yedi yıl boyunca dünyayı dolaşıp Roma’daki Papa’ya gitme 

emri aldıklarını bu süre zarfındada rahatça hırsızlık yapabileceklerini, adalet karşısına 

çıkarılmayacaklarına dair kararname göstermişlerdir.23 

Bunun gibi bahaneleri içeren serbest dolaşım belgeleri ile Avrupa’yı dolaşmışlar ve 

zaman geçtikçe bu belgelerin de bir geçerliliği kalmamıştır. Çünkü gittikleri yerdeki 

insanlarca hoş karşılanmayacak bir yaşantı tarzları vardı. Dinî kimliklerine rağmen buna 

uygun hareket etmiyorlardı. Fal bakıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, akrobasi hareketleri 

yapıyorlardı. Giyim ve kuşamları, çadırlarda yaşamaları halka hoş gelmiyordu.Bu 

dönemde yeni vatana ihtiyaç duyan Romanlar, Almanya, İsviçre, Benelüks ülkeleri, 

Fransa, İtalya ve İspanya’yla tanışmışlardı. Artık kendi aralarında bir hiyerarşi gelişmiş ve 

bir lider çevresinde oluşmuş bir birliktelik söz konusuydu. Romanlar 1430’larda Doğu 

Avrupa’dan ayrılmışlardı. 

  Romanların Avrupa’ya yayılışında belirli bir modelin varlığı fark edilmişti. Bir 

ülkeye girişlerinden kısa bir süre sonra halk sadaka vermekten bıkıp onlara tavır almaya ve 

onları  reddetmeye başlamışlardır. Bir müddet sonra anlaşmazlık ağırlaşmış ve sınır dışı 

etme, baskıcılık haline gelmiştir. Avrupa’da dinî değerler ve toplumsal düzen içinde 

                                                 
23L.A.Muratoir, Rerum Italicarum Scriptores,Milano,1730 
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yaşayan halk Romanları toplumun ahlak sisteminin temelini oluşturan değerleri reddeden 

insanlar olarak görmüşlerdir. 

Romanlara karşı ilk sertleşme Almanya’da başlamıştır. Önceleri hayır için verilen 

sadakalar zamanla kentlere girmemeleri için bir rüşvet olarak verilmiştir. Romanlar 

Türklerin casusu olarak görülmüşlerdir. 

16.yy. ortalarından 18. yy.’ın son dönemlerine kadar geçen sürede Avrupa’nın 

bütün otoriteleri Romanlarınvarlığı konusunda aynı tepkiyi vermekteydi. Ayrıca ırkçılık 

kökenli önyargılar sürdüğü gibi, kâfirlik ve büyücülük olarak görülen bazı alışkanlıklarına 

karşı dinî bir düşmanlık gelişmiştir. Romanlar, işkencelere maruz kalmışlar, asılmışlar, 

farklı yerlere sürülmüşler aileleri dağılmış, malları ve çocukları ellerinden alınmış ve 

devlet gözetimine verilmişlerdir.24 

Romanlar, gerek kendi istekleri,gerekse sürgün ve tehcirlerle sürekli göç 

etmişlerdir. Portekiz Devleti tarafından sınırdışı edilip toplumsal yapıdan dışlanınca önemli 

bir kısmı Brezilya’ya sürülmüşlerdir. 17. yy. da İspanya’dan sınırdışı edilen Romanlar 

daha sonra İngiltere ve Fransa’dan da dışlanınca Afrika, Güney ve Kuzey Amerika 

kıtalarına özellikle A.B.D. ve Kanada’ya göç etmişlerdir.25 

 Yerel halkın hor görmesi resmi baskılar için başlangıç olmuştur. Romanlara 

yönelik yerleşik düzene geçirme ve asimilasyona yönelik resmi politikalar uygulanmıştır. 

Nazi Almanya’sında 2. Dünya Savaşı boyunca ırkçı politikalar sebebiyle yaklaşık 400 bin 

Roman sistemli olarak yok edilmiştir. Fransız yasaları onların kamp kurmasını 

yasaklayarak polis denetiminde olmalarını öngörmüştür. Buna karşılık vergi ve askerlik 

zorunluluğu getirmiştir. İspanya ve Galler yerleşik düzene geçirmede örnek 

oluşturmaktadır. Doğu Avrupa’daki sosyalist ülkeleri de zorunlu yerleşim programı 

uygulamaktaydı.26 

İkinci Dünya savaşı sonrası Romanlar da bazı değişiklikler gözlenmiştir. Yerleşik 

hayata geçişler hızlanmış fakat yeni göç dalgaları yerleşmiş olan Romanları bile rahatsız 

etmeye başlamıştır. Eğitim en önemli sorunu teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan 

hakları Komisyonu ve Avrupa Topluluğu eğitimle ilgili yatırımlar yapmış, Roman 

                                                 
24 Fraser, a.g.e. s. 81-116 
25Arayıcı, age. s.30 
26Ana Britannica:s.477 
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çocuklarının eğitimi için fonlar oluşturmuştur. Özellikle 1993’te Ortak Pazar uygulaması 

Avrupa içi dolaşımı kolaylaştırmış olsa da bir takım kısıtlamalar hala devam etmektedir.27 

 

III. AVRUPA’DAKİ ROMANLARIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI 

 

A. ROMANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Romanlar,  yüzyıllar boyunca, sürekli olarak baskılara maruz kalmış fakat 

kimliklerini korumayı başarmış, uyum sağlama ve ayakta kalma konusunda olağanüstü 

becerilere sahip bir millettir. Romanlar, göçebe bir yaşam sürmeleri, resmi nüfus 

sayımlarında da bulunmamaları ve diğer göçebelerle aynı sınıfa sokulmaları sebebiyle 

toplam nüfusları hakkında kesin bir sayıya varmayı son derece güçleştirir. Dünya üzerinde 

15 milyonun üzerinde Roman yaşadığı sanılmaktadır.28 

Romanlar, Hint kökenli gezgin bir ırkın üyesi (Kendilerine Rom demektedirler) 

olan, esmer tenli, siyah saçlı kişilerdir. Göçebe yaşayış tarzlarından dolayı şüphe duyulan 

insanlar olmuşlardır. Romanların gözünde en önemli ayrım kendileri ve Gagzo (Gace, 

budala, ahmak, barbar anlamında Romani lehçelerinde Roman olmayanlar için kullanılan 

isim) arasındadır.Romani dilinde “Çingene” ismine karşılık gelen herhangi bir kelime 

yoktur. Avrupa kıtasında Romanların çeşitli isimleri vardır. Ermenistan´da "Lom", 

İspanya´da insan ve kara gibi anlamlara gelen "Kalo" (çoğulu Kale), İtalya ve Almanya´da 

"Sinto" (çoğulu Sinti),Finlandiya’da Kaale, Güney Fransa’da Cale(siyahlar), Fransa’nın 

diğer yerlerinde “Manuş” tur. Fakat kendilerine Rom ya da Roman demektedirler.29 

Romanlar,belirli kültür ve lehçe farklılıklarının güçlendirdiği sınırlı bir yöresellik 

duygusu içeren kabilelere ayrılmışlardır. Bazı roman kültürü uzmanları üç ana kabile 

belirlemişlerdir: 1. Balkanlar’dan ve Orta Avrupa’dan gelen, demircilikle uğraşan ve 

büyük çoğunluğu oluşturan Kalderaşlar.2. İber Yarımadası, Kuzey Afrika ve Güney 

Fransa’da oturan ve eğlence sanatlarında usta olan Jitanlar.3. Genellikle Fransa, Alsace ve 

Almanya’da yaşayan, gezgin eğlence yerlerinde, sirklerde çalışan ve Sintiler olarak da 

                                                 
27Fraser; age.s.231-256 
28www.wikipedia.com 09.01.2014 11:30 
29 Fraser,age,s.11-17 
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bilinen Manuşlar. Bu üç ana grubun her biri de uzmanlık alanları geldikleri bölgeler ya da 

her bir özellik açısından daha alt gruplara ayrılırlar. 30  Romlar, Kanada’dan Güney 

Afrika’ya, Avusturalya’dan Japonya’ya dek geniş bir alanda yaşayan ve özellikle Batı 

Avrupa’ya; Sinteler ya da Manuşlar, asıl yerleri İtalya olmakla birlikte bunun yanı sıra 

Fransa, Almanya, SSCB ve Kanada’ya; Kaleler, özellikle İspanya, Portekiz, Fransa, Kuzey 

Afrika, Almanya ve Güney Amerika’ya yerleşmişlerdir.31 

Romanların büyük bir kesimi, uluslararası kuruluşların resmi olarak tanıdığı, 

“Romani” diliyle konuşmakta, yazmakta ve iletişim kurmaktadır. Anadilleri olan 

“Romani” dili, Hintçeye çok yakın bir dildir. Yüzyıllar boyunca, “Romani” dili 

Romanların ulusal ve kültürel kimliklerinin bulmalarında ve aralarındaki iletişim 

sağlamada önemli bir rol oynamıştır. Romanlar aynı zamanda yaşadıkları ülkelerin resmi 

ya da ulusal dilleriyle iletişim kurmaktadır. Bu da gündelik hayatlarında kullandıkları 

dillerin bulundukları toplumsal yapılara göre değişiklik ve farklılıklara sebep olmuştur.32 

Romanların çoğunluğu tarafından konuşulan bu dil, topraksız bir halk için çok değerli bir 

iletişim aracıdır. Kuşkusuz Romanların hepsi bu dili konuşamazlar, ama hepsi, uzaktan ya 

da yakından bu dilde kendilerini bulurlar. Gerçi dilbilimsel açıdan eğitilmemiş gruplar bile 

ya Romani dilinden türemiş bir bölgesel dil konuşurlar ya da bu dili kullanan atalarının 

anılarını taşırlar. Romani dili yüzyıllardır farklı Rom grupları arasında çeşitli toplumsal ve 

kültürel bağlamlarda özdeşlik sağlamıştır.33 Romani dilinin bir yazı biçimi yoktur ve  yazılı 

bir dil değildir. Bunun nedeni Romanların kapalı kültürlerinin iç dünyasını açığa vurmak 

istememeleridir.  

   Göçebelik onların temel özelliği olarak değerlendirilir.Fakat değişen şartlar nedeniyle 

artık Romanlar arasında tercih edilmemektedir. Romanları göçe zorlayan nedenlerin 

başında onlara uygulanan baskı ve sürgünler gelmektedir. Özellikle diğer insanların onların 

yaşadıkları bölgeleri ziraat ve yerleşim için yok etmeleri Romanları yeni yer arayışına sevk 

etmiştir. 34  Çevrelerindeki düşman gruplar sebebiyle daha iyi karşılanacakları bir yer 

                                                 
30 Ana Britannica,c.6 s.477 
31 Arayıcı, a.g.e.s.46-52 
32 Fraser; age.s.231-256 

33Asseo, Henriette. Les Tsiganes une Destinée Européenne (Çingeneler : Bir Avrupa Yazgısı) 

Çeviri : Orçun Türkay Yapı Kredi Yayınları İstanbul  2004 s.114-115 
34Mezarcıoğlu,Ali, Çingenelerin Kitabı, Cinius Yayınaları, Nisan 2010, s.41 
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bulmak için yolculuklarına devam etmişlerdir. Özellikle ülkelerin tarihinde savaş ve kıtlık 

dönemlerinde toplum tarafından reddedilme deneyimi yaşamışlardır. İçinde bulundukları 

reddedilme, ekonomik sıkıntılar ve ticaret ülke değiştirmelerinin sebeplerindendir. Ayrıca 

büyük bir grubun parçası olduklarını hissettikleri için yolculuklar, sosyalleşme ve 

akrabalık bağlarının sürdürülmesine imkân verir. Seyahat etmek, özgür olma hazzını da 

beraberinde getirdiğinden Romanlar, büyük fuarların ve hacların sağladığı fırsatlardan 

yararlanmışlardır. Göçebelik kısmen yapısal olup bir tür sosyal,  ekonomik örgütlenmeden, 

kısmen de başkalarının neden olduğu gelişmelere tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel 

göçebelerle, dışarıdan gelen göçmen gruplar arasında etkileşimler olmuştur. Bu 

etkileşimler Roman toplumunda tabakalara ayrılmayı, kültür ve dil çeşitliliğini de 

beraberinde getirmiştir. 

Romanlar göçebe bir yaşam sağlamalarına olanak tanıyacak işlerle uğraşmışlardır. 

Erkekler at cambazlığı, kadınlar fal bakmak ve musikiyle uğraşmışlardır. Bunun yanı sıra 

seyyar satıcılık, dilenmek, demircilik, ev eşyası yapımı gibi yaşadıkları hayat koşullarına 

uygun işlerle uğraşmaktadırlar.35 Romanların dünyadaki değişim ve gelişimler sebebiyle 

çalışma alanları da değişmiştir. Öncelerde hayvan ticareti, hayvan terbiyeciliği, veterinerlik 

ortaya çıkmadan önce çiftçiler hayvan sağlığı ve besiciliğini meslek edinmişlerdi. Fakat 

günümüzde hayvan ticaretinin yerini kullanılmış araba ve kamyon ticareti almıştır. 

Paslanmaz çelik kap ve tava üretiminin artmasıyla kalaycılık mesleğinde olanlar kentlerde 

oto ve makine tamircisi olarak iş bulmuşlardır. Gezgin sirkler ve lunaparklar, hayvan 

terbiyeciliği ve bakıcısı, bayi ve falcı olarak çalışan Romanlar için yeni iş imkânları 

sağlamıştır. 

Moskova, Bükreş, Sofya ve Rowne’de düzenlenen bazı “uluslararası” kongrelere 

karşın, bugüne değin bütün Romanların benimsediği “kral” ya da “meclis” gibi tek bir üst 

makamları olmamıştır. Romanlarda gerçek bir siyasal yönetim mekanizması vardır. Yerel 

halkla ilişkiye girdikleri ilk dönemlerde “kont” ya da “dük” gibi soyluluk unvanları alan 

sayıları değişken (On aileden birkaç yüz aileye kadar çıkabilir) toplulukları yöneten kabile 

reisleri bulunmaktaydı. Kabile Reisleri (voyvoda) topluluğun önde gelen aileleri arasından 

seçilirdi. Reisin gücü ve yetkileri topluluğun büyüklüğüne, geleneklerine ve öbür 

topluluklarla olan ilişkilerine bağlı olarak değişir. Voyvoda’nın başlıca görevi topluluğun 

mali işlerini yürütmek, göçün nasıl yapılacağını belirlemek ve yerel belediye yetkilileriyle 

                                                 
35Türk ansiklobedisi,c.12 s.54 
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görüşmelerde sözcülüğü üstlenmekti. Yönetim işlerini topluluğun yaşlılarından oluşan ve 

kararlarında topluluğun en yaşlı kadını phuri dai ye danışan bir meclis aracılığıyla 

yürütürdü. Gücünü kadınların aile gelirine katkısından ve topluluk içinde bir grup olarak 

örgütlenmiş olmasından alan phuri dailer özellikle kadın ve çocuklar hakkındaki kararlarda 

söz sahibiydiler. Romanların toplumsal denetim kurumlarının en güçlüsü, kris (Roman 

topluluğunun kendine özgü kuralları olan  mahkemesi)’tir. Roman yasaları, bağlılık, 

birbirini tutma ve karşılıklı çıkarları gözetme gibi temel ilkelere dayanır. Bu yasalara aykırı 

davranışları ve anlaşmazlıkları yargılayan kris mahkemesinin verebileceği en kötü ceza 

toplumdan kovulmaktır. Fakat bu ceza affedilebilirdi.36 

Müzik, Romanlar için hayattır. Romanları tanımlayan iki kelimeden biridir müzik, 

diğeri ise reddetmektir. Göçün başlangıç serüveni de müzik sebebiyle olmuştur. Farslı şair 

Firdevsi tarafından yazılan Romanlara ve göçlerine değinen ilk belgesel referanslardan 

birinde Pers Kralı’nın, Hindistan kralından müzisyenler istemiştir. Bu müzisyenlerin 

günümüz Romanlarının atası olduğu ifade edilmektedir. Roman müziği dünyaya büyük bir 

anlayış sağlamıştır. Çeşitli Avrupa ülkelerinin etkileri ile karşılaştığı ve çingene müziği 

olarak meşhur olduğu yer Romanya’dır. Romanlar bu müziği sadece doğudan Macaristan’a 

ve Romanya’ya getirmekle kalmamışlar aynı zamanda farklı ülkelerin müzikleri arasında 

birleşme sağlamıştır37 . Macar Romanlarının müziği çok yaygın ve karakteristiktir. Bu 

müzik Joseph Haydn ve Johannes Brahms gibi ünlü bestecileri etkilemiştir. Romanlar 

müzik yeteneği hoşgörü kazanma ve topluma uyumlarında etkili olmuştur.18.yy. Romanlar 

Macar müziğini kendilerince yorumlamış ve 19.yy. ortalarında da Roman  müziği moda 

olmuştur. Roman virtüözler saygın bir yere gelmiş, soylularla ders vermiş ve onlarla 

evlenmişlerdir. Buna en güzel örnek James Rigo’nun bir prensesle evlenmesidir. 

Romanların yaptıkları müzik parçaları Macaristan, Rusya, İspanya müziğinin bir parçası 

haline gelmiştir. Çigan ve Flâmenko bu dönemde ortaya çıkmıştır. Son dönemlerde yapılan 

Roman müzikleri sosyal eleştiri içerikli olup insanları bir şeylerden haberdar etme onların 

anlamasını sağlamaya yöneliktir. Önceleri fark edilmeme umuduyla görünmezlik politikası 

izlenmiş fakat radikal bir değişimle kendi duygularını ifade eden acılarını, beklentilerini, 

sorunlarını anlatma ihtiyaçlarını müzikle dile getirmeyi istemektedirler.38 

                                                 
36Ana Britannica, c. 6 s.478 
37Liegeois,a.g.e.s.69 
38Türk Ansiklobedisi,c.12 s.54 
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Romanlar, halk inanışlarının ve adetlerinin yayılmasında aracı olarak önemli rol 

oynamışlardır. 20. yy.’ın ikinci yarısında yerleşik düzene geçtikleri yörelerde köylüler 

arasında kaybolmaya yüz tutan ulusal adetlerin, dansların ve benzeri geleneklerin 

koruyucuları olmuşlardır. Görenek ve düşünceleri değişik yörelere taşıyarak müzik ve dans 

sanatının zenginleşmesine, bazı temel el sanatlarına yenilikler getirilmesine ve edebiyat 

alanında güzel eserlerin kazandırılmasına katkıda bulunmamışlardır. 

20.yy. sonlarında giderek kültürleri içinde ortaya çıkan çatışmalarla uğraşmaya 

başlayan Romanlar, artık kendilerini düşman çevrenin baskılarından çok, sanayileşmiş 

kentlerin yaşam biçimleri üzerindeki aşındırıcı etkilerine karşı koruma zorunluluğuyla 

karşı karşıya gelmiştir. Roman müziğinde işlenen aileye ve etnik gruba bağlılık temaları, 

Roman adetlerinin korunmasına önemli katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte dış 

dünyanın maddi çekiciliğine kapılan daha genç ve yetenekli bazı Roman müzisyenler 

erdemlerini dile getirdikleri kültürün bütünlüğünü ve ekonomik güvenliğini tehdit 

etmektedir. Çekirdek aile, ekonomik bağımsızlık ve Roman olmayanlarla yapılan evlilikler 

Roman yasalarını zayıflatmıştır. Kimliklerini korumada dirençli oldukları kabul edilen 

Romanların, dış dünyadan kendi kültürlerine uyacak özellikleri seçme ve uyarlama 

konusundaki alışılagelmiş becerileri açısından zorlu bir deneyimden geçtikleri 

söylenebilir.39 

Ayrıca,  8 Nisan 1971'de, Romanların sorunlarını tartışmak üzere Londra 

yakınlarında ilk Uluslararası Roman Kongresi toplanmış olup bu kongreye atfen, 1990'dan 

itibaren 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmaktadır.40 

B. ROMANLARIN AİLE YAPISI 

Romanlarda  aile,  etrafında güvenlik ve koruma sağlayan eğitici bir birimdir. 

Kişiler arasındaki ilişkileri de,  aile gruplarının ilişkileri belirler. Bireyler aile üyeleri 

olarak kendilerinden sorumludur. Bir bireyin suçu ailenin suçu sayılır. Övülen davranış 

ailenin itibarını arttırır. İyi yetiştirilen bir çocuk aileye onur kazandırır. Evlendiğinde de 

yeni girdiği grup içinde ailesini temsil etmeye devam eder. Aileler arasında çatışma 

olduğunda kendi ailesine dönmek zorunda kalır. Bireylerin yapmış olduğu her hareket 

ailesiyle ilişkilendirilir. 

                                                 
39Ana Britannica,c.6 s.478 
40www.wikipedia.com 16.05.2014 
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Sosyal hayatta olduğu gibi aile hayatında da içe kapanıktırlar. Bunun sebebi 

yaşadıkları toplumdan dışlanmaları olsa da bu durumun onların da tercih ettikleri bir 

yöntem olduğu göz ardı edilmemelidir.41  

Sosyal dayanışma, ailenin tüm üyelerini bir arada tutar. Evlenmeyen birkaç yetişkin 

aileleriyle kalır. Öksüzler hemen her zaman akrabaları tarafından alınırlar ve yaşlı kişilere 

her zaman bakılır ve saygı duyulur ve hiçbir zaman terk edilmezler. Çocuklar yatılı okula 

gönderilmezler. Hastalar terk edilmez; eğer kalması gerekirse aile üyeleri sürekli hastanın 

yanında kalırlar. Ölüler de yalnız bırakılmaz; cenazenin başında gece gündüz nöbet 

tutarlar. Kişi ne evde ne hastanede ne de ölümünde yalnızdır. Kısacası sosyal dayanışma 

psikolojik bir güvenlik şekli olup, bireyler duygusal yoğunluk ilişkiler ağıyla 

kaplanmıştır.42  

Sosyal alanda da aile önemlidir. Akrabalık bağları her şeyden önce gelir. 

Oluşturulan sınırlar içerisinde evlenme, çocuk yetiştirme, ekonomik işlerin 

programlanmasının temeli olan ve esnek yapıya sahip bir ağ oluşturan aile, grubun 

oluşmasında yardımcıdır. Bu yapılanmada birey güçlü ait olma duygusunu ve kimlik 

unsurlarını oluşturacaktır. Aynı zamanda  fiziksel, maddi yardım ve duygusal destek bulur. 

Çocuklar ve yaşlılar için bile yetersizliklerine bakılmaksızın grup içinde bir yer ve rol 

verilmiştir. 

Ailenin çıkarları bireyin çıkarlarından önce gelir. İlişkiler otoriter değildir. Fikir 

birliğini,  aileye ve topluluğa karşı duyulan sadakati barındırır. Aynı zamanda dış dünyaya 

duyulan antipatiyi ifade eder. İffetsizlik dünya ile grup arasında bir sınır 

oluşturmaktadır. Roman toplumunda bu sınır varlıklarının devamını sağlamak için 

gereklidir. Kimse sınırı zorlayacak işlerde bulunmaz. 

En küçük sosyal birlik; büyük aile yahut eklemlenmiş aile (extended family) çadır 

anlamına gelen "Serha" olarak adlandırılmaktadır. Bu bir, iki yahut daha fazla kuşağın 

evidir. Günümüz Türkiye’sinde varlığını hala devam ettiren ve Türkiye Romanları 

tarafından "Serha" şeklinde ifade edilen "Tséra", büyük ebeveyn (büyük baba ve büyük 

anne) ebeveyn ve evlenmemiş çocuklardan oluşmaktadır. Yakın akrabaların oluşturduğu 

birçok "Serha", grup anlamına gelen "Vista’yı” oluşturmaktadır. Bu oluşumun Türkiye 

                                                 
41Fonseca, İsabel, Bury Me Standing (Beni Ayakta Gömün: Çingeneler ve Yolculukları)Çeviren: Özlem 

İlyas Ayrıntı Yayınları, 2002 İstanbul 
42Liegeois, age., s.52 
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Romanları arasındaki ifadesi “Aşirettir.” İki yahut daha fazla " Büyük Vista’nın 

birleşmesiyle, yüzden başlamak kaydıyla daha fazla arabaya varıncaya kadar aile grupları 

oluşur. Fakat böyle büyük gruplara günümüzde pek rastlanmamaktadır. Bir "Aşiret" (Vista) 

80 ile 800 üyeyi ihtiva eden bir birliktir. Türkiye’deki Romanlar eskiden kalabalık gruplar 

(Vista) halinde  yapılan göçün günümüzün değişen hayat şartlarından dolayı artık 

yapılamadığını belirtmişlerdir. Zira böyle büyük gruplarda sadece aidiyet hissi ve müşterek 

gelenekler huzurun, barışın ve düzenin sağlanmasında yeterli olamamaktadır. Büyük 

gruplarda pek çok huzursuzluk ve karışıklık zuhur etmektedir. Bunlardan başka 

Romanlarda bir de "Kumpanya" vardır. "Kumpanya" farklı Roman gruplarının ekonomik 

maksatla geçici olarak bir araya gelmelerinden oluşan birliği ifade etmektedir.43  

Klasik bir Roman ailesi anne, baba, evlenmemiş çocuklar ile en azından evli bir 

oğul, eşi ve varsa çocuklarından oluşur. Yeni evlenen çift gelinin aile kurallarını 

öğrenmesine kadar kocasının ailesinin yanında kalır. Büyük oğul düzenini kurup ayrılmaya 

hazır duruma gelirse daha küçük oğul evlenip aileye eşiyle birlikte katılır.44 

Romanların kendi inanış ve geleneklerini muhafaza etmelerini sağlayan endogami 

(grup içi) evliliktir.. Evlilik yoluyla birleşmeler bu toplumun istikrarını sağlar ve değişiklik 

getirir. Aynı zamanda sosyal olarak yetişkinlik mertebesi sağladığından toplum için 

gereklidir ve ait oldukları grupları birleştiren sosyal anlaşmanın bir ürünü olarak kabul 

edilmektedir. 

Evlilik bir gruptan diğerine değişiklik gösterir. Kalderas ve Lovera Romanlarında 

evlilik aileler arasında uzun görüşmelerin sonucunda meydana gelir. Finnish Kaale, 

Mannus İngiliz Romanichal Gezginleri ve Bulgar Yerli Romanlarındaki gibi diğerlerinde 

de, evlilik  genç çiftlerin genellikle kısa süreli kaçmalarıyla ve daha sonra ailelerinden özür 

dilemek ve onların onayını almak için geri dönmeleriyle  gerçekleşir. Gelinlerin çoğu 

kocalarının aileleriyle yaşamaya giderler. 

Roman evlilik uygulamaları ile farklı ülkelerin örgütleri arasındaki ilişkilerde 

farklılıklar mevcuttur. Medeni durumun kanıtı olarak sosyal yardım haklarını elde etmek 

amacıyla belirli resmi evrakların alınması için  resmi nikâhın kıyılması gereklidir. Resmi 

                                                 
43Özkan,Ali Rafet, Türkiye Çingeneleri,T.C.Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Yayınları, Ankara- 2000, 

s.14 
44 Malkoç,Mustafa ,Sosyal Hayat Din Anlayışı ve Eğitim Açısından Bursa Çingeneleri, Dört Renk 

Matbaası-Bursa -2011 



    

25 

ve dinî nikâhın ayrı olmadığı ülkelerde kilise nikâhı ve ya Müslüman ülkelerde de dinî 

nikâh  kıyılmaktadır. Ailelerin isteği üzerine  resmi nikâhın yanı sıra dinî 

nikâh  yapılabilir.45 

Avrupa’daki Romanlarda “başlık parası” kız babası için genellikle hayati öneme 

sahip bir şey olarak düşünülmekte ve çoğu Roman bu parayı ödemektedir. Başlık parası 

âdetinin devam ettiği yerlerde bu kurumun sosyal bağı güçlendirmektedir. Geline takılan 

takılar ve verilen para uygun sınırlar içerisindedir. Ancak iki ailenin ve babanın statüsü, 

kızın sahip olduğu özellikler, davranışları, geçmişi ve öğrenme kapasitesine göre bu miktar 

değişebilmektedir. Başlık parası akrabalık ilişkilerinde ve kocanın yetim olması gibi 

durumlarda istenmemektedir. Bu ticari bir alışveriş değildir ve bu para diğer gelirler gibi 

harcanmaz. Gelinin herhangi bir anlaşmazlık durumunda ailesinin yanına geri dönmesi 

halinde bir sigorta alarak algılanabilir.46  

Bazı araştırmacıların tespitlerine göre, anaerkil(maderşahi) diye bilinen aile 

şekli Romanlar arasında yaygındır. Evlenen Roman  erkeği, kız tarafının mensup olduğu 

kabileye girer. Doğan çocuk o kabilenin malı sayılır. Erkek, kadından çadır, çadır eşyası, 

araba, at vs. gibi ‘drahoma’ ister. Kabilenin en ihtiyar kadını, Roman  adetlerinin 

muhafazasına dikkat eder ve herkese nasihat verir. Bir Roman için en büyük ceza, 

kabilesinden (klan) kovulmaktır.47  

Çok evliliğin serbest ve kolay olduğu Romanlar arasında, boşanma da çok kolay 

olmaktadır. Resmî nikâhın yaygın olmayışı çok evliliği kolaylaştırdığı kadar, boşanmayı da 

kolaylaştırır. Bilhassa göçebe Romanların boşanma usulü erkeğin, karısını babasının 

çadırının önüne bırakması şeklinde cereyan eder. Böyle keyfî boşanma durumlarında 

erkek, kadın tarafının kendisine zarar vermemesi için, bir müddet bulunduğu bölgeden 

başka yere göç etmektedir. Kocasından hoşnut ve memnun olmayan kadın, kendi arzusuyla 

kocasından ayrılma hakkına sahip değildir. Kocasını tek taraflı olarak terk eden kadın, 

babasının evine gidemez ve kocasının evine de tekrar dönemez. Böylece gruptan ihraç 

edilerek cezalandırılmaktadır. 

Avrupa Romanlarında gelinin, ilk bir yıl içinde uymak zorunda olduğu kurallar 

vardır. Gelin, kocasının evinde kendisine verilen bütün işleri yapmak zorundadır. Eğer o, 

                                                 
45Liegeois, a.g.e, s.49 

46Fraser, age. s.206 

47Türkdoğan, Orhan,Etnik Sosyoloji,Timaş Yayınları ,2.Baskı, İstanbul-1998 
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yeni ailesinin arasında mutlu bir şekilde yaşar ve mümkün mertebe bir de erkek evlat 

doğurursa, o zaman daha kıymetli ve genel itibar gören "kadın" (romni) statüsüne terfi 

eder. Aynı şekilde onun kocası da, erkek evlat sahibi olduğu için saygı duyulan bir statü 

olan "adamlık" (rom) mertebesine erişmiş olur. Böylece evlilikten sonra genç adam, kendi 

grubunun yetişkin bir üyesi olarak "kris romani" olarak isimlendirilen "halk mahkemesi" 

nde oy sahibi de olmaktadır.48  

 

C. MUHTELİF ÜLKELERDE ROMANLARIN DİNİ YAŞANTILARI 

Romanların dinî görüşlerinde “O Del” ya da “O Devel”(tanrı) ve “O beng” kötülük 

fikri, toprak ve hava varlıkları rol oynar. Bundan başka, Romanlar Katolik, Protestan, 

Ortodoks ve İslam dinlerine bağlanmaya çalışmışlarsa da bunlara sadece görünüşte bağlı 

kalmışlardır.49 Din, Romanların, çevrelerindeki Gadzo dünyasını yansıttığı bir alandır. Bir 

süre yaşadıkları ülkelerin dinlerini kabul etmeye  meyilli olmuşlardır. Katolik Romanlar, 

çeşitli Protestan mezheplerine bağlı Romanlar ve Ortodoks Romanlar’ın yanı sıra İslam 

dünyasında ve Osmanlıların son olarak hâkim olduğu Avrupa’nın güneydoğu taraflarında 

bol miktarda Müslüman Roman yaşamaktadır. Bu topluluğun,dinî inanç ve uygulamasında 

değişik sistem ve fikirleri birleştiren bir anlayış vardır. Vaftiz olmak oldukça tercih edilen 

dinî bir törendir. Hacca gitmek, Romanlararasında en görünür dinî faaliyetlerdendir. 

Günümüzde Roman hac alayları Lourdes dâhil Fransız mabetlerinde ve İspanya, Portekiz, 

İtalya, Belçika ve Almanya’daki mabetlere düzenli olarak  giderek çeşitli törenler 

yapılmaktadır. 50 

Romanlar, bulundukları toplumun yaygın olan dini inanışını benimserler. 

Bunların,dinî yaşantıları değerlendirilirken Hint mirası ile ilişkisi dikkate alınmalıdır. Din,  

baskılardan kaçınmak ve çevreye uyum sağlamak amacıyla belirli inançları veya törenleri 

kabul etmek zorunda oldukları birdurumdur.Bu nedenle kabul edilen din ile ikamet edilen 

ülkenin baskın dinî arasında bir bağ bulunmaktadır. Yıllarca kiliselerin çeşitli şekillerde 

dışlanmışlıklarına, reddedilişlerine ve din değiştirme çalışmalarına maruz kalmışlardır. 

Avrupa Romanlarının dinî hayatını belirlemede özellikle 1830 ve 1967 tarihli Roman 

                                                 
48Özkan,a.g.e .s.15 
49Türk Ansiklobedisi,cilt XII , M.E.B Basımevi, Ankara 1964, s.54 
50Fraser,age. s.265-267 
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kültürüne odaklı iki Protestan hareketi  etkili olmuştur. Çok sayıda insanın dinî 

gerekliliklerini yerine getirdiği ülkelerde bile Romanlar kiliseye düzenli gitmemektedirler. 

Bunun tersine din uyum sağlama politikalarının aracı olarak kullanılmış ve bu çerçeve de 

1940’ta Bulgaristan’da Müslüman Romanlar zorla Hıristiyanlaştırılmıştır. Bileşik krallıkta 

bazı Romanlar kendilerini Roman Katolikleri  olarak tanıtırken bazıları da Yunan 

Ortodokslarıolarak tanımlarlar. Bazı gezgin grupların ise herhangi bir dinî 

bağlılıkları  bulunmamaktadır. Estonya ‘da Letonyalı Çingeneler çoğunlukla Lutheran iken 

Rusya’da bunlar Ortodoks’tur. İtalya’da bazı gruplar kendinî Katolik, bazıları Hristiyan, 

bazıları Protestan, bazıları da Müslüman olarak tanımlarlar. Bir kısmı ise Tanrı’ya 

inanamaz. İtalyan gençler arasında yaygınlaşan ateist akımlar Roman gençleri de etkisi 

altına almaktadır. Özellikle Bulgaristan’da biri Hristiyan (the Dasikane Roman) ve diğeri 

Müslüman (the xoraxane Roman) iki büyük grup vardır. Bazı RomanlarMüslüman olsalar 

da Ortodoks festivallerini kutlarlar. Bazıları çouklarını Katolik papazlara vaftiz 

ettirmelerine rağmen  ölülerini İslam geleneklerine göre gömmektedirler. 20. yy’ın 

ortasından itibaren, Fransa’da başlayan ve daha sonra Avrupa’nın büyük bölümüne yayılan 

Çingene Evangelical Kilisesinin (Çingene Protestan Kilisesi) Pentekostalist51 hareketinde 

hızlı gelişme olmuştur. 52 Bu hareket ilk otuz yılda yaklaşık 70.000 Roman’ı kendine 

bağlayıp vaftiz etmiştir. Pek çok Roman vaiz ve papaz  yetişmiştir. Günümüzde bu 

kilisenin birçok yayını, kendilerine ait radyo kanalları, İncil Enstitüsü, pek çok sosyal tesisi 

ve gezici eğitim birimleri bulunmaktadır. Doğası gereği bu kilise, mezhep üyelerine 

kendilerini özel hissettirir ve sosyal dayanışma içerisinde bir araya gelmelerini 

sağlamaktadır. Dinî tabirlerin duygusallığı, ortaklaşa yapılan ibadetler sportane gelişen 

konuşmalar, karizmatik faaliyetler 53 bir araya getirilerek, duygusal ve psikolojik 

ihtiyaçların karşılanması Romanların bu mezhebi tercihinde etkili olmuştur. Bu kilisenin 

hedef normları eğitim ve okur-yazarlığa önem vermek, alkol, tütün ve uyuşturucu 

tüketimini, kumar, hile, yalan ve hırsızlığı yasaklamaktır. Pagan geleneklerin terkedilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca Çingene Protestan Kilisesi, gerçek anlamda batı 

normlarında ilk Roman birliği örgütü olması yönüyle de özel bir öneme sahiptir54 

                                                 
51Çok duygusal ayinleri ve tutucu dinî akideleri olan Hıristiyan mezhebidir. 
52 Leigois, a.g.e. s.61  
53 İman gücüyle iyileştirme, dinî duygularla kendinden geçmesidir. 
54Fraser, age. s.267-268 
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IV. TÜRKİYEDEKİ ROMANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

A. TÜRKİYEYE GELME VE TÜRKİYE İÇİNE YAYILMALARI 

Anadolu’ya Romanların ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 

bazı Romanların kuzeybatı Hindistan’dan çıkarak Afganistan ve İran üzerinden 

Anadolu’ya geldikleri bildirilmektedir. Özellikle 9. yy.’ın sonu ve 10.yy.’ın başından 

itibaren gelmeye başlamışlardır. Anadolu’ya gelen Romanların bir kesimi Anadolu’da 

kalmış ve kesin olarak yerleşmiş, diğer kesimi 11. yy.’dan 13.yy.’a kadar geçen sürede 

İstanbul üzerinden Balkan ülkelerine gitmiştir. Bir kısmı Balkan ülkelerine yerleşmiş, diğer 

bir kısmı ise 14.yy.’ın sonundan 15.yy.’ın başınakadar geçen sürede Avrupa’nın değişik 

ülkelerine dağılmışlardır. Bununla birlikte Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşayan 

Romanlar 15.yy ve 20.yy. arasında “Türk ajanları” oldukları gerekçesiyle sürgün 

edilmişlerdir. 1923’te Lozan Barış Antlaşması gereğince Yunanistan, Bulgaristan ve diğer 

Balkan ülkelerinden on binlerce Roman Türk kökenli oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye 

gönderildi. Daha sonraki yıllarda da Türkiye’ye olan gönüllü Roman göçleri sistemli bir 

şekilde devam etti. 

Ülkemizde gerek göçebe olarak gerekse yerleşik düzende yaşayan Romanların 

toplam sayısı 750.000 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. 55 Marmara bölgesinde, 

özellikle de Trakya’da yoğun olarak bulundukları gözlenmiştir. İl bazında da en çok 

İstanbul’da (110 bin-120 bin) ikamet etmektedirler. Bu kenti sırasıyla Edirne, İzmir, Bursa, 

Eskişehir, Muğla ve Ankara gibi kentler izlemektedir. Bu illerin yanı sıra Samsun, Antalya, 

Denizli, İskenderun, Uşak, Hakkâri, Mardin, Siirt, Van, Ağrı illerinde toplu olarak 

yaşamlarını sürdürmektedir.56 

Türkiye’de Romanlar, genel olarak “Çingene” adıyla bilinmekle beraber, 

Osmanlı’dan yakın zamana kadar “Kıpti” adıyla bilinmektedirler. Fakat yörelere göre 

farklı adlarla anılmaktadırlar. Erzurum, Artvin, Bayburt, Erzincan ve Sivas bölgesindeki 

Romanlar için “Poşa”, Van, Hakkari, Mardin ve Siirt Romanlar için “Mutrip”, İç Anadolu 

Romanlar için “Elekçi” tabirleri kullanılır.” “Esmer vatandaş” tabiri genellikle resmi dilde 

kullanılmamakla beraber, çeşitli yörelerde de halk tarafından kullanılmaktadır. Akdeniz 

başta olmak üzere diğer yörelerde de halk tarafından kullanılmaktadır. Akdeniz başta 

                                                 
55www.wikipedia.com 18.09.2014 12:00 
56Arayıcı, a.g.e.s.241 
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olmak üzere diğer yörelerde de “Arabacı” tabiri kullanılmaktadır. Ankara’daki Romanlar, 

yerli halk tarafından “Teber” şeklinde anılmaktadır. Adana’da bilhassa yankesicilikle 

uğraşan Romanlar “Cono” ismiyle bilinmektedir. Bulgaristan’dan gelerek Kayseri, Adana, 

Osmaniye, Sakarya ve Çorum illerine yerleşen Romanlar için “Haymantos” tabiri 

kullanılmaktadır. Erzurum’da yaşayan bir grup “Şıhbızınlı” ismiyle anılırken, Eski 

Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinden gelerek, Trakya yöresinde 

yoğunlukta bulunanlar için “Roman” tabiri kullanılmaktadır.57 

Türkiye’deki Romanları başlıca üç gruba ayrılmaktadır: Romlar, Domlar ve 

Lomlar. Romlar, Avrupa Romanlarıyla kültür, dil ve ekonomik özellikler paylaşıp daha 

çok Türkiye’nin batısında ve Trakya’da yaşamaktadırlar. Domlar, Ortadoğu’daki 

Romanlarının bir kolu olup Türkiye’nin güneydoğusuna (Antakya, Mardin, Diyarbakır) 

yerleşmişlerdir. Lomların ise 11. yy.’da Romanlardan “ayrılan” ve batıya doğru ilerlemek 

yerine Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’nun doğusunda kalmış bir grup 

olmaları muhtemeldir. Günümüzdeki Lom nüfusu çoğunlukla, 1870’lerde Kafkasların 

işgali sonrasında Ruslar tarafından yürütülen etnik temizlik sırasında Türkiye’ye göçe 

zorlananlardan oluşmaktadır.58 

B.TÜRKİYEDEKİ ROMANLARLA İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME: 

Romanlar, özgürlüklerine düşkündürler. Bütün Romanlarda olduğu gibi 

bulundukları bölgenin din, dil, örf, adet, gelenek vb. ortak değerlerine uyum sağlamada 

esnektirler.Fakat kendi kültürel değerlerini de nesiller boyunca aktarmaya muvaffak 

olmuşlardır. Gelecek kaygısı taşımazlar. Günübirlik yaşamak onlar için hayatın doğal bir 

parçası olarak kabul edilir. Kendi aralarında gösterişli olmaya, öne çıkmaya çalışırlar. 

Açıksözlüdürler, argo ve küfür sayılabilecek kelimeleri kullanmaktan çekinmezler. 

Yardımlaşmayı, paylaşmayı severler, karşılıklı konuşup muhabbet etmekten ayrıca büyük 

zevk alırlar. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven neşeli insanlardır. Temizlik ve genel ahlak 

kuralları konusunda ihmalkâr davranırlar. Sağlık kurallarına karşı duyarsızdırlar. Yemek 

kültürleri gelişmemiştir. Hareketli insanlardır. Sosyal dayanışma, birlik ve beraberlik 

                                                 
57 Özkan, a.g.e. s.3 
58Marsch, Adrian. "Etnisite ve Kimlik: Çingenelerin Kökeni." European Roma Rights Center Country 

Reports Series 17_T (2008): s.19-27. 
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duyguları gelişmiştir. Kendilerini toplumun dışlanmış hissetmeleri, arlarındaki birlik ve 

beraberliği pekiştirmiştir.59 

Balkanlarda konuşulan Erli,Arli (Bulgaristan, Yunanistan, eski Yugoslavya) ve 

Türkiye’de konuşulan “Xoroxano”’dur.Yerleşik Romanlar göçebeleri sevmezler ve 

genellikle alay ederler. Romani dilini konuşanların çok düşük bir prestije sahip olduklarını 

ve bütün Romani konuşanlarının alay konusu olduğu görülmektedir. Rumeli’de yaşayan 

Romanlar Avrupa ve Amerika’daki tüm Romanlarla kolayca iletişim kurmalarını sağlayan 

farklı bir lehçe konuşmaktaydılar. Onların dilinde Yunanca’dan gelen birçok sözcük vardı. 

Yunanistan ile ilişkileri olmayan Küçük Asya Romanları’nın dili ise çoğunlukla Türkçe ve 

Arapça’dan gelen sözcükler içerirdi. Bugün de durum aynıdır. Esas olan iki grup lehçe 

vardır. “Vlah olmayan” (Erlija) lehçeler ve “Vlah(laho)” lehçeleri.İki grup da yerleşmiştir 

ve hala birbirlerini anlamakta zorluk çekerler. İletişimdeki zorluklar ilişki kurulan iki 

dilden kaynaklanır. Türkçe- Yunanca. Erlija lehçesi Türkçe’den alınan sözcükler içerir ve 

bu grubun üyeleri sonradan yerleşmiştir. Laho lehçesi de Yunanca’dan alınan sözcükler 

içerir fakat üyeleri daha önceden yerleşmiştir.60 Andrews’e göre, “Romani sözcüklerinin 

Türkçe, Kürtçe ve Farsça sözcüklerle birlikte bulunduğu ve bu dillerin bazen önek ve 

soneklerin kullanımı ile “gizli diller” olarak birleştirilmiştir. Türkiye’nin doğusunda 

poşalar tarafından konuşulan Ermenistan’ın Romani lehçesi farklıdır. Samsun’da ise 

Romani’nin Trakya lehçesi konuşulur.”61 

Romanlar iş piyasasında esnek, sezonluk ve sıra dışı işleri tercih etmektedirler. “Biz 

sıkıntıya gelemeyiz” gibi ifadelerle durum meşrulaştırılmaktadır. Diğer taraftan bu 

tercihleri, toplumsal işbölümüyle ilişkilidir. Gaco’yla girilen ilişkide tarafların her birinin 

öteki tarafın ihtiyacı olan şeyleri karşıladığı ilişki biçimidir. Romanlar diğer grupların daha 

az istediği, buna karşın önemli miktarda ihtiyaç duyulan gelecek vaat etmeyen işleri kabul 

edebilmektedir. Romanların bu işleri tercihlerinin sebebi olarak, “tarihsel dışlanma bilinci” 

ve “yaşadıkları uzun göç yolculukları”  ve iş piyasasındaki ticari yetenekleri gösterilebilir. 

Bunların yanı sıra serbest ve özgür çalışma, Gaco’yla girdiği ilişkide, esnek ve objektif 

olma gibi bir avantaj sunmakta ve sorumluluk almamalarını temin etmektedir.62Özellikle 

                                                 
59Malkoç, a.g.e. s. 129-131 
60 Kolukırık,Yeryüzünün Yabancıları,Çingeneler, Simurg Kitapçılık ve Dağıtım İstanbul, 2007 s. 49 
61 Andrews, a.g.e. s. 139-140 
62Kolukırık, Suat, Yeryüzünün Yabancıları,s.78 
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kentsel alanlarda at arabaları ile plastik, kâğıt ya da metal atıkları toplayan, nehirlerin 

kıyılarından kurbağa ya da sümüklüböcek toplayıp yurtdışına ihraç eden şirketlere satan, 

Romanlar bulunmaktadır. Sazlıklardan topladıkları kamışları işleyip çeşitli boy ve 

biçimlerdeki sepetlere dönüştüren, günümüzde pek yaygın olmasa da bakır kazan ve 

tencereleri kalaylayan Romanlar da bulunmaktadır. 

Türkiye'deki Romanları yerleşik ve göçer olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 

Güçlü gelenek, katı batıl inançlarına ve de diğer insanların ön yargılarına maruz 

kalmalarına rağmen, Romanlar kendi geleneklerini ve yaşam biçimlerini büyük ölçüde 

muhafaza edebilmiştir. Lâkin yerleşik mahaldeki bir Roman hayatıyla, göçebelikteki 

arasında bir takım farklılıklar da oluşmuştur. Yerleşik mahallerdeki Roman topluluk ve 

kültürel hayatları, kendi çevrelerinin oluşturduğu normlara uymaktadır.  

Yerleşik Romanlık ile göçebelik arasındaki fark o kadar büyüktür ki, yerleşikler, 

kendilerinin asil Roman olduğunu kabul ederken, göçerler de kendilerini “gerçek roman”, 

yerleşikleri ise “çingene bozuntusu” olarak telakki etmektedirler. 

Yerleşik Romanlar, genelde şehir varoşlarında baraka türü veya oldukça kötü 

evlerde hayatlarını sürdürmektedir. Onların yerleşik hayata geçmiş olanlarının çoğu meslek 

sahibidir. Özellikle müzisyenlik, demircilik, hurdacılık, seyyar satıcılık, hamallık, ayakkabı 

boyacılığı gibi düşük seviyeli işler genellikle yerleşik Romanlarca icra edilmektedir. 

Yerleşik Romanların arasında düzenli şehir hayatına geçmiş olanlarını da bulunmaktadır. 

İstanbul'da, ferdî olarak kendi mahallelerini terk etmekte ve ekonomik durumlarına göre 

apartman hayatını tercih edenlere rastlanmaktadır. Lâkin bu yeni hayata uyum problemi 

yaşamakta, mahallesini değiştirip yaşayış tarzlarında hiç bir değişlik yapmamaları 

sebebiyle, yerli halk, Romanların gürültü ve bitmeyen kavgalarından rahatsız 

olmaktadırlar. 

Romanların genellikle aynı mekânlarda kümeleşerek yaşamalarında, hayatlarını 

kolaylaştırıcı pek çok unsurun bulunması önemlidir. Her şeyden önce Roman kültürünün 

devam ettirilmesi için önemlidir. Bunun yanı sıra çok çeşitli gürültü, patırtı ve kavga 

durumlarında, hiç bir Roman diğerinden rahatsız olmamaktadır. Ayrıca aynı mekânda ve 

sadece Romanlardan oluşan yerleşim yerleri,  koruyucu bir sığınak vazifesi görmektedir. 

Özellikle bazı şehirlerdeki Roman mahallelerine güvenlik güçleri dahi girememektedir. 

Böyle olunca bu yerler, Romanların her türlü suçun akabinde kendilerini güvenlikte 
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hissettikleri mekânlar olmaktadır. İstanbul'da Hacı Hüsrev, Kırklareli'nde Tomoğlu 

Mahallesi, Edirne'de Umurbey Mahallesi gibi yerler bunun en canlı örneğidir. 

Seyahat Roman kültürünün muhafazası, akrabalık ilişkilerinin canlı tutulması ve 

geçimin daha kolay temin edilmesi gibi ana sebeplerden kaynaklanmaktadır. Çünkü 

Romanlar, geleneklerine ve göreneklerine çok bağlı bir topluluktur. Gittikleri her yerde 

geleneklerini muhafaza etmişlerdir. Birçok ülkede çeşitli şiddetlere maruz kaldıkları halde 

yine geleneklerinden taviz vermemişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda onları yerleşik 

hayata geçirmeye ve yerli halkla kaynaştırmaya yönelik resmî kararlara rağmen, onların 

esas yapısını teşkil eden göçebelik ruhunu devam ettirdiklerine şahit olunmaktadır. Bazı 

Batılı araştırmacılar, Türkiye'de göçebe olarak yaşayan Roman gruplarının kendi 

kültürlerini muhafaza etmelerini, onların hâlâ Hint Kast sistemine benzer bir yapıya sahip 

olmalarına bağlamaktadır. 

Günümüz Türkiye’sindeki göçer çingeneleri, göçebe ve yarı göçebe olmak üzere 

ikiye ayırmak mümkündür. Yarı göçerlerin kış aylarında yerleştikleri düzenli evleri vardır. 

Sürekli göçebe olarak yaşayanların ise hiç bir düzenli yerleşim yerleri yoktur. Göçebe 

Romanların çoğu, kışı rahat geçirebilmek için güneye inmektedir. Özellikle Adana, 

Osmaniye, Hatay, Mersin ve Antalya gibi il ve civarları Romanların rağbet ettikleri 

yerlerdir. Onlar, bütün kış boyunca bu yörelerde naylon çadırlarda yaşamaktadırlar. 

Yazları naylon çadırlar yerini bez çadırlara terk etmektedir. Naylon, güneş ışığını ve ısısını 

geçirdiği için bütün göçer çingeneler, kışları naylon çadırlarda barınmayı tercih etmektedir. 

Yazları ise daha serin tutması hasebiyle bez çadırlar tercih edilmektedir.  

Göçebe çingenelerin, yerleşiklere nazaran daha varlıklı olduklarını tespit edilmiştir. 

Altlarında son model minibüs veya otomobil olan göçer çingeneler, yokluk sebebiyle göç 

etmemektedir, aksine onlar yaşam biçimleri ve gelenekleri olduğu için göç etmektedir. 

Kendilerine zaman zaman altlarında arabalarını satmaları halinde iyi bir ev ve hatta iş bile 

kurabilecekleri halde niçin göç etme gereği duyduğunda; “altın kafese de konsalar, göç 

etmeden yaşayamayacakları, bunun onların hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu” 

cevabını aldık. Romanlar gösterişi, olduğundan zengin ve büyük görünmeyi, yani abartılı 

bir hayatı seven bir yapıya sahiptir. Ayrıca teknolojik yeniliklerin Romanların hayatlarını 

kolaylaştırır. Türkiye'deki Romanların göçebeliği, daha ziyade ticari göçebelik (alış-veriş 

göçebeleri) yapısına uygundur. Özellikle onlar seyyar pazarlamacılık, horoz dövüştürme, 
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hurda toplayarak naylon ev eşyaları alma ve bunları pazarlama yoluyla göçlerini 

sürdürmektedirler.63 

Romanların hayatında müzik ve eğlence özel bir yere sahiptir. Romanlarda hayatı 

eğlence olarak görürler. Müzikle uğraşan Romanların sayısı küçümsenemez. Halkı 

eğlendirirken kendileri de eğlenmektedir. Müziği geçim kaynağı olarak yapmaktadırlar. 

Yapılan araştırmalarda Kültür Bakanlığı’na ve gerekse Belediyelere bağlı 

konservatuarlarda müzik icra eden ses sanatçılarının üçte biri Romandır. Yoğun olarak 

yaşadığı ülkelerde Romanlar kendilerini müzik ve danslarıyla kabul ettirmişlerdir. Yapmış 

oldukları müziklerin ana teması günlük olaylar, aşk, para, ayrılıktır.64 Roman kültürünün 

zenginliğinde yetişmiş ünlü müzisyenlerden bazıları devlet sanatçısı unvanı almıştır.65 

C.TÜRKİYEDEKİ ROMANLARIN AİLE YAPILARI 

Romanlar dışarıya kapalı bir toplumdur. Evlilik son derece önemli olup kendi 

inanış, gelenek ve göreneklerine göre yapılmaktadır. Evlilik daha ziyade “grup içi evlilik” 

ve diğer bir deyimiyle “akraba evliliği” olarak lanse edilmektedir. Romanlar, genel olarak 

kendi aralarında evlilik yapmaktadır. Roman olmayan birisiyle evlenmek yasak olduğu 

gibi aynı zamanda bir suç sayılmaktadır. Bu durumda cinsiyet ayrımı yapılamadan 

Romanlıktan derhal çıkartılır. Romanlarda evlilik yaşı genel olarak gelenek ve göreneklere 

bağlıdır. Genelde çok küçük yaşta evlilik söz konusudur. Ülkemizde bazı yerleşim 

birimlerinde yaşayan Romanlarda evlilik yaşı kızlarda 12’ye ve erkeklerde ise 14’e kadar 

düşmektedir.66 

Romanlar daima bir rekabet içindedirler. Her grup kendisini diğerlerinden üstün 

görme eğilimindedir. Özellikle müzikle ilgilenenlerde bu durum kendisini daha belirgin 

gösterir. Müziği geçim kaynağı edinen Romanlar, göçebe ve farklı mesleklerle 

uğraşanlarıküçümsedikleri gibi farklı bir statüde olduklarını kanıtlamak için kendilerini 

Roman veya Romanî olarak tanımlarlar. Böylelikle bir tür asalet unvanı aldıklarına 
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inanarak diğerlerini “Çerge Çingenesi”, “Şopar”, “Harmanlık Çingenesi”, Kara Mangolar” 

gibi isimlerle hor görürler.67 

Aile, Roman hayatının merkezidir. O, yaşayan hayat okulu olarak kabul 

edilmektedir. Kabile içerisindeki ailelerin otorite ve gücü ise, akrabalık ilişkilerine önem 

vermelerine bağlıdır. Romanlar, şarkı ve dualarında daima büyük bir aileyi ifade ederler. 

Çocuksuz aileler mutsuz sayılmakta ve çocuksuzluk, sık sık boşanma sebebi olmaktadır. 

Roman ailelerde çocuklar hayatın özü, hedefi ve merkezidir. Ülkemizde erkek 

çocuklar, genellikle bohçacılık yapan annelerine refakatçilik etmektedir. Ayrıca yetişkin 

kız kardeşlerinin denetimi ve kontrolü yine erkek çocukların görevidir. Kız çocukları ise 

evde veya çadırda temizlik, yemek pişirme, bulaşık yıkama, temizlik yapma ve sutaşıma 

gibi ev işleriyle meşgul olmaktadır. Ayrıca aile geçimine çocuklar da iştirak etmektedir. 

Yerleşik hayata geçmiş olanların çocukları genellikle ayakkabı boyacılığı, simit 

satıcılığıyla aile ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bundan dolayı Romanlar çok 

çocuklu olmaları, onlara çok fazla bir yük getirmemektedir.  

Ergenlik çağına kadar Roman kız ve erkek çocukları beraber oynar, çekinmeden 

birlikte derelerde yıkanır ve kırlarda dolaşırlar. Ancak buluğ çağına geldikleri andan 

itibaren genç kızlarla erkeklerin yolları ayrılır. Artık onlar kadınsı ve erkeksi faaliyetle 

meşgul olmaya başlarlar ve özellikle de kendilerini istikbaldeki evliliklerine hazırlarlar. 

Genç kızlar, evleninceye kadar çok sıkı bir korumaya alınırlar. Onlar, yalnız hiç bir yere 

gönderilmez, çalışamaz, yabancı erkeklerle konuşamaz. Ancak erkek kardeşinin 

nezaretinde yahut diğer yakın akrabalarının denetiminde çalışabilir, dansözlük edebilir, 

dilencilik yapabilir veya çiçek satabilir. Böylece bütün ailenin ve akrabaların gözü genç 

kızlarının üzerinde olmakla, onları korumuş olurlar.68 

Kadınlar, Roman ailelerinin ekonomik koruyucusudurlar. Ev işlerinin yanısıra 

onlar, ailenin geçimini temin etme hususunda da önemli bir rol üstlenmektedirler. Özellikle 

Türkiye'deki Roman kadınları bohçacılık, gündelikçilik, temizlikçilik, dilencilik, falcılık, 

büyücülük, çiçekçilikle ev ekonomisinin yükünü önemli ölçüde üzerinde 

taşımaktadırlar.Kadınlar birçok fonksiyonel görev ifa etmesine rağmen, Romanlardaki 

pederşahî(patriarkal) aile yapısından dolayı yine de önemsiz varlık olarak 
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değerlendirilmektedir. O, parayla satın alındığı için, mülk olarak telakki edilmektedir. 

Hatta bir erkek çocuk doğurmadan "kadınlık" (romni) makamına bile yükselememektedir. 

Dolayısıyla kadının aile içerisindeki bir diğer ve en önemli rolü de anne olmak ve çok 

çocuk dünyaya getirmektir 69 . Roman gruplarında anneliğin önemi şu şekilde 

açıklanmaktadır: (Anne) her şeyi çekip çeviren, eski kutsal seksuel (cinsî) rituellere bağlı 

kalan "puri dai"dır. Kocasına çocuklar, bilhassa da erkek çocuklar yetiştiren ve grubun 

yükünü sırtlayandır. Zonguldak’taki çingeneler de, gelinden evlendiği gün, kocasına çok 

iyi bakacağına dair söz alınmaktadır. Bu uygulama şöyle gerçekleşmektedir: Düğünden 

hemen sonra damat bir çuvala konmaktadır. Gelin çuvalın yanına gelerek, kocasına iyi 

bakacağına dair şahitlerin huzurunda yemin etmektedir. 

 Erkekler aile reisi ve geçimin teşvikçileridir. Ailedeki en büyük otorite babadır. 

Ailenin diğer bireyleri babanın salt otoritesine bağlıdır. Göçer Romanlarda konaklama, 

barınma, göç zaman ve istikâmetinin tespiti, yiyecek, içecek temini ve göçebelik ruhuna 

uygun olan meslekleri icra etme erkeklerin görevidir. Yerleşik durumda olanlarda ise 

erkeklerin daha çok müzisyenlik, hamallık, ayakkabı boyacılığı, simit satıcılığı ve seyyar 

satıcılık gibi işlerle meşgul olarak, ailenin maişetini temin etmeye çalıştıklarına şahit 

olunur. 

Göçebe Romanlar aile ekonomisinde erkek ile kadın arasında bir iş bölümünün 

olduğu görülür. Bu ekonominin imalatçısı erkek, pazarlayıcısı da kadındır. Roman erkeği 

gününü çadırında imalatla geçirirken, Roman kadını da mevcut ürünleri satmaktadır. Bu 

durum geçmişte olduğu gibi, günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Ancak bu iş 

bölümü, her zaman böyle değildir. Bazen, evin yükü tamamen kadının üzerine 

kalmaktadır. 

Yarı göçer çingenelerde de erkek ve kadınlar arasında bir iş bölümünün olduğu 

gözlenmektedir. Genellikle bunlarda da işin çoğu kadınların sırtındadır. Ancak erkekler de 

bilhassa hurda toplayarak bunları plastik sele, sepet gibi mutfak malzemeleriyle 

değiştirerek satmaktadır.  

Gelenek ve tecrübenin koruyucusu olan yaşlılar, bütün çingene gruplarında çok 

özel konuma ve yüksek saygıya sahiptir. Özellikle de kabilenin en yaşlı kadınının gelenek 
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ve göreneklerin korunması hususunda çok büyük bir önemi vardır. "Çingene Anası" ve 

"Çingene Kraliçesi" gibi motifler, Romanların tecrübeli yaşlı kadınlarına verdikleri önemi 

göstermesi açısından dikkat çekicidir. Aynı zamanda yaşlı kadınlar, genç roman kızlarının 

moral değerlerinin de muhafızlarıdır. 

Ülkemizde hem yerleşik hayata geçmiş olanlarda hem de göçebe olarak yaşayan 

çingenelerin yaşlılarına kadın erkek ayırt etmeden büyük saygı gösterdiklerine şahit 

olunmuştur. Ancak erkek yaşlıların bütün kabile için çok büyük bir önemi varken, kadın 

yaşlıların önemi daha ziyade kadınlardır70 

D.TÜRKİYEDEKİ ROMANLARIN DİNİ YAŞANTILARI 

Günümüzde çok katı bir şekilde kurallara uyuyor olmasalar bile Romanların 

tümünün Müslüman olduğu söylenebilir. Müslümanlığın cenaze işleri hakkındaki kuralları 

ve  dinî bayramları Romanlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.71 Andrews; 

“Romanlar’ın özellikle mayıs ayının ilk haftasında kutlanan büyük bahar festivali ve 

kurban haftası,” Kakava”(Roman kültüründeki bir kutlama,kökenlerini Mısır ve Ön 

Asya'dan alır.) gibi kendi dinsel geleneklerine de sahip olduğunu, Van şehrindeki Poşa 

bölgesinde yaşayan Romanları Müslüman, fakat Tokat şehrinde yaşayan Romanları 

Hıristiyan olarak bildirilmektedir.72 Alper Yağlıdere’nin 2011’de Ege mahallesinde yapmış 

olduğu çalışmada “Romanların yaşamlarına ilişkin yapmış olduğu anket örnekleminde yer 

alan Romanların %98,2’ si dinini İslam olarak belirtmiştir.”73 

Özkan, ise “Türkiye’de İslam inancına sahip olan Romanlar, itikat açısından 

kendilerini Bektaşi-Alevi ve Sünni olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Özellikle göçer 

durumda olanların çoğunun Bektaşi-Alevi itikadını benimsediklerini belirtmiştir. Bunun 

sebebini ise yörüklerle içli-dışlı olmalarından kaynaklandığını belirtmiştir.”74Türkdoğan 

eserinde H.Pulton’ın görüşüne yer vermiştir. H.Pulton; “Romanların Hindu, Hristiyan ve 

Müslüman olmaları bir inanmadan ziyade uygunluktan kaynaklandığını ifade eder. 

                                                 
70Özkan, a.g.e. s51 
71Kolukırık, Yeryüzünün Yabancıları, s.77 
72Yağlıdere,Alper İzmir Romanları Yaşam –Kültür ve Alışkanlıkları, Ozan yayıncılık,1.baskı 
73ANDREWS, P .-A.Ethnic groups in the Republic of Turkey.Wiesbaden (Türkiye’de Etnik Gruplar), 

çev. Mustafa Küpüşoğlu, Ant Yayınları, İstanbul, 1992  
74 Özkan, a.g.e. s.104 
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Geleneksel olarak bağımsızlık nitelikleri, uyma ve göç karakterinden ötürü, Romanların 

tüm ülkelerde kapitalist,feodal hatta sosyalist kimliklere yönelebileceğini belirtmiştir.” 

Türkdoğan, Romanların, Sünni çizgide bulunmaları nedeniyle sünnet merasimlerinde 

mevlit okutup, hoca getirtip, Ramazan oruçlarını tuttuğunu belirtir. Romanların dinî 

kurallara belirli ölçülerde riayet ettiklerini ifade etmektedir.Ayrıca Rasim Demirdöven ile 

yapmış olduğu görüşmede;“Alevi Romanlar kadar Kürt Romanlardanbahseder.Bunların 

Kürtçe-Türkçe konuştuğunufakat Romani bilmediklerini belirtir. Ayrıca diğer Romanların, 

törelerinin ayrı olduğu ve aralarında derin farklılık olduğu için Kürt Romanlarla evlilik 

yapmadığını hatta ilişki içinde olmadıklarını bildirmektedir.75 

Türkiye’deki Romanların dinsel yaşamına ilişkin yapılan bu değerlendirmelerin 

problematik olduğu ortadır. Buradaki örnekler, aynı zamanda bulundukları yöredeki dinî 

inançların  Romanlar tarafından kabul edildiğinin göstergesidir. 

E.TÜRKİYEDEKİ ROMANLARIN EĞİTİM DURUMU 

Romanlar, eğitim konusunda ihmalkâr topluluklardandır. Roman çocukların 

arasında okulu terk etme ve devamsızlık oranınyüksek olduğu, üst sınıflara geçmiş 

çocukların bile okuma yazmayı dahi sökemediği gözlenmiştir. Maddi imkânsızlıklar 

nedeniyle ilkokulu bitiren çocuklar çalışmak zorunda olduklarından okulu 

bırakmaktadırlar. Roman çocuklarsadece diğer öğrencilerin değil, öğretmen ve 

idarecilerinde dışlamasıile karşı karşıya kalmaktadır. 76  Bu durum, Roman çocukların 

okuldan soğumalarına ve ayrılmalarına sebep olmaktadır. Erken evlilikler,özellikle kızların 

eğitimden kopmasındaetkili olmaktadır. Eğitimsizlik ve maddi yetersizlikler erken 

evliliklerinin de sebeplerindedir. Romanlardaki başlık parası uygulaması kızların küçük 

yaşta evlendirilmelerini de beraberinde getirmektedir. 

Son yıllarda Romanların üzerinde İslami dernek ve vakıfların eğitim faaliyetleri 

etkili olmaktadır77 Özellikle ahlâkî ve kültürel anlamda bu dernekler Romanları olumlu 

yönde etlilemektedir.  

Eğitim olanaklarına ulaşmak sosyal hakların başında yer almaktadır. Romanlar 

arasında lise ve üniversite okuyan sayısı oldukça azdır. Yapmış olduğumuz anket 

                                                 
75Türkdoğan,OrhanEtnik Sosyoloji,Timaş Yayınları,2.Baskı,1998,İstanbul 
76Akkan B.E., M. B Deniz M. Ertan, Sosyal Dışlamanın Roman Halleri,1.baskı 2011 
77Arayıcı, a.g.e. s.250 
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çalışmamızda bu bilgiyi doğrulamaktadır. Roman çocuklar genellikle devlet okullarına 

devam etmektedirler. Eğitim seviyesi oldukça düşüktür. Eğitim düzeyi ve cinsiyet ilişkisi 

bağlamında erkeklerin oranı daha yüksektir. Genel olarak eğitim seviyesinin düşük 

olmasında anne ve babanın eğitim seviyesinin düşüklüğü, sosyo-kültürel çevre koşullarının 

elverişsizliği, eğitim araç- gereç ihtiyacını karşılayamama ve okul yaşamındaki farklılıklar 

sebep olarak gösterilmektedir. Diğer yandan okul hayatı Romanlarda farklılaşmayı ortaya 

koymaktadır. Çocuklar birbirleriyle iletişimde sorunlar yaşamaktadırlar. Ekonomik 

etkenler ve gelir seviyesinin düşüklüğü eğitim açısından kısıtlayıcı ve engelleyicidir. Çoğu 

aile çocuklarını okul çağında okula göndermek yerine, aile içi iş bölümüne dâhil etmekte 

veya gelir getirici işlere göndermektedir. Okul yaşamından uzaklaşma Romanlar ve 

diğerleri arasındaki önyargıları pekiştirmekte ve farklılaşmayı keskinleştirmektedir.78Bu 

durum Romanların eğitim düzeyinin iyileştirilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

F. TÜRKİYEDEKİ ROMANLARDA SANAT,SOSYAL YAŞAM,GELENEK VE 

GÖRENEKLER 

Romanların birlikte iştirak ettikleri en önemli kültürel etkinlikleri Kakava 

Şenlikleri”dir.Her yıl mayıs ayının beşinde akşam vakti başlatıp altısında da tam gün 

devam etmektedir. Hem kutlandığı tarih hem de ritüelin uygulama şekli açısından aslında 

bu şenlik bir Hıdırellez kutlamasıdır. Ritüele adını veren “Kakava” kelimesi hakkında net 

bir bilgi bulunmamakla beraber, Romanların da bu konuda farklı görüşleri vardır. Bir kısmı 

kelimenin herhangi bir anlamının bulunmadığını iddia ederken bir kısmı da şenliğin 

başladığı 6 Mayıs sabahına verilen isim olduğunu söylemektedir. Şenlik alanında ateşin 

yakılması, hemen hemen kutlamaya katılan herkesin, ateşin üzerinden içlerinden bir dilek 

tutarak atlamasıyla şenlik başlatılmış sayılır. Bu uygulama hastalıklardan, 

uğursuzluklardan, kötülüklerden kurtulmak ve gelecek senenin, bir öncekine göre çok daha 

iyi geçmesi temennisiyle yapılır. Genel olarak bütün Nevruz ve Hıdırellez kutlamalarında 

gördüğümüz ateş ve ateşle bağlantılı pratikler, Kakava şenliklerinde de karşımıza 

çıkmaktadır.79Romanların ölü üzerine olan inanışları çok derindir. Türkiye’deki Romanlar 

ise ölü için mevlit okutmaları durumunda, ruh hayattakilere zarar vermeyeceğine ve onları 

                                                 
78Kolukırık, Suat, Dünden Bugüne Çingeneler, Ozan Yayıncılık, İstanbul 2009 s.28-29 
79SOL, Selma,Edirne’de Kakava Şenlikleri,Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt :12 ,Sayı :1 

,Haziran ,s.65-66 (2010) 
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terk edeceğine inanırlar.Göçebe Romanlarda belli bir mezarlık yoktur. Ölü konaklanan 

alanın yanında bir bölüme gömülür. Ülkemizde yaşayan Romanlarda ölenler genellikle 

İslam adetlerine göre defnedilir.Türkiye’nin bazı yörelerinde ve Avrupa Romanlarda da 

inanılan bazı batıl inançlar arasında emzikli çocukların boynuna üç yaşına kadar muska 

takılması ve başlarından öpme yasağı olduğu bilinir. Bu inançların günümüzde de varlığını 

sürdürdüğü bildirilmektedir.Romanlarda emzirme ne kadar uzun olursa, çocuğun o kadar 

çok yaşayacağına inanılır. Bu yüzden dört beş yaşına gelen Roman çocuklarını çadırların 

önünde annelerini emerken görmek mümkündür. Bir başka Roman inanışı ise küçük 

çocukların saçlarından okşanmamasıdır. Hatta bazı yetişkinlerin bundan korktuğuna bile 

şahit olunmuştur. Bunun nedeni ise başkasının saçını okşama durumlarında, okşamadaki 

gücüm okşayana geçeceğine inanılır. Günümüzde çocuklarla ilgili terk edilen bazı inançlar 

arasında ise çocuklarının düşürdükleri süt dişlerini ve çocuğun tıraş edilen saçlarını da 

çocuğa kötü niyetli gücün geçmemesi için saklamaktı. Ancak günümüzde bu uygulamanın 

büyük ölçüde terk edilmiştir.  

Romanlarda yeni doğum yapan ve ay hali gören kadın, pis olarak kabul edilir. 

Diğer Romanlar bu durumda ki kadınlara yaklaşmazlar.80 

Türkiye Romanlarında  isim verme seremonisi mevcuttur. Çocuklarına isim 

verecekleri gün bütün akrabalar davet edilmekte ve bilhassa dindar Romanlar, isim verme 

işleminde mutlaka bir hoca çağırarak kulağına kamet ve ezan okutturmaktadır. Sonra bütün 

akrabalar çocuğa ömür ve şans temennilerini dile getirmektedirler. Bütün Türkiye 

genelinde onların yeni doğan çocuklarına isim verme işlemini mutlaka seremoni tarzında 

yaptıklarına şahit olunmuştur. 

 Türkiye’deki örgütler, Romanların küçük bir bölümünü temsil ediyor. Başkanlığını 

Erdinç Çekiç’in yaptığı EDCİNKAY, Türkiye’de Çingene ismiyle kurulan ilk dernektir. 

İlk kurulan Roman derneklerinden biri olan EDROM’un faaliyet gösterdiği bölge, başta 

Edirne ve Kırklareli olmak üzere, Roman mahallelerinin yoğun olduğu Trakya bölgesidir. 

Dernek esas olarak Edirne’de faaliyet gösteriyor ama kurulduğu Mart 2004’ten bu güne, 

Trakya’nın başka birçok kent ve ilçesinde örgütlenmek isteyen Romanların ilk başvuru 

merkezi niteliğini kazanmıştır.Türkiye’deki insan hakları aktivizminde dikkat çekici bir rol 

oynamaya başlamaları önemlidir.Şubat 2006’da, 11 Roman derneği, ortak bir çatı altında 
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güçlerini birleştirmek ve etkili politikalar üretebilmek amacıyla, EDROM’un öncülüğünde 

Roman Dernekleri Federasyonu’nu (ROMDEF)i oluşturmuştur. Sonradan katılan iki 

dernekle birlikte ROMDEF’in üye sayısı 13’e çıkmıştır. (Lüleburgaz Romanlar Derneği, 

Tekirdağ Muratlı Romanlar Derneği, Tekirdağ Malkara Romanlar Derneği, İzmir Çağdaş 

Romanlar Derneği, Mersin Romanlar Derneği, Adana Romanlar Derneği, Keşan Romanlar 

Derneği, Ankara Romanlar Derneği (Romankara), Bartın Romanlar Derneği, Lalapaşa 

Romanlar Derneği, Balıkesir İvrindi Romanlar Derneği, Kırklareli Romanlar Derneği). 

Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

Federasyon Başkanı Erdinç Çekiç’in verdiği bilgiye göre federasyona bağlı 

derneklerinyaklaşık 5000’e yakın üyesi bulunmaktadır.81 

G. YALOVA ROMANLARI 

Yalova’da yaşayan Romanların bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan’dan göç 

ederek çok eski zamanlar da Yalova’ya yerleşmiştir. Bir kısım Romanlar ise evlilik 

sebebiyleYalova’ya gelmişlerdir.Yalova Romanların büyük bölümünün yerleşik bir hayat 

yaşadıkları görülmektedir. Yerleşik Romanlar göçebe Romanları kendilerinden ayrı 

tutmaktadır. Özellikle 1999 depreminden sonra kente çevre şehirlerden pek çok Roman 

göç etmiştir. Son yıllarda çevre illerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları Romanların 

Yalova’ya gelmelerine neden olmuştur. Bunda Yalova’nın kozmopolit ve coğrafi 

konumunun etkisi büyüktür. 

Yalova’nın sakin bir şehir olması Romanların tercihinde önemli bir etken iken iş 

imkanlarının az olması onları olumsuz yönde etkilemektedir. Yalova Romanları Romani 

dilini genelde kullanmamaktadır. 

Yalova’daki Romanlar din olarak İslam’ı tercih etmişlerdir. Romanların yoğun 

olarak yaşadığı mahallede,Menzil’deki şeyhe bağlı Nakşibenî tarikatın dergahının 

bulunması,dinî algılarının yüksek olmasını sağlamıştır. Onları dinî ve ahlâkî açıdan olumlu 

olarak etkilemiştir. Bu dergah  Romanların dinî konularda bilgi edinmesinde, dinî bir 

kimlik kazanmalarında büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda Roman çocuklarının dinî 

eğitiminde de katkı sağlamaktadır. Özellikle dergahın bağlı olduğu derneğin çalışmaları 

                                                 
81UZPEDER, Ebru,Türkiye’de Roman Hakları Hareketinin Gelişimi, Biz Buradayız! Türkiye’de Romanlar, 

Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi, (Haz.: E.Uzpeder, S.Danova/Roussinova,S. Özçelik, S. Gökçen, EDROM, 

ERRC, hYd), İstanbul, 2008, s.109-121 
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sayesinde diğer insanlarla arasındaki ilişkileride gelişmiştir. Onların müslüman üst kimliğe 

sahip olmaları, ibadetlerini düzenli yapmaları, temizlik konusundaki uygulamaları diğer 

insanların onlara karşı önyargılarını ortadan kaldımıştır. Fakat ilde bulunan Hıristiyan 

misyonerlerin maddi imkanlar sunularak  Romanların dinlerini değiştirmeleri için çalışma 

yaptıkları buradaki halk tarafından belirtilmektedir. Dinî vakıf ve dernekler yaklaşık yirmi 

yıldır burada olumlu hizmetlerini devam ettirmektedir. Bu dernek özellikle müzisyen 

Romanlar üzerinde etkilidir. 

Yalova’da Romanlar genellikle kendi evlerinde oturmaktadırlar. Evleri barakalar 

veya müstakil evler biçimindedir. Roman ismi Yalova’da  daha çok kabul edilen bir 

isimdir. Çingene ismini kağıt toplama ve bazı olumsuz davranışlar sergileyen grup için 

kullanmaktadırlar.  

Yalova’daki Romanların yöresel kıyafetleri yoktur.Şalvar ve uzun basma 

etekRoman bayanlar arasında tercih edilen bir kıyafettir.Genç kızlar kıyafet konusunda 

daha rahattır. Düğün, nişan, sünnet gibi günler haricinde evli kadınlar daha kapalı 

giyinmektedirler.  

Yalova’daki Romanlar çekirdek aileleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Bazı aileler 

oğullarını evlendirip beraber yaşamaya devam etmektedirler. Bunda ailenin ekonomisi 

etkilidir. Romanlar arasında tek eşlilik yaygın olmakla birlikte müzisyen erkeklerin 

çalışma ortamlarından dolayı başka kadınlarla ilişkileri anormal karşılanmamaktadır. Bu 

durum kadınlar için ayrılık sebebi değildir.Kadınlar bunu normalleştirmişlerdir. 

Kayınvalide gelin ilişkisi değerlendirildiğinde geçmiş dönemlere göre ilgisi azalan gelinler 

olduğundan yakınmaktadırlar.Modern dünyanın küçülen ailelerinin yaşam şekli, Roman 

aile yaşamını da etkileyen bir unsur olduğu görülmektedir. Romanların eş seçerken 

öncelikli olarak Roman olanlardan tercih yaptığı görülmüştür. İçlerinde Roman 

olmayanlarla evlenenler sorun yaşamamaktadırlar. Eş seçerken genç kızlardan lise 

öğrenimine devam edenler Roman olmayanlar ile evlenmek isterken, okumayan genç 

kızlar Romanları tercih etmektedir. Erkekler için namus kavramı ve ailesinin kim olduğu 

büyük önem arz etmektedir. Kadınlar için eş seçim sebepleri arasında önceliği evine 

bakmak için gayret etmesi tercih almaktadır. Ayrılmaya ilişkin bakış açıları yaşadıkları 

hiçbir zorluk ayrılık sebebi olarak görülmemektedir. Bunlar arasında geçim sıkıntısı, 

erkeğin aldatması v.b sorunlar vardır. Fakat özellikle müzisyen erkeklere yönelik hem genç 

kuşakta hem yetişkinlerde bir önyargı mevcuttur.  Müzisyen erkeklerin aldatacağı algısını 
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erkekler kısmen doğrulamaktadırlar. Buna karşılık bazı romanlara  kadının aldatması 

ayrılık veya ölüm sebebi olarak görülmektedir. Fakat bazı Romanlara göre ise kadınların 

aldatmasının ayrılık sebebi olmadığını belirtmişlerdir. Erken evlenme yetişkin kuşaklarca 

kabul edilen bir görüştür. Eğitim seviyesi yüksek olanlar geç evlenmeyi isterken,eğitim 

seviyesi düşük olanlar erken sözlenip, erken evlenmek istemektedirler.Yeni kuşakta erken 

evlilikte boşanma oranı fazladır. Roman olmayanlarla evlenmeme sebeplerinden birisi de 

çok mutsuz,cansız olarak algılanmasıdır.82 

Romanlarda ebeveyn otoritesi baskındır. Anne babanin çocuğunu dövmesi sıradan 

olaylardandır. Kız çocukları erkek çocuklarına nazaran daha fazla sıkılmakta ve 

korunmaktadır. Romanların genelinde duygular açıkça ifade edilmektedir. Duygusal 

geçişler çok hızlı, kısa süreli ve umuma açık olması Romanların karakteristik özelliğidir. 

Gelenekler Romanlar için birinci planındadır ve her otoritenin üstündedir. Kız 

isteme ve düğün sürecinde hala korunan ve yaptırımı güçlü olan adetleri mevcuttur. Baba 

hakkı adında başlık parası alınmaktadır. Ana topu adı altında anneye kumaş alınmaktadır. 

Dürü dağıtımında da düğün davetiyesi gibi evlenmeden herkese basma etek dağıtımı 

yapılmaktadır. Erkek evinin,kız evine pirinç, erzak, koyun, alkollü içki alması gibi adetleri 

vardır. Kaçarak evlenme çok sık rastlanan bir durumdur. Kız kaçırma durumlarında ‘baba 

hakkı ’ çok fazla istenmektedir ve ödenmesi zorunludur. Düğünler genellikle üç gün 

sürmektedir. İlk gün hamam, ikinci gün kız düğünü,üçüncü ise asıl düğün 

yapılmaktadır.Sünnet törenlerinde hem eğlence hem mevlit birarada yapılmaktadır. Önce 

dinî tören yapılıp, sonra eğlence yapılıyor. Sünnet sahibi yada düğün sahipleri kuaföre 

gidip en güzel kıyafetlerini giyiyorlar. Çocuklar ilkokul çağında sünnet edilmektedirler. 

Sünnet,lohusalık ebeveyni ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir.Hatta düğünlerde kadınlar 

normal şartlarda giyemediği en açık kıyafetlerini giyme haklarına sahiptirler.83 

Romanlar çoğunlukla Hıdrellezi bayram niteliğinde kutlamaktadırlar. O gün en 

güzel kıyafetler giyilip, yemekler yapılmaktadır. Geniş katılımlı eğlenceler 

düzenlenmektedir. Ateş üzerinden atlama, denizin kenarında dilek tutma gibi özel bazı 

kutlamalar yapılmaktadır. 

Yalova Romanlarının karşılaştığı sorunlar, ekonomik sıkıntılar, eğitimsizlik ve 

toplumdan dışlanmadır. Kazançları kimi zaman günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta 

                                                 
82Demirhan, a.g.e. s.99 

83Demirhan, a.g.e. s.100 
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yetersiz kalmaktadır. Çocuklar birbirlerinden gerek davranış gerekse eğitim konusunda 

olumsuz etkilemektedir. Kızlar evlenmek için, erkekler çalışmak için okulu bıraktıkları için 

eğitimde istenen seviye yakalanamamaktadır.Eğitimin önünde ki en büyük etken 

ekonomidir. Kız çocuklarının ise kardeşlerine bakmaları gerektiği için okuldan 

ayrılmaktadırlar. Küçük yaşlarda erkek çocuklarının çalışıp, para kazanması ailedeki 

konumunu etkilemektedir. Kız çocuklarının kardeşleriyle sürekli meşgul olmaları erken 

evlilikleri teşvik etmekte ve okul ortamından uzaklaşmaya neden olmaktadır.Dışlanma 

gerek eğitimde gerekse sosyal yaşamda en çok karşılaşılan sorundur. 

Yalova Romanları, ata mesleklerinden müzisyenliğe devam etmektedirler. 

Müzisyenlik Romanlar arasında statü kazandıran bir meslek olmakla beraber maddi ve 

manevi yönden ayrıma sebep olmaktadır. Diğer Romanlar belediyede işçi olarak, 

boyacılık, esnaflık yaparak, kadınlar ise evlere temizliğe giderek  geçimlerini 

sağlamaktadır.Yalova’da  Romanların katıldığı özel bir Pazar kurulmaktadır. Bu pazarda 

çoğunlukla kullanılmış ikinci el eşyalar satılmaktadır. Hurda ve kağıt toplama işi de 

genellikle Romanların tercih ettiği işlerdendir. Eğitimlerinin olmaması ve dışlanmaları 

sebebiyle  marjinal sektörde kendilerine iş imkanı bulabilmektedirler. Müzik sektörü ve 

gece hayatının içerisine olan Romanlar ve çocukları uygunsuz çalışma ortamlarında 

çalışmaktadırlar. Ayrıca hurda ve ya kağıt işinde çalışanlar ise sağlıksız ve pis ortamlarda 

çalıştıkları için gerek Romanlar gerekse çocukları bu durumdan olumsuz yönde 

etkilenmektedirler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DENEKLERE AİT GENEL BİLGİLER 

 

I. SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL BİLGİLER 

A. DENEKLERİN CİNSİYET DAĞILIMI 

Roman ailelerde çocuğun dinî eğitiminde uygulanan yöntemlerde, karşılaşılan 

problemlerin çözümünde oluşacak görüş ve fikirlerin cinsiyete göre farklılık oluşması tabii 

bir durumdur. Detaylı analizlerde de görüleceği üzere araştırma konusunun “kadın” ve 

“erkek” denekler tarafından nasıl ele alındığını öğrenmek, araştırma problemi açısından 

isabetli sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Anket uygulama planlamasındaki hedefimiz 

yarı yarıya kadın ve erkek deneklere ulaşmaktı. Ancak çeşitli zorluklar nedeniyle 

değerlendirmeye alınan anketlerin yarıdan fazlası kadın denek, yarıya yakını ise erkek 

deneklere uygulanmıştır. 150 denekten 83’ünün kadın, 67’sinin erkek olması iki kesiminde 

görüşlerini çalışmamıza yansıması açısından önemlidir. Tablo 1’de görüldüğü gibi 

deneklerin %44.7si erkek %55.3 ise kadındır. 

Tablo 1: Deneklerin Cinsiyet Durumu 

Cinsiyet K % 

Erkek 67 44.7 

Kadın 83 55.3 

Toplam 150 100 

B. DENEKLERİN ÖĞRENİM DURUMU 

Roman vatandaşların en büyük sorunlarından birisi öğrenim seviyelerinin düşük 

olmasıdır. Yapılan görüşmelerde yeterli öğrenim alma konusunda problemden 

bahsetmişlerdir. Bizim çalışmamızda da önemli değişkenlerden birisi öğrenim durumudur. 

Öğrenim seviyelerini belirtmeleri için deneklere sorduğumuz soruya verdikleri cevaplar 

aşağıda Tablo 2’de belirtilmiştir.  Buna göre; deneklerin %44’ü sadece okuma-yazma 

bilmektedir. %41.3’ü ilköğretim, %12.7’si lise, %2’si üniversite düzeyinde eğitim 

seviyesine sahiptir. Okuma- yazma bilen ve ilköğretim mezunu olanların sayısı %85.3 
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olması deneklerin büyük çoğunluğunun çok alt seviyede öğrenime sahip olduklarını 

göstermektedir. Yüksekokul ve fakülte eğitim görmüş olanlar,  denekler içerisinde toplam 

%2’lik bir orana sahiptir. Bu durum,Roman ailelerin eğitime gerekli özeni göstermediğinin 

bir göstergesidir. Romanlar, yüksek öğrenim görenlerin mahallelerinden ayrılarak başka 

yerlere göçtüklerini ve kimliklerini gizledikleri bildirmişlerdir 

Tablo 2: Deneklerin Öğrenim Durumu 

 

Öğrenim durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımı tablo 3’te yer almaktadır. 

Bu veriler çerçevesinde Fakülte ve yüksekokul mezunlarının tamamının erkek olduğu 

görülmektedir. Lise mezunu olan deneklerin%89.5’inin erkek, %10.5’inin kadın olduğu 

görülmektedir. İlkokul mezunlarının %69.4’ü kadın, %30.6’sı erkek olduğu gözlenmiştir. 

Sadece okuma yazma bilen deneklerin ise %56.1’i kadın, %43.9’u erkek olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlar bize Roman vatandaşlar arasında erkeklerin eğitim düzeyinin 

kadınlara oranla daha yüksek bir yüzdeliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu durumun 

nedenlerinin başında kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeleri gelmektedir.  

 

Tablo 3: Öğrenim durumunun cinsiyet değişkenine göre durumu 

Ö
Ğ

R
E

N
İM

 D
U

R
U

M
U

 

                CİNSİYET  
     Toplam ERKEK              KADIN 

K. %       K     % 
Fakülte 1 

 
100    -    - 1 100 

Yüksek Okul 1 
 

100    -    - 1 100 

Lise 17 
 

 89.5 2 10.5 19  100 

İlköğretim 19 
 
 

 30.6 43  69.4 62  100 

Okuma Yazma 
Biliyor 

29 43.9 37 56.1 66 100 

Toplam 67 
 

 44.7 83 55.3 150 100 

Öğrenim K % 

Fakülte 1 0.7 

Yüksekokul 2 1.3 

Lise 19 12.7 

İlköğretim 62 41.3 

Okuma yazma biliyor 66 44 

Toplam 150 100 
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C. DENEKLERİN MESLEK DURUMU 

Bu çalışma Yalova’da yaşayan Roman vatandaşların görüşlerine dayanmaktadır. 

Bu insanlar eğitim seviyelerinin düşük olması ve toplumdaki dışlanma sorunu sebebiyle 

belli mesleklere tutunarak hayatta kalma mücadelesini sürdürmektedir. Deneklerle ilgili 

soruya verdikleri cevaplar tablo 4’te görülmektedir. 

Denekler, %41.3 oranında ev hanımı, %26 oranında esnaf, %25.3 oranında diğer 

(kağıt toplama, temizlik, hurda toplama), %3 işçi seçeneğini işaretlemiştir. Tabloda işçi 

olan Romanların, diğer meslek grupları içersinde en düşük orana sahip olduğu 

görülmektedir. Bu da bize Romanların sorunlarının göstergesidir. İçinde yaşadıkları 

toplumdan dışlandıkları için diğer insanlarla birlikte yapılan işleri yapamamaktadırlar. 

Ayrıca, özgürlüklerine düşkünlükleri, onların serbest yapılan işleri tercih etmesinde de 

etkili olan sebepler arasındadır. 

 

Tablo 4:Deneklerin Meslek Durumu: 

Meslek K % 

İşçi 11 7.3 

Esnaf 39 26 

Ev Hanımı 62 41.3 

Diğer 38 25.3 

Toplam 150 100 

Meslek durumunun cinsiyet değişkenine göre dağılımı Tablo 5’te yer almaktadır. 

Bu veriler işçi olan deneklerin %81.8’inin erkek, %18.2’si ise kadındır. Ev hanımı 

olduğunu belirten deneklerin %96.8’i kadın, %3.2’si erkektir. Esnaf olduğunu belirten 

deneklerin %69.2’si erkek, %30.8’i ise kadındır. Diğer meslek grubuna giren deneklerin 

%76.3’ü erkek, %23.7’si ise kadındır. Bu veriler çerçevesinde erkek deneklerin kadın 

deneklere oranla belli bir mesleğe sahip oldukları görülmektedir. 
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Tablo 5: Meslek Durumunun Cinsiyet Değişkenine Göre Durumu: 

 M
E

SL
E

K
 

                CİNSİYET  
     Toplam ERKEK              KADIN 

K. % K % 
İşçi 9 

 
81.8    2   18.2 11 100 

Ev Hanımı 2 
 

3.2    60 96.8 62 100 

Esnaf 27 
 

69.2    12 30.8 39 100 

Diğer 29 76.3    9 23.7    38 100 

Toplam 67 
 

44.7 83  55.3 150 100 

 

D. DENEKLERİN MESKEN DURUMU 

Ailelerin yaşadığı ortam, çocuğun eğitimi açısından etkili bir faktördür. Ailelerin 

kendi evlerinin olması, onların maddi yeterliliğinin de göstergesidir.  

Tablo 6’dan anlaşılacağı gibi Roman ailelerin %51.3 kiralık evlerde, %38.1 kendi 

evlerinde %10.7’si ise diğer seçenek olarak belirtilen çadır ve baraka gibi yerlerde ikamet 

etmektedir. Bu sonuca göre baraka ve çadırlarda ikamet eden çocukların eğitimi açısından 

olumsuz etkilerde bulunmaktadır. 

Tablo 6: Deneklerin mesken durumu 

Mesken K % 

Kendi evi 57 38 

Kira 77 51.3 

Diğer (Çadır ve barakada kalanlar) 16 10.7 

Toplam 150 100 

  

E. DENEKLERİN MEDENİ DURUMU 

 Öğrenmek istediğimiz hususlardan birisi de deneklerin medeni durum olarak nasıl 

bir dağılıma sahip olduklarıdır. Tablo 7’de görüldüğü üzere ankete katılanların bu 

yönündeki soruya verdikleri cevapların dağılımı şöyledir: Deneklerin %83.3’ü evli, %8.7’ü 

boşanmış, %7.3’ü bekar, %0.7’si ise eşi vefat etmiş şıklarını işaretlemişlerdir. Çocukların 

ailedeki eğitimi üzerine belli bir görüş belirtebilmeleri için anket kapsamını belli bir yaş 

grubunun üzerine uyguladık. Bu aynı zamanda evli olanların yüksek oranda çıkmasını 

ortaya koymaktadır. 
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Tablo 7: Deneklerin medeniyet durumu 

Medeni durum K % 

Evli 125 83.3 

Bekar 11 7.3 

Boşanmış 13 8.7 

Eşi ölmüş 1 0.7 

Toplam 150 100 

 

F. DENEKLERİN AİLELERİNDEKİ ÇOCUK SAYISI 

Ailedeki kardeş sayısı, çocukların eğitimine birebir etki eden bir faktördür. Tablo 

8’de ankete katılanların bu yöndeki soruya verdikleri cevapların dağılımı görülmektedir. 

Buna göre: Deneklerin %28.7’si dört çocuk,  %22.7’si üç çocuk, %13,3 iki çocuk,%12’si 

beş çocuk, %7.3’ü altı çocuk, %2.7’si yedi çocuk, %0.7’si sekiz çocukları olduğunu 

belirtmişlerdir. Deneklerin %6.7’si bu soruyu işaretlememişlerdir. Deneklerin %11’lik bir 

bölümünün bekar olması bu soruyu cevapsız bırakmalarında etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bu veriler çerçevesinde Romanların dört çocuk ve daha fazla çocuğa 

sahip olma oranları yüksek olduğu görülmüştür.(%61.4) Ailede çocuk sayısının çok 

olması, onlara sunulan imkanların yeterli olmasını olumsuz etkilemektedir. Genelde 

ekonomik zorluklar yaşayan Romanlar çocuklarının çokluğu sebebiyle de  daha da sıkıntı 

çekmektedirler. 

Tablo 8: Deneklerin Çocuk Sayısı 

ÇOCUK SAYISI K % 

1 Çocuk 9 6 

2 Çocuk 20 13.3 

3 Çocuk 34 22.7 

4 Çocuk 43 28.7 

5 Çocuk 18 12 

6 Çocuk 11 7.3 

7 Çocuk 4 2.7 

8 Çocuk 1 0.7 

Ara Toplam 140 93.3 

Cevapsız 10 6.7 

Toplam 150 100 
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II.DENEKLERLE İLGİLİ DİĞER TANITICI BİLGİLER  

Bu başlık altında deneklerin dinî ve sosyal içerikli bazı sorulara verdikleri cevapları 

değerlendirmek istiyoruz. Hem deneklerin dinî alt yapısını tanımada, hem bazı sosyal 

içerikli meselelere bakışlarını öğrenmede, hem de ileride araştırma problemiyle ilgili bazı 

değerlendirmelerde, söz konusu cevaplardan yararlanma düşüncesindeyiz. 

A. DENEKLERİN İNANÇ DURUMU: 

Deneklerin inanç durumları problemin bir yönünü oluşturmaktadır. Deneklerin 

inandıkları değerler çocuklarına verecekleri eğitimin esaslarını belirleme de önemli bir 

yere sahiptir.Bu yönde sorulara verdikleri cevaplar Tablo 9’da görülmektedir. Buna göre, 

Allah’a imanla ilgili soruya deneklerin %88’i Allah’ın varlığına ve birliğine inandığını 

yani tevhit inancına sahip olduğunu belirtmiştir. Deneklerin %22 lik bölümü ise sadece 

Allah’ın varlığına inanıyorum şıkkını işaretlemiştir. Hiç bir denek Allah’a inanmıyorum 

şıkkını işaretlememiştir. Bu sonuçlar, Yalova’daki Romanların tamamının Allah’a 

inandığını göstermektedir.  

Diğer inanç esaslarında durum farklılaşmaktadır. Meleklere iman sorusuna 

deneklerin %83’ü inandığını, %14.7’si inanmadığını, %2’si yorum yapmak istemediğini 

belirtmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’e iman sorusunda  ise inanan oranı %90, inanmayan %1.3, yorum 

belitmeyen  %8.7’dir.  

Hz. Muhammed(s.a.v.)’in peygamberliğini kabul etme sorusunda 

Peygamberimiz’e inanan ve bilgi sahibi olanların oranı %67.3, Peygamberimiz’e inanan 

fakat bilgi sahibi olmayan %31.3’tür. Bu oranlar çerçevesinde Peygamberimize inandığını 

belirtenlerin oranı %98.6’dır. Yorum yapmayanların oranı ise %1.3 tür.  

Ahirete inananların oranı %84.7, inanmayanların oranı %3.3, yorum 

yapmayanların oranı ise %12.2’dir.  

Kadere inandığını belirtenlerin oranı %84, inanmayanların %41.7, yorum 

yapmayan ise %11.3’tür. Bu oranlar Romanların yüksek oranda  İslam dinînin inanç 

esaslarını kabul ettiklerini göstermektedir. 
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Tablo 9: Deneklerin inanç durumu 

İNANÇ ESASLARI  K % 

 
Allah’a iman 

Allah’ın varlığına ve birliğine inanır 132 88 

Sadece Allah’ın varlığına inanır. 18 12 

Toplam 150 100 

 
Meleklere  iman 

 Hepsine İnanır 125 83 
Bazılarına İnanır 22 14.7 

İnanmama 3  2 

Toplam 150 100 

 
Kur’an-ı Kerim’e iman 

İnanma 135 90 
İnanmama 2 1.3 

Yorum yok 13 8.7 

Toplam 150 100 

 
Hz.Muhammed’i peygamber kabul 
etme 

İnanır Bilgi Sahibi 101 67.3 

İnanır Bilgi Sahibi Değil 47 31.3 

Yorum yok 2 1.3 

Toplam 150 100 

 
Ahirete iman 

İnanma 127 84.7 
İnanmama 5 3.3 

Yorum yok 18 12.2 

Toplam 150 100 

 
Kadere iman 

İnanır 126 84 
İnanmama 7 4.7 

Yorum yok 17 11.3 

Toplam 150 100 

 

Bu tespiti yaptıktan sonra Tablo 10’da da görüldüğü gibi deneklerin  inanç 

esaslarıyla ilgili sorulara cinsiyet değişkenine göre detaylı analiz yapılmıştır. Allah’a 

imanda tevhit inancını kabul ettiğini belirten  kadın deneklerin oranı %95, erkek 

deneklerde bu oran %79’dur. Sadece Allah’a inandığını belirten deneklerin %77.8’i 

erkek, %22.2’si kadın olduğu görülmektedir.  

Meleklere imanla ilgili soruda meleklerin tamamına inandığını belirtenlerden  

kadın deneklerin oranı %60, erkek deneklerin oranı %40’tır.Meleklerin bazılarına 

inandığını beirtenlerden %63.6’sı erkek, %36.4’ü kadındır. Meleklere inanmadığını 

söyleyenlerin tamamı erkek deneklerden oluşmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim’e inanma sorusuna olumlu cevap verenlerin %60’ı kadın, 

%40’ı erkektir. Kur’an-ı Kerim’e inanmadığını belirtenlerin tamamı erkek denekler 

olmuştur. Yorum yapmak istemeyenlerin %84.6’sı erkek, %15.4’ü kadındır. 
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Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamber olduğuna inanan ve bilgi sahibi 

olanlarınoranı kadın deneklerde %66.4, erkek deneklerde  %35.6’dır. 

Peygamberimize inanan ve bilgi sahibi olmayan deneklerin %61.7’si erkek, %38.3’ü 

kadındır. Peygamberimize inanmadığını belirtenler erkek denekler içerisinden 

olmuştur. 

Ahirete iman sorusunda inandığını belirtenlerin %58.3’ü  kadın, %41.7’si 

erkektir. Ahirete inanmadığını belirtenlerin %60’ı erkek, %40’ı kadındır. Yorum 

yapmayacaklarını belirten deneklerin %61.1’ini erkekler, %38.9’unu ise kadınlar 

oluşturmaktadır. 

Kadere inanma sorusuna olumlu yanıt verenlerin %58.7’si kadın, %41.7’si 

erkektir. Kadere inanmadıklarını belirtenlerde bu oranın %85.7 erkek, %14.3 kadın 

şeklinde olduğu görülmektedir. Yorum yapmayan deneklerin %52.9’u erkek, 

%47.1’i ise kadındır.  

Bu veriler ışığındaRomanlarda kadınların inanç esasları konusunda erkeklere 

göre daha duyarlı olduğu görülmektedir. Bunda özellikle erkeklerin küçük yaştan 

itibaren değişik koşullarda çalışmak için evden ve aile eğitiminden uzaklaşmasının 

etkisi büyüktür. 
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Tablo 10: İnanç durumunun  deneklerin cinsiyet durumlarına göre dağılımı 

 CİNSİYET 

İNANÇ ESASLARI Erkek Kadın Toplam 

K % K % K % 

Allah’a iman Allah’ın varlık ve birliğine iman 53  79.1 79 95.2 132 100 

Sadece Allah’a inanma 14 77.8 4 22.2 18 100 

Toplam 67 45 83 55 150 100 

Meleklere iman İnanma 50 40 75 60 125 100 

 Bazılarına inanma 14 63.6 8 36.4 22 100 

İnanmama 3 100 - - 3 100 

Toplam 67 44.7 83 55.3 150 100 

Kur’an’ı Kerim’e iman Evet 54 40 81 60 135 100  

Hayır 2 100 0 0 2 100 

Yorum yok 11 84.6 2 15.4 13 100 

Toplam 67 44.7 83 53.3 150 100 

Hz. Muhammed’i  

Peygamber kabul etme 

İnanır bilgisi var 36 61.7 65 38.3 101 100 

İnanır bilgisi yok 29 44.7 18 55.3 47 100 

İnanmama 2 100 - - 2 100 

Toplam 67 44.7 83 55.3 150 100 

Ahirete iman Evet 53 41.7 74 58.3 127 100 

Hayır 3 60 2  40 5 100 

Yorum yok 11 61.1 7 38.9 18 100 

Toplam 67 44.7 83 55.3 150 100 

Kadere iman Evet 52 77.6 74 89.2 126 100 

Hayır 6  9 1 1.2 7 100 

Yorum yok 9 13.4 8  9.6 17 100 

Toplam 67  45 83 55 150 100 

 

İnanç durumları ile ilgili soruya verilen cevapların öğrenim durumu değişkenine 

göre detay analizi yapılınca, her öğrenim seviyesindeki deneklerin kendi içindeki 

dağılımları tablo 11’de görülmektedir. Buna göre Allah’ın varlığına ve birliğine 

inananların %43.2’si ilköğretim mezunu, %41.7’si okur yazar, %12.9’u lise, %2.3 

(0.8+1.5=)’ü üniversite mezunudur. Sadece Allah’a inandığını belirtenlerin  %61.1’i okur 

yazar, %27.8’i ilköğretim ve %11.1’i lise mezunudur. 

Meleklere iman konusunda olumlu yanıt verenlerin %46.4’ü ilköğretim mezunu, 

%36.8’i okur yazar, %14.4’ü lise mezunu, %2.4 (0.8+1.6=)’ü üniversite mezunudur. 
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Meleklerin bazılarına inananların %81.8’i okur yazar, %13.6’sı ilköğretim mezunu, %4.5’i 

lise mezunudur. Meleklere  inanmadıklarını bildirenlerin %66.7’si okur yazar, %33.3’ü 

ilköğretim mezunudur.  

Kur’an-ı Kerim’e iman konusunda evet yanıtı verenlerin %44.4’ü ilköğretim 

mezunu, %40’ı okur yazardır. %13.3’ü lise mezunu, %2.2 (0.7+1.5=)’si üniversite 

mezunudur. Kur’an-ı Kerim’e inanmayanların tamamı okur yazarlardandır. Kur’an-ı 

Kerim’e inanma konusunda yorum yapmak istemeyenlerin %76.9’u  okur yazar 

deneklerdendir, %15.4’ü ilköğretim mezunu, %7.7’si ise lise mezunu deneklerdendir. 

Hz.Muhammed (s.a.v)’i peygamber olarak kabul edip hakkında bilgi sahibi 

olduğunu belirtenlerin %54.5’i ilköğretim mezunu, %31.7’si okur yazar, %10.9’u  lise 

mezunu, % 3 (1+2=)’ü üniversite mezunudur. Peygamberimize inandığını fakat bilgisi 

olmadığını belirtenlerin %68.1’iokur yazar, %17’si lise mezunu %14.9’u ilköğretim 

mezunudur. Peygamberimize inanmadığını söyleyenlerin %100’ü okur yazar denekler 

arasından olduğu görülmüştür. 

Ahirete inanma konusunda evet şıkkını işaretleyenlerin %46.5’i ilköğretim mezunu, 

%36.2’si okur yazar, %15’i lise mezunu, %2.4 (0.8+1.6=)’si üniversite mezunudur. 

Ahirete inanmayanların tamamı okur yazar deneklerdendir. Yorum yapmak istemeyenlerin 

%88.9’u okur yazar deneklerden, %11.1’i ise ilköğretim mezunu deneklerdendir. 

Kadere iman konusunda evet şıkkını işaretleyenlerin %47.6’ı ilköğretim mezunu, 

%35.7’si okur yazar, %14.3’ü lise mezunu, %2.4 (0.8+1.6=)’si üniversite mezunudur. 

Kadere inanmayanların %85.7’i okur yazar, %14.3’ü lise mezunudur. Yorum yapmak 

istemeyenlerin %88.2’si okur yazar deneklerden, %11.8’i ise ilköğretim mezunu 

deneklerdendir. 

Bu sonuçlar  çerçevesinde Roman vatandaşların iman esaslarını kabulünde en 

büyük engellerden birinin öğrenim eksikliği olduğu görülmektedir. Nitekim İslam 

esaslarını kabul etmeyen ve ya yorum yapmak istemeyenler deen yüksek oranları okur 

yazar denekler arasında olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra üniversite mezunlarının 

tamamı iman esaslarını kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Roman vatandaşların öğrenim 

durumundaki ilerleme hem kendilerinin hem de çocuklarının dineğitiminde de olumlu 

gelişmelere vesile olacaktır. Bu yönde yapılacak çalışmaların ivedilikle yapılması 

gerekmektedir. Hem aileleri hem de çocukları takviye kurs ve seminerlerle dinî konularda 
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bilgilendirilmelidir. Kurs ve seminerler de özellikle onların kültürel değerleri göz önünde 

bulundurumalıdır. Onları dışlayıcı her tür davranışlardan uzak durulmaı gerekmektedir. 

 

Tablo 11: İman esaslarının öğrenim durumu değişkenine göre dağılım 

İnanç durumları ile ilgili soruya verilen cevapların meslek durumu değişkenine 

göre detay analizi yapılınca her meslek grubundaki deneklerin kendi içindeki dağılımları 

    ÖĞRENİM  DURUMU     

İNANÇ ESASLARI Fakülte Yüksekokul Lise İlköğretim Okur yazar Toplam 

K % K % K % K % K % K % 

A
ll

ah
’a

 im
an

 

Allah’ın 

varlığına ve 

birliğine iman 

1 0.8 2 1.5 17 12.9 57 43.2 55 41.7 132 100 

Sadece 

Allah’a iman 

- - - - 2 11.1 5 27.8 11 61.1 18 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66  44 150 100 

M
el

ek
le

re
 im

an
 

Hepsine 

inanma 

1 0.8 2 1.6 18 14.4 58 46.4 46 36.8 125 100 

Bazısına 

inanma 

- - - - 1 5.3 3 4.8 18 27.3 22 100 

İnanmama - - - - - - 1 7.7 2 3 3 100 

Toplam 1 0.7 2  1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 

K
ur

’a
n-
ı 

K
er

im
’e

 im
an

 Evet 1 0.7 2 1.5 18 13.3 60 44.4 54 40 135 100 

Hayır - - - - - - - - 2 100 2 100 

Yorum yok - - - - 1 7.7 2 15.4 10 76.9 13 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 

H
z.

 M
uh

am
m

ed
’i

 

pe
yg

am
be

r 
ka

bu
l e

tm
e 

İnanır bilgisi 

var 

1 0.8 2 2 11 10.9 55 54.5 32 31.7 101 100 

İnanır bilgisi 

yok 

- - - - 8 17 7 14.9 32 68.1 47 100 

İnanmama - - - - - - - - 2 100 2 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 

A
hi

re
te

 im
an

 Evet 1 0.8 2 1.3 19 12.7 59 46.5 46 36.2 127 100 

Hayır - - - - - - 1 20 4 80 5 100 

Yorum yok - - - - - - 2 11.1 16 88.9 18 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 

K
ad

er
e 

 im
an

 Evet 1 0.8 2 1.6 18 14.3 60 47.6 45 35.7 126 100 

Hayır 0 - - - 1 14.3 -- -- 6 85.7 7 100 

Yorum yok 0 - - - 0 -- 2 11.8 15 88.2 15 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 
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tablo 12’de görülmektedir. Buna göre, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul edenlerin 

%44.7’si ev hanımı, %25’i esnaf, %22’si diğer meslek grubu, %7.6 sı işçidir. Allah’ın 

sadece varlığına inanan deneklerin %44.5’i diğer meslek grubuna ait, %33.3’ü esnaf, 

%16.7’si ev hanımı, %5.6’sı işçidir. 

Meleklere iman konusunda meleklerin tamamına inandığını belirten deneklerin 

%44’ü ev hanımı, %27.2’si esnaf, %21.6’sı diğer meslek grubu, %7.2’si işçidir. Meleklerin 

bazılarına inandığını belirten deneklerin %40.9’u diğer meslek grubu, %31.8’i ev hanımı, 

%22.7’si esnaf, %4.5’i ise işçidir. Meleklere inanmadıklarını belirtenlerin % 66.7’si diğer 

meslek grubu, %33.3’ü ise işçidir. 

Kur’an-ı Kerim’e inandığını belirten deneklerin %45.2’si ev hanımı, %28.1’i 

esnaf, %21.5’i diğer meslek grubu, %5.2’si işçidir. Kur’an-ı Kerim’e inanmadığını belirten 

deneklerin tamamı diğer meslek grubuna aittir. Bu konuda yorum yapmak istemeyenlerin 

%53.8’i diğer meslek grubu, %30.8’i ise işçidir. %7.7’si ev hanımı ve aynı oranda denekte 

esnaftır.  

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğini kabul eden ve hakkında bilgisahibi 

olanların %45.5’i ev hanımı, %24.8’i diğer meslek grubu, %22.8’i esnaf ve %6.9’u işçidir. 

Peygamberimizi kabul edip hakkında bilgi sahibi olmadığını bildirenlerin %34’ü ev 

hanımı, %34’ü esnaf, %23.4’ü diğer meslek grubu, %8.5’i işçidir. Peygamberimize 

inanmadığını belirtenlerin tamamı diğer meslek grubuna aittir. 

Ahirete iman konusunda inandığını belirtenlerin %42.5’i ev hanımı, %26.8’i 

esnaf, %25.2’si diğer meslek grubu, %5.5’i işçidir. Ahirete inamadığını belirtenlerin %40’ı 

diğer meslek grubu, %40’ı ev hanımı, %20’si ise esnaftır. Bu konuda yorum yapmak 

istemeyenlerin %33.3’ü ev hanımıdır. Esnaf, işçi, diğer meslek grubuna ait denekler 

%22.2’şerlik oranlara sahiptir.  

Kadere iman konusunda, inandığını belirtenlerin %42.9’u ev hanımı, %27.8’i 

esnaf, %23.8’i diğer meslek grubu, %5.6’sı işçidir. Kadere inanmadığını belirtenlerin 

%71.4’ü diğer meslek grubu, %14.3’ü ev hanımı, %14.3’ü ise işçidir. Bu konuda yorum 

yapmak istemeyenlerin %41.2’si ev hanımıdır. %23.5’i esnaf, %17.6’sı diğer meslek 

grubu, %17.6’sı işçidir. 
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Tablo 12: İnanç durumu ve meslek değişenine  göre dağılımı 

 MESLEK 

İNANÇ ESASLARI İşçi Ev Hanımı Esnaf  Diğer Toplam 

K % K % K % K % K % 

A
ll

ah
’a

 im
an

 

 

Allah’ın 

varlığına ve 

birliğine iman  

10 7.6 59 44.7 33 25 30 22.7 132 100 

Sadece Allah’a 

iman 

1 5.6 3 16.7 6 %33.3 8 %44.

5 

18 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 49 26 38 25.3 150 100 

M
el

ek
le

re
 

im
an

 

 

Hepsine iman 9 7.2 55 44 34 27.2 27 21.6 125 100 

Bazılarına iman 1 4.5 7 31.8 5 22.7 9 40.9 22 100 

İnanmama 1 33.3 - - - - 2 66.7 3 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39  26 38 25.3 150 100 

K
ur

’a
n-
ı 

K
er

im
’i

 k
ab

ul
 

et
m

e 

İnanma 7 5.2 61 45.2 38 28.1 29 21.5 135 100 

İnanmama  - - - - - - 2 100 2 100 

Yorum yok 4 30.8 1 7.7 1 7.7 7 53.8 13 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39 26 38 25.3 150 100 

H
z.

 M
uh

am
m

ed
’i

 

ka
bu

l e
tm

e 

İnanır bilgisi var 7 6.9 46 45.5 23 22.8 25 24.8 101 100 

İnanır bilgisi 

yok 

4 8.5 16 34 16 34 11 23.4 47 100 

İnanmama - - - - - - 2 100 2 100 

Toplam  11 7.3 62 41.3 39 26 38 25.3 150 100 

A
hi

re
te

 im
an

 İnanma 7 5.5 54 42.5 34 26.8 32 25.2 127 100 

İnanmama - - 2 40 1 20 2 40 5 100 

Yorum yok 4 22.2 6 33.3 4 22.2 4 22.2 18 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39 26 38 25.3 150 100 

K
ad

er
e 

im
an

 İnanır 7 5.6 54 42.9 35 27.8 30 23.8 126 100 

İnanmama 1 14.3 1 14.3 - - 5 71.4 7 100 

Yorum yok 3 17.6 7 41.2 4 23.5 3 17.6 17 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39 26 38 25.3 150 100 
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B. DENEKLERİN AİLEDE DİNİ EĞİTİM ALMA VE DİNİ EKSİKLERİNİ 

GİDERME DURUMLARI 

Deneklerin, ailede yeterli din eğitimi alma durumları problemimizin önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Deneklerin bu yönde sorulara verdikleri cevaplar tablo 13’te 

görülmektedir. Roman vatandaşların  %45.3’lük bölümü ailelerinde din eğitimi aldıklarını 

fakat, bu eğitimin yeterli olmadığını belirtmiştir. Deneklerin %36’lık bölümü ise 

ailelerinde hiç din eğitimi almadığını, %18.7’si ailelerinde yeterli din eğitimi almış 

olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlar neticesinde Roman ailelerin din eğitimi alma konusunda 

yetersiz oldukları görülmektedir. Ailelerin din eğitimi alma konusunda eksikliklerini 

giderici çalışmalar yaparken hangi gruplar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini tespit 

edebilmek için cinsiyet, öğrenim ve meslek değişkenlerine göre dağılımına bakmak 

gerekmektedir. 

 

Tablo 13: Ailede din eğitimi alma 

AİLEDE DİNİ EĞİTİM ALMA 

 K % 

Evet  28 18.7 

Evet fakat yeterli değil 68 45.3 

Hayır 54 36 

Toplam 150 100 

 

Temel din eğitimi alma  durumları ile ilgili soruya verilen cevapların cinsiyet, 

öğrenim ve meslek değişkenine göre detay analizi yapıldığında  deneklerin kendi içindeki 

dağılımları tablo 14’te görülmektedir. Buna göre; erkek deneklerin %47.8’i ailesinde din 

eğitimi almadıklarını, %38.8’i ise ailelerinde din eğitimi aldıklarını fakat bu eğitimin 

yeterli olmadığını belirtmişlerdir. %13.4’ü ise ailelerinden din eğitimi aldığını 

söylemişlerdir. 

Kadın deneklerin %50.6’sı ailede din eğitimi aldıklarını fakat yeterli olmadığını, 

%26.5’i ailesinde din eğitimi almadığını ifade etmiştir.  Kadın deneklerin ancak 
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%22.9’unun ise ailesinde din eğitimi aldığını görmekteyiz. Bu sonuçlar çerçevesinde 

özellikle Roman vatandaşlara özellikle  erkeklere yönelik dinî eğitim çalışmaları 

yapılmalıdır.  

Ailede alınan temel din eğitiminin öğrenim değişkenine göre dağılımının detaylı 

analizi yapıldığında, üniversite mezunlarının ailelerinden yeterli derece din eğitimi 

almadıkları görülmektedir. Lise mezunlarının %42.1’i ailesinde temel din eğitimi 

almadığını, %31.6’sı ailesinden yeterli din eğitimi almadığını, %26.3’ü ailesinden dinî 

eğitimi aldığını belirtmiştir. 

İlköğretim mezunlarının %53.2’si ailesinden yeterli  temel din eğitimi almadığını, 

%27.4’ü ailesinden din eğitimi aldığını belirtmiştir. %19.4’ü ise ailelerinden din eğitimi 

almamıştır. Okuma yazma bilen deneklerin %51.5’i ailesinden din eğitimi almadığını, 

%39.4’ü ise ailesinden yeterli din eğitimi almamıştır. Okur yazar deneklerin ancak %9.1’i 

ailesinden din eğitimi almıştır. 

Ailede temel din eğitimi almanın meslek değişkenine göre detaylı analizi 

yapıldığında, işçi olan deneklerin %54.5’i ailesinde din eğitimi almadığını, %27.3’ü ailede 

din eğitimi aldığını ama yeterli olmadığını, %18.2’sinin ise ailede din eğitimi aldığını 

belirtmiştir. 

Ev hanımı olan deneklerden  %50’si ailesinde yeterli din eğitimi alamadığını, 

%29’u ise ailesinde din eğitimi almadığını, %21’i ailesinde din eğitimi aldığını 

belirtmiştir.Esnaf olan deneklerin %41’i ailesinde din eğitimi almadığını, %38.5’i ailesinde 

yeterli din eğitimi alamadığını, %20.5’i ailesinde din eğitimi aldığını belirtmiştir. Diğer 

meslek grubunda olan deneklerin %50’si ailesinde yeterli din eğitimi alamadığını, %36.8’i 

ise ailesinde din eğitimi almadığını, %13.2’si ailesinde dinî eğitim aldığını belirtmiştir. 
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Tablo 14: Ailede temel dinî eğitim alma durumunun cinsiyet, öğrenim ve meslekdeğişkenine göre 
dağılımı 

          Ailede dini eğitim alma 
Evet Evet, Yeterli değil Hayır Toplam 
K 
 

% K % K % K % 

C
in

si
ye

t 

E
rk

ek
 

 

9 13.4 26 38.8 32 47.8 67 100 

K
ad
ın

 
 

19 22.9 42 50.6 22 26.5 83 100 

T
op

la
m

 
 

28 18.7 68 45.3 54 36 150 100 

Ö
ğr

en
im

 d
ur

um
u 

F
ak

ül
te

 
 

- - 1 100 - - 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l - - 2 100 - - 2 100 

L
is

e 
 

5 26.3 6 31.6 8 42.1 19 100 

İl
kö
ğr

et
im

 
 

17 27.4 33 53.2 12 19.4 62 100 

O
ku

r 
Y

az
ar

 

6 9.1 26 39.4 34 51.5 66 100 

T
op

la
m

 
 

28 18.5 68 45.3 54 36 150 100 

M
es

le
k 

İş
çi

 
 

2 18.2 3 27.3 6 54.5 11 100 

E
v 

ha
nı

m
ı 

13 21 31 50 18 29 62 100 

E
sn

af
 

 

8 20.5 15 38.5 16 41 39 100 

D
iğ

er
 

 

5 13.2 19 50 14 36.8 38 100 

T
op

la
m

 
 

28 18 68 46 54 36 150 100 
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Deneklerin dinî yönden eksik olduğu konusundaki veriler konusunda başvurdukları 

yerlerin analizi tablo 15’te yer almaktadır. Buna göre %33’ü dinî eksikliğini 

önemsemediğini belirtmiştir. Deneklerin dinî konulardaki eksikliklerini gidermek için, 

%30’u dinî kitap okumayı, %18’i ise dinî vakıf ve derneklerin programına katılmayı, 

%14’ü ise din görevlilerine sormayı, %4.7’si ise basın yayından öğrenmeyi tercih ettikleri 

görülmektedir. 

Tablo 15:Dinî eksikliklerini gidermek için başvurulan yerler 

Dini eksikleri giderme K % 

Dinî kitap okuma 45 30 

Din görevlisine sorma 21 14 

Dinî vakıf ve derneklerin  

programına katılma 

27 18 

Basın yayın 7 4.7 

Önemsememe 50 33 

Toplam 150 100 

 

Ailede temel din eğitimi alma durumunun dinî eksikliklerini giderme değişkinine 

göre dağılımı tablo 16’da görülmektedir. Buna göre, ailede yeterli temel din eğitimi 

alanlar,dinî eksikliklerini gidermek için deneklerin %60’ıdinî eserler okuma, %25’i dinî 

vakıf ve derneklerin programlarına katılma, %10.7’si din görevlilerine sorma, %3.6’sı 

basın-yayın araçlarından öğrenme yolunu tercih etmişlerdir.  

Ailelerinden temel dinî eğitim aldığını belirtenlerin,dinî  eksiklerini önemsemem 

şıkkını işaretlemedikleri görülmüştür. Bu da çocuğun ailede temel dinî eğitim almasının 

önemini vurgulaması açısından önemli bir durumdur.  

Ailesinde temel din eğitimi yeterli derecede alamadığını belirten denekler dinî 

eksiklerini gidermek için %36.8’i dinî kitap okumayı, %23.5’idinî vakıf ve derneklerin 

programlarına katılmayı, %17.6’sı dinî eksikleri önemsememeyi, %13.2 oranında din 

görevlisine danışmayı, %8.8 oranında basın yayından öğrenmeyi tercih etmiştir.  

Ailesinde temel din eğitimi almayanların %70.4’ü dinî eksikliklerini 

önemsemediklerini belirtmişlerdir. Ailede din eğitimi almayanlardan dinî 

konulardaeksikliklerinigidermek isteyenler %16.9’u din görevlisine sorarak,%7.4’üdinî 

vakıf ve derneklerin programlarına giderek, %5.6’sı dinî kitap okuyarak gidermekte 

olduklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 16: Ailede temel din eğitimi alma durumunun dinî eksikleri giderme değişkenine göre dağılımı 

Dini yönden eksikleri giderme 
 A

il
ed

e 
di

ni
 e
ği

ti
m

 a
lm

a 
 

 Dinî kitap 

okuma 

Dini 

görevlisine 

sorma 

Vakıf ve 

dernek 

programına 

katılma 

Basın-yayın Dinî eksikliği 

önemseme

me 

Toplam 

K % K % K % K % K % K % 

E
ve

t 

17 

 

60 3 10.7 7 25 1 3.6 - - 28 100 

Y
et

er
li 

de
ği

l 

25 

 

36.8 9 13.2 16 23.5 6 8.8 12 17.6 68 100 

H
ay
ır

 

3 

 

5.6 9 16.9 4 7.4 _ ___ 38 70.4 54 100 

T
op

la
m

 45 30 21 14 27 18 7 4.7 50 33.3 150 100 

 

C. DENEKLERİN İBADETLERE KARŞI TUTUMLARI 

Din eğitimi verecek ailenin bireylerinin ibadetlere karşı tutumları çocuklarının din 

eğitimlerininde önemli bir yere sahiptir. Deneklerin bu yönde sorulara verdikleri cevaplar 

tablo 17’de görülmektedir. Buna göre, namaz kılma durumu ile ilgili olarak deneklerin 

%32.7’si düzenli namaz kıldığını, %28’i ise namaz kılmayı bilmediği için namaz 

kılmadığını, %24’ü ara sıra namaz kıldığını, %11.3’üise nadiren namaz kıldığını %4’ü ise 

namaz kılmayı bilip kılmadığını belirtmiştir.  

Deneklerin oruç ibadetine karşı tutumları ile ilgili olarak  %39.3’ü Ramazan 

ayında ve özel günlerde oruç tuttuklarını, %18’i bazen oruç tuttuklarını % 16.7’si hiç oruç 

tutmadıklarını %15.3’ü sadece Ramazan orucu tuttuğunu % 10.7’sinin ise oruç tutmak 

hakkında bir fikri olmadığını belirtmiştir. Zekat ve sadaka verme durumu ile ilgili olarak 

deneklerden %48’i zekat ve sadaka vermediğini, %30’u ara sıra zekat ve sadaka verdiğini, 

%22’si ise sık sık zekat ve sadaka verdiğini belirtmişlerdir. Kurban kesme durumu ile ilgili 

deneklerden %42.7’si imkanı olsa kurban kesmek istediğini, % 34 ü ise kurban 

kesmediğini, %23.3’ü ise her sene Kurban bayramında kurban kestiğini belirtmiştir. Hacc 



    

62 

ibadeti ile ilgili olarak deneklerden % 50’si imkanı olsa hac ve umreye gitmek istediğini, 

%20.7’si ise hac ve umreye gitmekle ilgili fikri olmadığını % 13.3’ü hac ve ya umreye 

gitmek istediğini %9.3’ünün hacca %6.7’si ise umreye gittiğini belirtmiştir.  

Bu veriler neticesinde malla yapılan ibadetlerde Roman vatandaşların maddi 

imkansızlıkları dikkat çekmektedir. Ekonomik yetersizlik, Roman vatandaşların genelinin 

karşılaştığı bir sorun olduğu için bu durumu düzeltmek için daha kapsamlı çalışmalar 

gerekmektedir. Maddi sorunları çözüme kavuşmadan onlardan malla yapılan ibadetleri 

gerçekleştirmeleri beklenemez.  
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Tablo 17: Deneklerin ibadetlere karşı tutumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbadet durumu 
 
   K % 

İb
ad

et
le

r 

N
am

az
 

Düzenli Kılma 
 

49 32.7 

Ara Sıra Kılma 
 

36 24 

Nadiren Kılma 
 

17 11.3 

Kılmasını Bilme Kılmama 
 

6 4 

Kılmasını Bilmeme 
 

42 28 

Toplam 
 

150 100 

O
ru

ç 

Ramazan ve Özel Günlerde Tutma 
 

59 39.3 

Sadece Ramazanda Tutma 
 

23 15.3 

Ramazanda Bazen Tutma 
 

27 18 

Oruç Tutmama 
 

25 16.7 

Fikir Yok 
 

16 10.7 

Toplam 
 

150 100 

Z
ek

at
-S

ad
ak

a 

Sık Sık Verme 33 22 

Ara Sıra Verme 45 30 

Hiç Vermeme 72 48 

Toplam 150 100 

H
ac

 
 

Hacca Gitme 
 

14 9.3 

Umreye Gitme 
 

10 6.7 

İmkanım Olsa Gitmeyi İsteme 
 

75 50 

Gitmek İstememe  
 

20 13.3 

Fikir Yok 
 

31 20.7 

Toplam 
 

150 100 

K
ur

ba
n 

Her Bayram Kesme 
 

35 23.3 

İmkanı Olsa Kesme 
 

64 42.7 

Kesmeme 
 

51 34 

Toplam 
 

150 100 
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İbadet durumlarının cinsiyet değişkenine göre dağılımı tablo 18’deyer almaktadır. 

Buna göre;namaz ibadeti konusunda, düzenli namaz kıldıkların %81.6’sı kadın, %18.4’ü 

erkektir.Ara sıra namaz kılanların, %55.6’sı kadın, %44.4’ü erkektir. Nadiren kılanların ise 

%64.7’si erkek,%35.3’ü kadındır. Bu veriler bize, namaz kılma konusunda kadınların 

erkeklere oranla daha hassas olduklarını göstermektedir. Namaz kılmasını bildiği halde 

kılmayanlar kadın ve erkeklerde aynı oranda bulunmaktadır.(%50) Namaz kılmasını 

bilmeyenlerin %%66.7’si erkek, %33.3’ü kadın olduğu görülmektedir. Bu durum, namazla 

ilgili bilgi yönünden erkeklerin kadınlara göre daha yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu 

sorunun çözümü için özellikle çocukluktan itibaren erkeklerin camide cemaatle namaza 

yönlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Oruç ibadeti konusunda, Ramazan ayı ve özel günlerde oruç tutanların %81.4’ü 

kadın, %18.6’sı ise erkektir. Sadece Ramazan’da oruç tutanların %52.2’si kadın, %47.8’i 

erkektir. Ramazan ayında bazen oruç tutanların %63’ü erkek, %37’si kadın olduğu tespit 

edilmiştir. Bu da namaz ibadetinde olduğu gibi oruç ibadetinde de kadınların erkeklere 

göre daha düzenli şekilde oruç ibadetini yerine getirdikleri gözlenmektedir. Oruç 

tutmadıklarını belirtenlerin %60’ı erkek, %40’ı ise kadındır. Bu konuda yorum yapmak 

istemeyenlerin %81.2’si erkek, %18.8’i ise kadındır. Bu veriler bize oruç ibadeti 

konusunda erkeklerin kadınlara göre daha ilgisiz olduğunu göstermektedir. 

Zekat ve sadaka verme konusunda çok sık verenlerin %81.8’i kadın, %18.2’si 

erkektir. Ara sıra zekat ve sadaka verenlerin ise %60’ı kadın, %40’ı erkektir. Zekat ve 

sadaka vermeyeceğini belirtenlerin %59.7’si erkek, %40.3’ü ise kadındır. 

Hac ve umre ibadeti konusunda, hacca gittiğini belirtenlerin %64.3’ü kadın, 

%35.7’si erkektir. Umreye gidenlerin %70’i kadın, %30’u erkektir. İmkanı olsa gideceğini 

belirtenlerin %66.7’si kadın, %33.3’ü ise erkektir.Gitmek istemediğini belirtenlerin %55’i 

erkek, %45’i ise kadındır. Bu konuda fikri olmayanların %74.2’si erkek, %25.8’i kadındır. 

Kurban ibadeti konusunda, her yıl kurban kesen deneklerin %68.6’sı kadın, 

%31.4’ü erkektir. İmkanı olsa keseceğini belirtenlerin %60.9’u kadın, %39.1’i erkektir. 

Kesmeyi düşünmeyenlerin %60.8’i erkek, %39.2’si ise kadındır. 

Bu veriler çerçevesinde Romanlarda kadınların mali ibadetler konusunda 

erkeklere göre daha istekli oldukları görülmektedir. Onları bu konuda teşvik etmek için 
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çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle erkeklerin çalıştıkları ortamların ibadet etmeye uygun 

olmayışınında bunda etkisi büyüktür. Özellikle yoğun alkol tüketilen ortamlarda çalışan 

erkeklerin bu durumdan etkilenmemelerini beklemek imkansızdır. Özellikle erkeklerin 

daha sağlıklı, her yönden temiz ortamlarda çalışmaları sağlandığında onlarında 

ibadetlerindeki eksikliklerin giderilmesinde katkısı olacağı kanaatindeyiz. 

Tablo 18: İbadet durumlarının cinsiyet değişkenine göre dağılımı 

  Cinsiyet 

  Erkek Kadın Toplam 

K % K % K % 

İb
ad

et
le

r 

N
am

az
 

Düzenli kılma 9 18.4 40 81.6 49 100 

Ara sıra kılma 16 44.4 20 55.6 36 100 

Nadir kılma 11 64.7 6 35.3 17 100 

Namaz kılmasını bilip kılmama 3 50 3 50 6 100 

Kılmasını bilmeme 28 66.7 14 33.3 42 100 

Toplam  67 44.7 83 55.3 150 100 

O
ru

ç 

Ramazan ve özel günlerde tutma 11 18.6 48 81.4 59 100 

Sadece Ramazan’da tutma 11  47.8 12 52.2 23 100 

Ramazan’da bazen  tutma 17  63 10 37 27 100 

Tutmama 15  60 10 40 25 100 

Fikir yok 13 81.2 3 18.8 16 100 

Toplam 67 45 83 55 150 100 

Z
ek

at
 S

ad
ak

a 

Çok sık verme 6 18.2 27 81.8 33 100 

Ara sıra verme 18 40 27 60 45 100 

Vermeme 43 59.7 29 40.3 72 100 

Toplam 67 45 83 55 150 100 

H
ac

c 

Hacca gitme 5 35.7 9 64.3 14 100 

Umreye gitme 3 30 7 70 10 100 

İmkanı olsa gitmek isteme 25 33.3 50 66.7 75 100 

Gitmek istememe 11 65 9 45 20 100 

Fikir  yok 23 74.2 8 25.8 31 100 

Toplam 67 45 83 55 150 100 

K
ur

ba
n 

Her yıl kesme 11 31.4 24 68.6 35 100 

İmkanı olsa kesmeyi isteme 25 39.1 39 60.9 64 100 

Kesmeyi düşünme 31 60.8 20 39.2 51 100 

Toplam 67 45 83 55 150 100 

 

İbadet durumunun öğrenim durumu değişkenine göre dağılımının tablo 19’da yer 

almaktadır. Buna göre; namaz ibadeti ile olarak düzenli namaz kılanların %59.2si 
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ilköğretim mezunu, % 30’u okur yazar, %6.1’i üniversite mezunu,%4.1’i lise mezunu 

olduğu görülmektedir.Ara sıra namaz kılan %11.8’i lise mezunudur. Bu verilerden 

görüldüğü üzere, ünivresite mezunlarının namazını düzenli kıldıklarını belirtmişlerdir. 

Burada dikkat çeken bir yön ise ilköğretim mezunlarının diğer öğrenim seviyelerine göre 

namaz ibadetini yapmakta daha yüksek oranlarda çıkmasıdır. Bunun sebepleri üzerine 

yaptığımız incelemede lise mezunlarının ilköğrenim mezunlarına göre daha az sayıda 

olması, farklı bir eğilim yüzdelik dilimde de farklı çıkmasında etkili olmaktadır.Kılmasını 

bilipte kılmayanların %66.7’si okur yazar, lise ve ilköğretim mezunları aynı aynı orana 

sahiptir.(%16.7) Bu veri bize okur yazar olanların ibadetler konusunda duyarsız olduğunu 

göstermektedir. Kılmasını bilmediğini bildiren deneklerden %66.7’si okur yazardır, lise ve 

ilköğretim mezunları aynı orana sahip olduğu görülmektedir.(%16.7) Bu durum özellikle 

okur yazar grubunun namaz ibadeti konusunda bilgilendirilmesi gerektiği sonuunu bize 

göstermektedir. Namaz ibadetinin öğretiminde öğrenim seviyesinin önemini belirtmesi 

açısından bu veriler önemlidir. Hitap edilecek kesimin öğrenim seviyesinin bilinmesi 

onlara verilecek eğitimin daha isabetli sonuçlar elde etmesi bakımından önemlidir. 

Oruç ibadetinin durumu ile ilgili olarak Ramazan’da ve özel günlerde oruç 

tutanların %57.6’sı ilköğretim mezunu, %32.2’si okur yazar, %5.1’i ise üniversite mezunu, 

%5.1’i ise lise mezunudur. Sadece, Ramazan ayında oruç tuttuğunu belirtenlerin %56.5’i 

ilköğretim mezunu, %26.1’i lise mezunu, %17.4’ü ise okur yazardır..Ramazanda bazen 

tutanların %48.1’i okur yazar, %33.3’ü ilköğretim mezunu, %18’i ise lise mezunudur. 

Burada üniversite mezunlarının düzenli olarak Ramazan ve özel günlerde oruç tuttukları 

görülmektedir. Hiç oruç tutmadığını belirtenlerin %76’sı okur yazardır, lise ve ilköğretim 

mezunları ise aynı oranda bulunmaktadır.(%12) Oruç hakkında bilgisi olmayanların 

%68.8’i okur yazardır, %18.8’i ise ilköğretim mezunu, %12.5’i  ise lise mezunudur. Hiç 

oruç tutmayanlarda ve oruç hakkında fikri olmayanlarda en yüksek oranın okur yazarların 

olması öğrenim seviyesinin önemine işaret etmektedir. İlköğretim mezunlarının ve okur 

yazarların düzenli oruç tutulmasında yüksek oranlara sahip olması, oruç tutmayanlarda ve 

fikri olmayanlarda da en yüksek oranın okur yazarlarda olması birbiriyle çelişiyor gibi 

görünsede her iki grubun denekler arasında yüksek oranda olmasının da bunda etkisi 

bulunmaktadır.  

Zekat ve sadaka verme konusunda öğrenim durumu değişkenine göre 

değerlendirdiğimizde, sık sık zekat ve sadaka verenlerin %60.6’sı ilköğretim mezunu, 
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%30.3’ü ise okur yazar,%6’sı üniversite mezunu, %3’ü lise mezunudur. Ara sıra zekat ve 

sadaka  verenlerin %55.6’sı ilköğretim mezunu, %24.4’ü okur yazar, %17.8’i lise mezunu, 

%2.2’si üniversite mezunudur. Zekat ve sadaka vermek istemeyenlerin %62.5’i okur yazar, 

%23.6’sı ilköğretim mezunu, %13.9’u ise lise mezunudur. 

Hac ibadetinin öğrenim değişkenine göre detaylı analizi yapıldığında ilköğretim 

mezunlarının oranı % 50, okur yazarların oranı %28.6, lise mezunlarının oranı %21.4’tür. 

Umreye gidenlerin %40’ı ilköğretim mezunu, %30’u üniversite mezunu, %20’si okur 

yazar, %10 lise mezunudur. İmkanı olsa gitmek isteyenlerden ilköğretim mezunu olanların 

oranı%49.3, okur yazar olanlaarın oranı ise %42.7,lise mezunlarının oranı ise %8’dir. 

Gitmek istemeyenlerin %45’i okur yazar, %40’ı lise mezunu, %15’i ise ilköğretim 

mezunudur. Bu konuda fikri olmayanların %61.3’ü okur yazar,%35.5’i ilköğretim mezunu, 

%3.2’si ise lise mezunudur. Hacc ibadeti belli bir maddi yeterlilik gerektiren bir ibadet 

olduğu için bu ibadetin yapılması kişilerin maddi imkanlarıyla alakalıdır. Fakat gitmek 

istemeyen ve fikri olmayan deneklerde okur yazar olan deneklerin en yüksek yüzdeye 

sahip olması bu grubun hacc ibadeti hakkında yeterli bilgi ve ilgiye sahip olmadığının 

göstergesidir. 

Kurban ibadetinin öğrenim durumuna göre dağılımına bakıldığında, düzenli 

kurban kesenlerin %51.4’ü ilköğretim mezunu, %31.4’ü okur yazar, %11,4’ü ise lise 

mezunu, %5.7’si üniversite mezunudur. İmkanı olsa kesmek istediğini belirtenlerin 

%53.1ilköğretim mezunu, %32.8’i okur yazar, %12.5’i lise mezunu, %1.6’sı üniversite 

mezunudur. Kesmeyi düşünmeyenlerin %66.7’si okur yazar, %19.6’sı ilköğretim mezunu, 

%13.7’si ise lise mezunudur. Burada da okur yazar olan deneklerin kurban ibadeti 

konusunda da gerekli ilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.Çünkü kurban kesmek 

istememe de en yüksek oran okur yazar grubuna aittir. 

 Romanlarda,  malla yapılan ibadetler gerekli maddi imkanlarının olmayışı 

sebebiyle istenen düzeyde yapılamamaktadır. Yeni iş imkanları ve eğitim düzeyleri 

arttırıldığında daha iyi koşullarda çalışıp daha fazla kazanabileceklerdir. Bu yöndeki 

çalışmalar onların ibadetlerini uygulamalarını da olumlu etkileyecektir. 
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Tablo 19: İbadet durumunun öğrenim durumu değişkenine göre dağılımı  

 

İbadetlerin durumlarının meslek değişkenine göre detaylı analizi tablo20’de yer 

almaktadır. Buna göre;namaz ibadetinin mesleklere göre düzenli namaz kılanların %65.3’ü 

ev hanımı, %22.4’ü esnaf, işçi ve diğer meslek grubu aynı orana sahiptir.( %6.1) Ara sıra 

  ÖĞRENİM DURUMU 

 İBADET DURUMU Fakülte Yüksekokul Lise İlköğretim Okur yazar Toplam 

K % K % K % K % K % K % 

İB
A

D
E

T
L

E
R

 

N
am

az
 

Düzenli kılma 1 2 2 4.1 2 4.1 29 59.2 15 30 49 100 

Ara sıra kılma - - - - 7 19.4 18 50 11 30.6 36 100 

Nadiren kılma - - - - 2 11.8 7 41.2 8 47.1 17 100 

Kılmasını bilip 

kılmama 

- - - - 1 16.7 1 16.7 4 66.7 6 100 

Kılmasını bilmeme - - - - 7 16.7 7 16.7 28 66.7 42 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.2 66 44 150 100 

O
ru

ç 

Ramazan ve özel 

günlerde tutma 

1 1.7 2 3.4 3 5.1 34 57.6 19 32.2 59 100 

Sadece Ramazanda 

tutar 

- - - - 6 26.1 13 56.5 4 7.5 23 100 

Ramazanda bazen 

tutarım 

- - - - 5 18 9 33.3 13 48.1 27 100 

Hiç tutmam - - - - 3 12 3 12 19 76 25 100 

Fikrim yok - - - - 2 12.5 3 18.8 11 68.8 16 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 

Z
ek

at
 

Çok sık verme 1  3 1 3 1  3 20 60.6 10 30.8 33 100 

Arasıra verme - - 1 2.2 8 17.8 25 55.6 11 24.4 45 100 

Vermeme - - - - 10 13.9 17 23.6 45 62.5 72 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 

H
ac

c 

Hacca gitme - - - - 3 21.4 7 50 4 28.6 14 100 

Umreye gitme 1  10 2 20 1 10 4   40 2 20 10 100 

İmkan olsa gitmeyi 

isteme 

- - - - 6 8 37 49.3 32 42 75 100 

Gitmek istememe - - - - 8 40 3     15 9 45 20 100 

Fikri yok - - - - 1 3.2 11 35.5 19 61.3 31 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 12.7 62 41.3 66 44 150 100 

K
ur

ba
n 

Her yıl keserim  - - 2 5.7 4 11.4 18 51.4 11 16.7 35 100 

İmkanı olsa kesmeyi 

isteme 

1 1.6 0 0 8 12.5 34 53.1 21 32.8 64 100 

Kesmeyi 

düşünmeme 

- - - - 7 13.7 10 19.6 34 66.7 51 100 

Toplam 1 0.7 2 1.3 19 13 62 41 66 44 150 100 
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namaz kılanların %36.1’i ev hanımı, %27.8’i diğer meslek grubuna, %25’i esnaf, %11.1’i 

işçidir. Nadiren namaz kılanların %52.9’u diğer meslek grubuna aittir.Ev hanımı ve esnaf 

grupları aynı orana sahiptir(%16.7). %11.8’i ise işçidir. Namaz kılma konusunda en 

yüksek oran ev hanımlarınındır. Namaz kılmasını bilip kılmayanların %33.3 olarak ev 

hanımı ve esnaf için aynı orandadır. Aynı orana sahip diğer meslek grupları işçi ve diğer 

meslek gruplarıdır ki onların oranı ise %16.7’dir. Namaz kılmasını bilmeyenlerin %35.7’si 

diğer meslek grubuna, %33.3’ü esnafa, %28.6’sı ev hanımı,%2.4’ü ise işçidir. Bu veriler 

cinsiyet değişkeninde olduğu gibi bayanlardan  oluşan meslek grubunda da  namaz 

ibadetinin önemsendiğini vurgulaması açısından önemlidir.  

Oruç ibadetinin meslek grubuna göre dağılımına göre; Ramazan ayı ve özel 

günlerde oruç tutanların %62.7’si ev hanımı, %20.3’ü esnaf , %13.6’sı diğer meslek grubu, 

%3.4’ü işçidir. Sadece Ramazan ayında oruç tuttuğunu belirtenlerin %34.8’i esnaf, 

%30.4’ü ev hanımı, %17.4’ü işçi, %17.4’ü diğer meslek grubuna aittir. Ramazanda bazen 

oruç tuttuğunu belirtenlerin %44.4’ü diğer meslek grubu, %25.9’u esnaf, %22.2’si ev 

hanımı, %7.4’si ise işçidir. Hiç tutmayanların %40’ı ev hanımı, %28’i esnaf, %’28’i diğer 

meslek grubu,%4’ü işçidir. Oruç ibadeti hakkında fikri olmayanların %%43.8’i diğer 

meslek grubu, %31.2’si esnaf, %12.5’i ev hanımı, %12.5’i işçidir. Bu sonuçlar neticesinde 

diğer meslek grubunda bulunan Romanlarla ilgili olarak özellikle Ramazan aylarında oruç 

ibadetinin önemini anlatan, onları oruç tutmaya teşvik edecek çalışmalar yapılmalıdır. 

Burada dikkat çeken husus ev hanımlarının, oruç tutmayanlar içinde en yüksek orana sahip 

olmasıdır.  

Zekat ibadetinin meslek değişkenine göre detaylı analizinde sık sık zekat ve sadaka 

verenlerin %32.3’ü esnaf, %29’û diğer meslek grubu, %25.8’i ev hanımı, %12.9’u ise 

işçidir. Ara sıra zekat ve sadaka verenlerin %72.7’si ev hanımı,%15.2’si esnaftır. İşçi ve 

diğer meslek grubunun oranları aynıdıır.(%6.1)Hiç zekat ve sadaka vermeyenlerin %31.9’u 

diğer meslek grubuna,%30.6’sı esnaf grubuna,%29.2’si ev hanımı grubuna%8.3’ü ise işçi 

grubuna aittir. Bu sonuçlar özellikle malla yapılan ibadetlerden olan zekat ve sadakanın 

diğer meslek grubu tabir ettiğimiz grupta büyük oranda yapılamamasının sebebi ekonomik 

sebeplerden kaynaklanmaktadır.  

Hacc ibadetinin meslek değişkenine göre detaylı analizinde haa gidenlerin 

%50’sinin ev hanımı, %5.7’sinin esnaf, işçi ve diğer meslek gruplarının oranları 

%7.1’dir.Umreye gidenlerin %40’ı ev hanımı, Esnaf ve diğer meslek grubunun oranları 
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aynı olup %30’dur.İmkanı olup gitmek isteyenlerin %46.7’si ev hanımı, %28’i diğer 

meslek grubu, %17.3’ü esnaf, %8’i işçidir.Gitmek istemeyenlerin %80.(%40+%40=) ’ini 

esnaf ve ev hanımları oluşturmaktadır. %20’sini ise diğer meslek grubuna aittir. Bu ibadet 

hakkında fikri olmayanların %32.3’ü esnaf, %29’u diğer  meslek grubu, %25.8’i ev 

hanımı, %12.9’u işçidir. 

Kurban ibadetinin meslek değişkenine göre dağılımına göre,her yıl kurban 

kesenlerin %40’ı ev hanımı, %34.3’ü esnaf,%14.3’ü diğer meslek grubu,%11.4’ü işçidir. 

İmkanı olsa kesmek istediğini belirtenlerin %46.9’u ev hanımı,%31.2’si diğer meslek 

grubu,%17.2’si esnaf,%4.7’si işçidir.Kesmeyi istemeyenlerin %35.3’ü ev hanımı, %31.4’ü 

esnaf, %25.5’i diğer meslek grubu, %7.8’i işçidir. Bu veriler çerçevesinde ev hanımlarının 

bütün şıklarda en yüksek oranlara saip olması dikkat çekii bir durumdur. 

Çalışmamızda Romanların imkan yetersizliği nedeniyle malla yapılan ibadetleri 

yapamadıkları gözlenmiştir. Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan insanların zekat, 

sadaka, kurban, hacc gibi ibadetleri gerçekleştirmesini beklemek doğru değildir. 
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Tablo 20: İbadet durumunun meslek değişkenine göre dağılımı 

 Meslek 

  İşçi Ev hanımı Esnaf Diğer  Toplam 

K % K % K % K % T % 

İb
ad

et
le

r 

N
am

az
 

Düzenli 3 6.1 32 65.3 11 22.4 3 6.1 49 100 

Ara sıra 4 11.1 13 36.1 9 25 10 27.8 36 100 

Nadiren 2 11.8 3 17.6 3 17.6 9 52.9 17 100 

Kılmasını bilip  kılmama 1 16.7 2 33.3 2 33.3 1 16.7 6 100 

Kılmasını bilmeme 1 3.4 12 28.6 14 33.3 15 35.7 42 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39 26 38 25.3 150 100 

O
ru

ç 

Ramazan ve özel günlerde 2 3.4 37 62.7 12 20.3 8 13.6 59 100 

Sadece Ramazan 4 17.4 7 30.4 8 34.8 4 17.4 23 100 

Ramazanda bazen 2 7.4 6 22.2 7 25.9 12 44.4 27 100 

Hiç tutmama 1 4 10 40 7 28 7 28 25 100 

Fikri yok 2 12.5 2 12.5 5 1.2 7 43.8 16 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39  26 38 25.3 150 100 

Z
ek

at
 v

e 
sa

da
ka

 Çok sık 2 6.1 24 72.7 5 15.2 2 6.1 33 100 

Ara sıra 3 6.7 17 37.8 12 26.7 13 28.9 45 100 

Hiç vermeme 6 8.3 21 29.2 22 30.6 23 31.9 72 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39  26 38 25.3 150 100 

H
ac

c 

Hacca gitme 1 7.1 7 50 5 35.7 1 7.1 14 100 

Umreye gitme - - 4 40 3 30 3 30 10 100 

İmkanı olsa gitmeyi isteme 6 8 35 46.7 13 17.3 21 28 75 100 

Gitmek istememe - - 8 40 8 40 4 20 20 100 

Fikri yok 4 12.9 8 25.8 10 32.3 9 29 31 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39  26 38 25.3 150 100 

K
ur

ba
n 

Her yıl kesme 4 11.4 14 40 12 34.3 5 14.3 35 100 

İmkanı 

olsa kesmek isteme 

3 4.7 30 46.9 11 17.2 20 31.2 64 100 

Kesmeyi istememe 4 7.8 18 35.3 16 31.4 13 25.5 51 100 

Toplam 11 7.3 62 41.3 39  26 38 25.3 150 100 

 

Deneklerin Kur’an-ı Kerim okumasını bilme durumu ile ilgili sorulara verilen 

cevapların kendi içindeki dağılımları tablo 21’de görülmektedir. Buna göre %52.7’si 

Kur’an-ı Kerim okumasını bilmediğini, %32.7’si Kur’an-ı Kerim okumasını bildiğini 

%12.72si de  Kur’an okumasını bilmemekte fakat bazı sureleri ezbere okuyabildiğini 

belirtmişlerdir. 
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Tablo 21: Kur’anı Kerim okumasını bilme durumu 

Kur’an okumayı bilme K % 

Kur’an okumayı bilen 52 37 

Kur’an okumayı bilmeyen 79 57,7 

Sadece bazı sureleri ezbere bilme 19 12,7 

Toplam 150 100 

 

Kur’an-ı Kerim’i öğretmek için yapılacak çalışmaların daha uygun olabilmesi için 

Kur’an bilme durumunun cinsiyet, öğrenim ve meslek değişkenine göre analizi yapılması 

gerekmektedir. Bu dağılım tablo 22’de yer almaktadır. Cinsiyet değişkenine göre, kadın 

deneklerin %41’i, erkek deneklerin %26.9’u Kur’an okumasını bildiğini belirtmiştir. Kur’an 

okumasını bilmeyenlerin %59.7’si erkek, %47’si kadındır. Sadece bazı sureleri 

okuyabilenleri ezbere okuyabilenlerin oranı ise erkeklerde %13.4, kadınlarda ise %12’dir. 

Öğrenim değişkenine göre durum değerlendirmesi yaptığımızda fakülte mezunlarının 

tamamı Kur’an bilmediğini, yüksekokul mezunlarının da tamamı Kur’an okumasını bildiğini 

belirtmişlerdir. Lise mezunlarının %47.4’ü Kur’an okumasını bildiğini,  %42.1’i ise Kur’an 

okumasını bilmediğini belirtmiştir. %10.5’i ise sadece bazı sureleri ezbere okuyabileceğini 

belirtmiştir. İlköğretim mezunlarının %43.5’i Kur’an okumasını biliyorum, %38.7’si Kur’an 

okumayı bilmiyorum, %17.7’si ise  sadece bazı sureleri okumasını biliyorum şıklarını 

işaretlemiştir. Okur yazar olan grupta Kur’an okumasını bilmeyenlerin oranı %69.7, Kur’an 

okumasını bilenlerin oranı %21.2, sadece bazı sureleri ezbere bildiğini belirtenlerin oranı 

%9.1’dir.  

Meslek değişkenine göre durum değerlendirmesi yaptığımız zaman, işçi olan grubun 

%54.5’i Kur’an okumasını bilmediğini, %6.4’ü Kur’an okumasını bildiğini, %9.1’i ise 

sadece bazı sureleri okuyabildiğini belirtmiştir. Ev hanımlarının %45.2’si Kur’an okumasını 

bilmemekte, %43.5’i Kur’an okumasını bilmekte,%11.3’ü ise sadece bazı sureleri ezber 

okuyabilmektedir. Esnaf olan deneklerin %48.7’si Kur’an okumasını bilmiyorum, %33.3’ü 

Kur’an okumasını biliyorum, %17.9’u ise sadece bazı sureleri ezber okuyabiliyorum şıkkını 

işaretlemiştir. Diğer meslek grubunda bulunanların %52.7’si Kur’an okumasını bilmemekte, 

%34.7’si Kur’an okumasını bilmekte,%12.7’si sadee bazı sureleri ezbere okuyabilmektedir. 

Bu veriler çerçevesinde diğer meslek grubu Kur’an okumasını bilmeme konusunda 

en fazlaorana sahiptir.yaklaşık 3’te 2’si Kur’an okumasını bilmemektedir.  Diğer meslek 

gruplarında da durum çok iç açıcı değildir. Kur’an okumasını bilenlerin oranı ev hanımları 
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dışında 3’te bire yakındır. Bu da öncelikle mahallede bulunan Kur’an kurslarının ailelere 

yönelik Kur’an öğretme seferberliği yapmasını gerekli  kılmaktadır.  

Tablo 22: Kur’an-ı Kerim okumasını bilme cinsiyet,öğrenim ve meslek değişkenine göre durumu 
C

in
si

ye
t 

KUR’AN OKUMASINI BİLME 

 Evet biliyor Hayır bilmiyor Bazı sureleri 
ezber bilir 

Toplam 

 K % K % K % K % 

Erkek 18 26.9 40 59.7 9 13.4 67 100 

Kadın 34 41 39 47 10 12 83 100 

 52 34.7 79 52.7 19 12.7 150 100 

Ö
ğr

en
im

 

Fakülte - - 1 100 - - 1 100 

Yüksekokul 2 100 - - - - 2 100 

Lise 9 47.4 8 42.1 2 10.5 19 100 

İlköğretim 27 43.5 24 38.7 11 17.7 62 100 

Okur yazar 14 21.2 46 69.7 6 9.1 66 100 

Toplam 52 34.7 79 52.7 19 12.7 150 100 

M
es

le
k 

İşçi 4 36.4 6 54.5 1 9.1 11 100 

Ev Hanımı 27 43.5 28 45.2 7 11.3  62 100 

Esnaf 13 33.3 19 48.7 7 17.9 39 100 

Diğer 8 21.1 26 68.4 4 10.5  38 100 

Toplam 52 34.7 79 52.7 19 12.7  150 100 

 
Romanların  Kur’an okumaya bilmelerinin yanı sıra  Kur’an okumasını bilenlerin 

nereden öğrendiğini tespit etmek gerekmektedir. Onların Kur’an öğrenme ihtiyacını 

karşılamak isteyen uzmanlara da referans olacağı düşüncesindeyiz. Deneklerin Kur’an 

okumasını öğrenme yerlerinin analizi tablo 23’te yer almaktadır.Buna göre, %24’ü 

ailesinde, %14.7’si Kur’an kursunda, %10’u kendi çabasıyla, %7.3’ü bazı vakıf ve 

derneklerde, %0.7’si basın yayından öğrendiğini belirtmiştir. 
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Tablo 23: Kuranı Kerim’i öğrenme yeri 

Kur’an-ı Kerimi öğrenme yeri K % 

Kur’an kursunda 22 14.7 

Ailede 36 24 

Dinî vakıf ve derneklerde 11 7.3 

Basın yayın 1 0.7 

Kendi çabasıyla 15 10 

Ara toplam 85 56.7 

Cevapsız 65 43.3 

Toplam 150 100 

 
Romanların Kur’an öğrendikleri yerlerin cinsiyet, öğrenim ve meslek değişkenine 

göre dağılımının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü, yapılacak çalışmalarda farklı Roman 

gruplara ulaşmada onların tercihlerini bilmek gerekir. 

Kuranı Kerim öğrenmenin cinsiyet değişkenine göre dağılımının detaylı analizi 

tablo 24’te yer almaktadır. Buna göre; erkek deneklerin %32.1’i kendi çabasıyla, %28.6’sı 

bazı vakıf ve derneklerin katkısıyla, %21.4’ü kuran kursunda, %14.3’ü ailesinde, %3.6’sı 

basın yayın aracılıyla öğrenmiştir.  

Kadın deneklerin %56.1’i ailesinde, %28.1’i kuran kursunda, %10.5’i ise kendi 

çabasıyla, %5.3’ü bazı vakıf ve derneklerin katkısıyla Kur’an-ı Kerim okumasını 

öğrenmişlerdir. Bu veriler her konuda olduğu gibi çocuğun Kur’an öğrenmesinde de 

ailedeki eğitimin önemini göstermiştir. Fakat burada Kur’an kurslarının etkisinin çok az 

olması dikkat çekicidir. 

Kuranı Kerim öğrenmenin öğrenim değişkenine göre dağılımının detaylı analizi 

yapıldığında fakülte mezunu ve yüksekokul mezunları ailelerinde öğrendiklerini 

belirtmişlerdir. Lise mezunları %38.5 oranında kendi çabalarıyla, %30.8 Kuran 

kurslarında, %23.1 oranında bazı vakıf ve derneklerde, %7.7 oranında ailesinden öğrenmiş 

olduğu görülmektedir.  

İlköğretim mezunlarının %42.2’si ailesinde, %31.1’i Kuran kurslarında, %13.3’ü 

kendi çabasıyla, %11.1’i bazı vakıf ve derneklerde, %2.2’si ise basın yayın yoluyla 

Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenmişlerdir. Okuma yazma bilenlerin %54’ü ailesinde, 
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%16.7’si Kuran kursunda, %16.7’si kendi çabasıyla %12.5’i bazı vakıf ve dernekte Kuran-

ı Kerim okumasını öğrendiklerini belirtmişlerdir.  

 

Tablo 24: Kur’an-ı Kerimi öğrenme yerinin cinsiyet ve öğrenim değişkenine göre dağılımı 

        Cinsiyet, öğrenim, meslek değişkenine göre Kur’an okumasını öğrenme yeri 

  Kuran Kursu Ailede Bazı Vakıf ve 

Dernekte 

Basın Yayın 

Yoluyla 

Kendi 

Çabasıyla 

Toplam 

K % K % K % K % K % K % 

C
in

si
ye

t 

E
rk

ek
 

6 21.4 4 14.3 8 28.6 1 3.6 9 32.1 28 100 

K
ad
ın

 

 

16 28.1 32 56.1 3 5.3 - - 6 10.5 57 100 

T
op

la
m

 

22 49.5 36 70.4 11 33.9 1 3.6 15 42.6 85 100 

Ö
ğr

en
im

 

F
ak

ül
te

 - - 1  100 - - - - - - 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l - - 2 100 - - - - - - 2 100 

L
is

e 

4 30.8 1 7.7 3 23.1 - - 5 38.5 13 100 

lk
öğ

re
ti

m
 14 31.1 

 

19 42.2 5 11.1 1 2.2 6 13.3 45 100 

O
ku

r 

ya
za

r 

4 16.7 13 54.2 3 12.5 - - 4 16.7 24 100 

T
op

la
m

 22 15 36 24 11 7 1 0.7 15 10 85 100 

 

Çocuk Kur’an okuma konusunda ailesinde  ilgiyi görüp yaşayarak öğrenecektir. 

Bizde deneklerimize hangi zaman aralığında Kur’an okuduklarını sorduğumuzda aldığımız 

cevaplar tablo25’te yer almaktadır. Kuran okuma sıklıkları ile ilgili sorulara verilen 
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yanıtlarda deneklerden %49.3’ü, hiç Kur’an okumadığını, % 38’i ise Kur’an-ı Kerim’i ara 

sıra okuduklarını, %12.7’si ise sürekli Kur’an-ı Kerim okuduklarını belirtmişlerdir. 
Tablo 25: Kur’an okuma sıklığı 

Kur’an okuma sıklığı 

 K 
 

% 

Sürekli Okurum 19 
 

12.7 

Bazen Okurum 57 
 

38 

Hiç Okumam 74 
 

49.3 

Toplam 150 
 

100 

 

Kur’an okuma sıklığının cinsiyet, öğrenim ve meslek değişkenine göre dağılımı 

yapılacak çalışmalar açısından yararlı olacağı kanaatindeyiz. Kur’an okuma sıklığı 

durumunun cinsiyet, öğrenim, meslek değişkenine göre dağılımı tablo 26’da yer 

almaktadır. 

Cinsiyet değişkenine göre Kur’an okuma sıklığının dağılımı incelendiğinde, 

kadınların %15.7’si, erkeklerin %9’u, sürekli Kur’an okumaktadır. Kadın deneklrin 

%44.6’sı, erkeklerin %29.9u bazen Kur’an okumaktadır. Erkek deneklerin %61.2’si, kadın 

deneklerin %39.8’i hiç Kur’an okumadığını belirtmiştir. Bunun sebepleri arasında Kur’an 

okumayı bilmeme etkenini göz ardı etmemek gerekmektedir.  

Öğrenim değişkenine göre Kur’an okuma sıklığının dağılımına baktığımız zaman, 

Üniversite mezunlarının bazen Kur’an okuduklarını belirtmişlerdir. Lise mezunlarının 

%42.1 bazen , %15.8’i sık sık Kur’an okuduğunu belirtmiştir. İlköğretim mezunlarının 

%51.6’i ara sıra okuduğunu okumadığını, %30.6’sı hiç okumadığını, %17.7’siise sık sık 

Kur’an okuduğunu belirtmiştir. Okur yazarların %71.2’si hiç okumadığını, %21.2’si ara 

sıra, %7.6’sı sık sık Kur’an okuduğunu belirtmiştir. 

Meslek değişkenine göre Kur’an okuma sıklığı durumunun dağılımını 

incelediğimizde, işçi olan deneklerin %45.5’i hiç Kur’an okumadığını, %36.4’ü ara sıra, 

%18.2’si sık sık Kur’an okuduğunu belirtmektedir. Ev hanımı olan deneklerin %43.5’i ara 

sıra Kur’an okuduğunu, %40.3’ü hiç okumadığını, %16.1’i ise sürekli okuduğunu 

belirtmiştir. Esnaf olan deneklerin %46.2’si hiç okumadığını, %43.6’sı ise ara sıra 

okuduğunu,diğer meslek gruplarının %68.4’ü hiç okumadığını, %23.7’si ara sıra 

okuduğunu, %7.9’u sürekli okuduğunu belirtmiştir. Burada özellikle diğer meslek grubuna 
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ait olan deneklerin yarıdan fazlasının hiç Kur’an okumaması  çocuklarına olumsuz olarak 

etki edeceği kanaatindeyiz.  

Tablo 26: Kur’an okuma sıklığının cinsiyet, öğrenim, meslek değişkenine göre durumu 
C

in
si

ye
t 

Kur’an okuma sıklığı 

 Sürekli okur Bazen okur Hiç okumaz  Toplam 

 K % K % K % K % 

Erkek 6 9 20 29.9 41 61.2 67 100 

Kadın 13 15.7 37 44.6 33 39.8 83 100 

Toplam 9 12.7 7 38 4 49.3 150 100 

Ö
ğr

en
im

 

Fakülte - - 1 100 - - 1 100 

Yüksekokul - - 2 100 - - 2 100 

Lise 3 15.8 8 42.1 8 42.1 19 100 

İlköğretim 11 17.7 32 51.6 19 30.6 62 100 

Okuma yazma 
biliyor 

5 7.6 14 21.2 47 71.2 66 100 

Toplam 19 12.7 52 38 74 49.3 150 100 

M
es

le
k 

İşçi 2 18.2 4 36.4 5 45.5 11 100 

Ev Hanımı 10 16.1 27 43.5 25 40.3 62 100 

Esnaf 4 10.3 17 43.6 18 46.2 39 100 

Diğer 3 7.9 9 23.7 26 68.4 38 100 

Toplam 19 12.7 57 38 74 49.3 150 100 

 

Bu durumun sebeplerini öğrenmek amacıyla Kur’an-ı Kerim okuma sıklığının 

Kur’an- Kerim okumasını bilme ve cinsiyet değişkenine göre karşılaştırdığımızda elde 

ettiğimiz sonuçlar tablo 27’de yer almaktadır. Buna göre Kur’an-ı Kerim okumasını bilen 

erkek deneklerden %61’i bazen okuduğunu, %33’ü sürekli okuduğunu, %5.6’sı ise hiç 

okumadığını belirtmiştir. Kur’an-ı Kerim okumasını bilen kadın deneklerin%55.9'u ara sıra 

okuduğunu, %33.3’ü sürekli okuduğunu, , %8.8’i ise hiç okumadığını belirtmiştir. 

Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyen erkek deneklerin %7.5’i bazen, Kur’an-ı 

Kerim okuduklarını, %32.5’i ise hiç Kur’an-ı Kerim okumadığını, kadın deneklerden 

%30.8’i bazen okuduğunu, %69.2’si ise hiç Kur’an-ı Kerim okumadığını belirtmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’den sadece bazı sureleri ezbere bilen erkek deneklerden %66.7’si 

bazen Kur’an-ı Kerim okurken, %33.3’ü ise hiç Kur’an-ı Kerim okumadığını, kadın 
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deneklerden %10’unun sürekli Kur’an-ı Kerim okuduğunu, %60’nın ara sıra Kur’an-ı 

Kerim okuduğunu, % 30’unun ise hiç Kur’an-ı Kerim okumadığını belirtmiştir. 

Tablo 27: Kuran okuma sıklığı,Kuran okumayı bilme ve cinsiyet değişkenine göre durumu 

  
Kur’an 

okumasını bilme 

Kur’an okuma sıklığı 

Sürekli okuma Bazen okuma Hiç okumama Toplam 

K % K % K % K % 

C
İi

ns
iy

et
 

   
   

E
rk

ek
 

Okumasını 

bilme 

6 33.3 11 61.1 1 5.6 18 100 

Okumasını 

bilmeme 

- - 3 7.5 37 92.5 40 100 

 Bazı sureleri 

ezber 

okuyabilme  

- - 6 66.7 3 33.3 9 100 

Toplam 6 9 20 29.9 41 61.2 67 100 

   
   

   
   

   
   

   
K

ad
ın

 

Okumasını bilir 12 35.3 19 55.9 3 8.8 34 100 

Okumasını 

bilmeme 

- - 12 30.8 27 69.2 39 100 

Bazı sureleri 

ezber okuyabilir 

1 10 6 60 3 30 10 100 

Toplam 13 15.7 37 44.6 33 39.8 83 100 

 

Kuranı Kerim’in, okumasını bilme ve okunma sıklığı sorusuna verilen cevaplar da 

hiç bilmeme ve hiç okumama şıkkının işaretlenmesinin değerlendirilmesi için öğrenim 

değişkenine göre dağılımını da  göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu konudaki 

dağılım tablo 28’de yer almaktadır. Buna göre fakülte mezunlarının %100’ü Kuran 

okumasını bilmediğini fakat ara sıra Kur’an-ı Kerim okuduğunu belirtmiştir.Yüksekokul 

mezunlarının %100’ü Kur’an-ı Kerim okumasını bildiğini ve ara sıra okuduğunu 

bildirmiştir. 

Lise mezunu olup Kuran-ı Kerim okumasını bilenlerin %55.6’sı ara sıra okumakta, 

%33.3’ü sürekli okumakta, %11.1’i hiç okumamaktadır. Lise mezunu olup Kur’anı Kerim 

okumasını bilmeyenlerin %75’i hiç Kur’an-ı Kerim okumamakta,%25’i ise ara sıra 

Kur’an-ı Kerim okumaktadır. Lise mezunu olup sadece bazı sureleri ezber okuyabilenlerin 

%’50 si arasıra, % 50’si hiç Kur’an-ı Kerim okumamaktadır.İlköğretim mezunu olup 
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Kur’an okumasını bilenlerin %59.3’ü, ara sıra %37’si sürekli Kur’an-ı Kerim okumaktadır. 

%3.7’si ise hiç Kur’an-ı  Kerim okumamaktadır.  

İlköğretim mezunu olup Kur’anı Kerim okumasını bilmeyenlerin %62.5 i hiç 

Kur’an- Kerim okumamaktadır. İlköğretim mezunlarından Kur’an-ı Kerim okumayı 

bilmeyenlerinden % 37.5i ara sıra Kur’an-ı Kerim okumaktadır. İlköğretim mezunu olup 

Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyip bazı sureleri ezbere okuyabilenlerin % 63.6’sı arasıra, 

%27.3’ü hiç okumamaktadır. Okuma yazma bilenlerden Kur’an-ı Kerim okumasını 

bilenlerin %50’si ara sıra %35.7’si sürekli %14.3’ü hiç okumamaktadır.Okuma yazma 

bilenlerden Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerden Kur’an-ı Kerim’i % 93.5’i hiç 

okumamakta, % 6.5’i ise ara sıra okumaktadır.Okuma yazma bilenlerden Kur’an-ı Kerim 

den bazı sureleri ezbere okuyabilenlerin %66.’ si ara sıra %33.3 ü ise Kur’an-ı Kerim’i hiç 

okumamaktadır. 
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Tablo 28: Kur’an okuma sıklığı,Kur’an okumasını bilme, öğrenim ilişkisi 

 
 Kur’an okuma sıklığı 

Kur’an 
okumasını 
bilme 

Sürekli okuma Bazen okuma Hiç okumama Toplam 

 K % K % K % K % 

Ö
ğr

en
im

 

F
ak

ül
te

 

Okumasını 
bilmeme 

- - 1 100 - - 1 100 

Toplam - - 1 100 - - 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l 

Okumasını 
Bilme 

- - 2 100 - - 2 100 

Toplam - - 2 100 - - 2 100 

L
is

e 

Okumasını 
Bilme 

3 33.3 5 55.6 1 11.1 9 100 

Okumasını 
Bilmeme 

- - 2 25 6 75 8 100 

Bazı Sureleri 
Ezber Bilme 

- - 1 50 1 50  2 100 

Toplam 3 15.8 8 42.1 8 42.1 19 100 

İl
kö
ğr

et
im

 

Okumasını 
Bilme 

10  37 16 59.3 1 3.7 27 100 

Okumasını 
Bilmeme 

- - 9 37.5 15  62.5 24 100 

Bazı Sureleri 
Ezber Bilme 

1 9.1 7 63.6 3 27.3  11 100 

Toplam 11 17.7 32 51.6 19 30.6 62 100 

O
ku

r 
-y

az
ar

  

Okumasını 
Bilme 

5 35.7 7 50 2  14.3 14 100 

Okumasını 
Bilmeme 

- - 3  6.5 43 93.5 46 100 

Bazı Sureleri 
Ezber Bilme 

- - 4 66.7 2  33.3 6 100 

Toplam   5 7.6 14 21.2 47 71.2 66   100 

 

 

Kuran okumaya etki eden etkenlerden Kur’an-ı Kerimi okuyabilmektir. Bu konu ile 

ilgili olarak mesleklerin Kur’an okumayı bilme ve Kuran okuma sıklığının dağılımını 

Tablo 29’te yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilen işçilerin %50’si sürekli 

%50’si arasıra okumaktadır. Kur’an okumasını bilmeyen işçilerin %83.3’ü Kur’an’ı hiç 

okumammakta, %16.7’si ara sıra okumaktadır. Sadece bazı sureleri ezber okuyabilen 

işçiler arasıra Kur’an okumaktadır. 
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Kur’an-ı Kerim okumasını bilen ev hanımlarının %55.6’sı ara sıra, %33.3’ü sürekli 

okumaktadır. %11.1’i ise hiç okumamaktadır. Kur’an okumasını bilmeyen ev hanımlarının 

%71.4’ü hiç okumamakta, %28.6’sı arasıra Kur’an okumaktadır. Sadece bazı sureleri 

ezbere okuyabilen ev hanımların %57.1’i arasıra okurken %28.6’sı hiç okumamak, 

%14.3’ü ise sürekli okumaktadırlar.  

Esnaftan Kur’an okumasını bilenlerin %61.5’i ara sıra, %30.8’i ise sürekli 

okumaktadır. %7.7’si ise hiç okumamaktadır. Esnaftan Kur’an okumasını bilmeyenlerin 

%78.9’u hiç okumazken, %21.1’i ise arasıra okumaktadır. Esnaftan bazı sureleri ezbere 

okuyabilenlerin %71.4’ü ara sıra Kur’an okumakta, %28.6’sı hiç okumamaktadır.  

Diğer meslek gruplarındakilerden Kur’an okumasını bilenlerin %62.5’i arasıra, 

%37.5’i isesürekli okumaktadır. Diğer meslek gruplarından Kur’an okumasını 

bilmeyenlerin %72.3’ü hiç okumamakta, %7.7’si ise arasıra okumaktadır. Diğer meslek 

gruplarından bazı sureleri ezbere bilenlerin %50’si hiç okumazken, %50’si ise arasıra 

okumaktadır.  

Bu dağılım Romanların Kuran okumamalarının en temel nedeninin onların Kur’an 

okumasını bilmemeleri olduğunu göstermektedir. Kur’an kurslarında ailelerine ve 

çocuklarına verilecek eğitimlerin Romanların bu konudaki eksiklerini gidermekte etkili 

olacaktır. Ailelerin Kur’an öğrenmeleri çocukların Kur’an öğretimine de olumlu katkıları 

olacağı kanaatindeyiz. 
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Tablo 29: Kur’an okumasını bilme, okuma sıklığı durumlarının meslek değişkenine göre dağılımı 

 
 
 

Kur’an okuma sıklığı 

Kur’an 
okumasını 
bilme 

Sürekli okuma Bazen okuma Hiç okumama Toplam 

 K % K % K % K % 

M
es

le
k 

 İ
şç

i 

Bilme 2 
 

50 2 50 - - 4 100 

Bilmeme - 
 

- 1 16.7 5 83.3 6 100 

Bazı Sureleri 
Ezber Bilme 

- - 1 100 - - 1 100 

Toplam 2 18.2 4 36.4 5 45.5 11 100 

E
v 

ha
nı

m
ı 

Bilme 
 

9 33.3 15 55.6 3 11.1 27 100 

Bilmeme 
 

- - 8 28.6 20 71.4 28 100 

Bazı Sureleri 
Ezber Bilme 

1 14.3 4  57.1 2 28.6 7 100 

Toplam 
 

10 16.1 27 43.5 25 40.3 62 100 

E
sn

af
 

Biliyor 
 

4 30.8 8 61.5 1 7.7 13 100 

Bilmiyor 
 

- - 4 21.1 15 78.9 19 100 

Bazı Sureleri 
Ezber Biliyor 

- - 5 71.4 2 28.6 7 100 

Toplam 4 10.3 17 43.6 18 46.2 39 100 

D
iğ

er
 

Biliyor 3 
 

37.5 5 62.5 - - 8 100 

 
Bilmiyor 

- - 2 7.7 24 92.3 26 100 

Bazı Sureleri 
Ezber Biliyor 

- - 2 50 2  50 4 100 

3 7.9 9 23.7 26 68.4 38 100 

 

D. DENEKLERİN TEMİZLİK ANLAYIŞLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI 

Temizlik özellikle Roman vatandaşların diğer insanlar tarafından eleştirildiği bir 

durum olarak dile getirilmektedir. Bizde deneklerin temizlik anlayışları ile ilgili 

değerlendirme yaptık. Değerlendirmemizin detaylı sonuçları tablo 30’da yer almaktadır. 

Deneklerin abdest, gusül, elbise ve ev temizlikleri konusundaki tutumları göz önünde 

bulundurulduğunda çıkan sonuçlaragöre deneklerin %45’i her zaman, %38’i  arasıra, 

abdest aldıklarını, %16.7’si  hiçbir zaman abdest almadığını belirtmiştir. Gusül konusunda 

ise deneklerin %63.3’ünün her zaman, %26.7’sinin arasıra gusül abdesti aldığı, %10’unun 
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ise hiç gusül almadığı belirlenmiştir. Elbise temizliği konusunda %60.7’si her zaman temiz 

giyindiğini, %33.3’ü arasıra elbiselerini temizlediğini, %6 sının elbiselerini hiç 

temizlemediğini bildirmiştir. Ev temizliği deneklerin %61.3’ü düzenli olarak evini 

temizlediğini, %33.3’ünün ara sıra evini temizlediğini, %5.3’ünün ise evini hiç 

temizlemediği görülmektedir. 

Bu veriler ışığında temizlik konusunda toplumdaki kanaatin aksi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Romanların büyük çoğunluğunun abdest ve gusül aldıkları, elbise ve ev 

temizliği yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 30: Deneklerin Temizlik Anlayışları 

TEMİZLİK ALIŞKANLIĞI K % 

Abdest 

 

Her zaman  68  45.3 

Arasıra  57 38 

Hiç  zaman 25 16.7 

Toplam 150 100 

Gusül Her zaman  95 63.3 

Arasıra 40 26.7 

Hiç bir zaman 15 10 

Toplam 150 100 

Elbise Temizliği 

 

Her zaman  91 60.7 

Arasıra 50 33.3 

Hiçbir zaman 9 6 

Toplam 150 100 

Ev Temizliği 

 

Düzenli olarak 92 61.3 

Arasıra 50 33.3 

Hiçbir zaman 8 5.3 

Toplam 150 100 

 

Deneklerin beden temizliği ile ilgili tutumlarını abdest ve gusül üzerinden 

değerlendirdiğimizde cinsiyet, öğrenim ve meslek değişkenine göre detay analizi tablo 
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31’de bulunmaktadır. Buna göre erkeklerin %47.8’i arasıra, %31.3’ü hiçbir  zaman, 

%20.9’u her zaman abdest almaktadır.Kadınların, %65.1’i her zaman, %30.1’i arasıra 

abdest almakta, %4.8’i hiçbir zaman abdest almamaktadır. Erkeklerin %41.8’i her zaman, 

%38.8’i arasıra gusül aldığını, %19.8’i hiçbir zaman gusül almadığını belirtmiştir. 

Kadınların %80.7’si her zaman,%16.9’u arasıra gusül aldığını,%2.4’ü ise hiç gusül 

almadığını belirtmiştir. 

Abdest ve gusül alma konusunda öğrenim değişkenine göre dağılımına göre, 

üniversite mezunlarının tamamı, sık sık abdest ve gusül aldıklarını belirtmişlerdir. Lise 

mezunlarının %42.1’i  arasıra abdest almakta, %31.6’sı abdest almamakta, %26.3’ü sık sık 

abdest almaktadır. 

Lise mezunu deneklerin %79’u sık sık, %17.7’si arasıra gusül almakta, %3.2’si 

gusül almamaktadır. İlköğretim mezunları %64.5’i sık sık abdest aldığını, %27.4’i arasıra 

abdest aldığını, %8.1’i ise abdest almadığı belirtmiştir. %79’u sık sık, %17.7’si arasıra 

gusül aldığını, %3.2’si gusül almadığını belirtmiştir.  

Okur yazarların %48.5’i ara sıra,%30.3’ü sık sık abdest almakta, %21.2’si abdest 

almamaktadır. %48.5’i ara sıra, %43.9’u sık sık gusül almakta, %7.6’sı ise hiç gusül 

almamaktadır.  

Bu veriler çerçevesinde lise mezunlarının abdest ve gusül konusunda gerekli özeni 

göstermemekte olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri üzerinde daha detaylı çalışmalar 

yapılmalıdır. Fakat az sayıda lise mezunu olduğu için bu kişilerdeki sapmalar oranların 

yüksek çıkmasında etkili olduğu  göz ardı edilmemelidir 

Deneklerin abdest ve gusül  durumlarının meslek değişkenine göre detaylı analizine 

göreişçilerin %45.5’i her zaman,%45.5’i arasıra abdest almakta, %9.1 i ise hiç abdest 

almamaktadır. %54.5’i her zaman, %45’i ise ara sıra gusül almaktadır. 

Ev hanımlarının %66.1’i, %29’u ise arasıra abdest almakta, %4.8’i ise hiç abdest 

almadığını belirtmektedir. Ev hanımlarının %77.4’ü her zaman, %19.4’ü ise ara sıra gusül 

almaktadır. %3.2’si ise hiç gusül almamaktadır.   

Esnaf olan deneklerin %41’i sık sık, %41’i ara sıra abdestalmaktadır. %17.9’u ise 

hiç abdest almamaktadır. Esnaf deneklerin, % 61.5’i sık sık, %28.2’si  ise arasıra gusül 

almaktadır. %10.3’ü hiç gusül almamaktadır.  

Diğer meslek gruplarının %15.8’i sık sık, %47.4’ü arasıra abdest almakta %36.8’i 

hiç abdest almamaktadır. % 44.7’si sık sık, %31.6 sı ara sıra gusül almakta, %23.7’si hiç 
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gusül almadığını belirtmektedir.  Bu veriler çerçevesinde Romanların sadece diğer meslek 

gruplarının abdest ve gusül konusunda uygulama eksiklikleri görülmektedir. Bu konuda 

bilgilendirme ve daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlayarak durumlarında iyileştirme 

sağlanabilecektir. 
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Tablo 31: Temizlik anlayışlarının (beden temizliği) cinsiyet, öğrenim, meslek değişkenine göre dağılımı 

Temizlik alışkanlıkları (Beden temizliği) 

                               Abdest                              Gusül 

Her zaman Ara sıra Hiçbir 

zaman 

Toplam Her zaman Arasıra Hiç bir 

zaman 

Toplam 

K 

 

%  K 

 

% K 

 

% K % K 

 

% K % K % K % 

C
in

si
ye

t 

E
rk

ek
 

 

14 20.9   32 47.8 21 31.3 67 100 28 41.8 26 38.8 13 19.8 67 100 

K
ad
ın

 

 

54 65.1 25 30.1 4 4.8 83 100 67 80.7 14 16.9 2 2.4 83 100 

T
op

la
m

 68 45.3 57 38 25 16.7 150 100 95 63.3 40 26.7 15 10 150 100 

Ö
ğr

en
im

 

F
ak

ül
te

 1 100 - - - - 1 100 1 100 - - - 

 

- 1 100 

Y
ük

se
k 

ok
ul

 

2 100 - - - - 2 100 2 100 - - - - 2 100 

L
is

e 5 26.3 8 42.1 6 31.6 19 100 14 73.7 2 10.5 3 15.8 19 100 

İl
k 

öğ
re

ti
m

 40 64.5 17 27.4 5 8.1 62 100 48 77.4 11 17.7 3 4.8 62 100 

O
ku

r-
 

 y
az

ar
 20 30.3 32 48.5 14 21.2 66 100 30 45.5 27 40.9 9 13.6 66 100 

T
op

la
m

 68 45.3 57 38 25 16.7 150 100 95 63.3 40 26.7 15 10 150 100 

M
es

le
k 

İş
çi

 

 

5 45.5   5 45.5 1 9.1 11 100 6 54.5 5 45.5 - - 11 100 

E
v 

ha
nı

m
ı 41 66.1 18 29 3 4.8 62 100 48 77.4 12 19.4 2 3.2 62 100 

E
sn

af
 

 

16 41 16 41 7 17.9 39 100 24 61.5 11 28.2 4 10.3 39 100 

D
iğ

er
 6 15.8 18 47.4 14 36.8 38 100 17 44.7 12 31.6 9 23.7 38 100 

T
op

la
m

 68 45.3  57 38 25 16.7 150 100 95 63.3 40 26.7 15  10 150 100 

 



    

87 

Deneklerin elbise ve ev temizliği konusunda cinsiyet değişkenine göre dağılımı 

tablo 32’deyer almaktadır.Buna göre erkeklerin %50.7’ sinin arasıra, %35.8 inin her zaman 

elbiselerini temizlediğini, %13.4 ünün hiçbir zaman elbiselerini temizlemediği, kadınların 

ise % 80.7 sinin sürekli, %19.3 ünün ise ara sıra elbiselerini temizlediği belirtilmiştir. 

Erkeklerin %52.2 sinin ara sıra, %32.8 inin düzenli olarak evini temizlediğini, %11.9 unun 

ise hiç bir zaman evini temizlemediği, kadınların ise %84.3 nün düzenli olarak, % 15.7 

sinin ise ara sıra evini temizlediği belirtilmiştir. Temizlik konusuna kadınların daha fazla 

önem verdiği görülmektedir. Erkeklerde temizlik alışkanlığının yerleşmemesinde 

ekonomik sebeplerden dolayı küçük yaşlardan beri dışarıda ve temiz olmayan ortamlarda 

çalışmak zorunda olmalarını gösterebiliriz. Bu konuda yapılacak çalışmalar onların 

durumlarını düzeltmelerinde yardımcı olacaktır.  

Elbise ve ev temizliğinin öğrenim değişkenine göre detaylı analizine göre; fakülte 

ve yüksekokul mezunlarının %100’ü elbise ve ev temizliğini düzenli yapmaktadır. 

 Lise mezunlarının %52.6’sı sık sık, %36.8’i arasıra elbisesini temizlemektedir. 

Liseli deneklerin, %10.5’i elbisesini temizlemediğini belirtmiştir.Liseli deneklerin %47.4’ü 

sık sık, %36.8’i  ara sıra evini temizlemekte, %5.3’ü ise evini hiç temizlelememektedir.  

İlköğretim mezunlarının %79’u sık sık, %17.7’si arasıra elbisesini 

temizlediğini, %3.2’si elbisesini hiç temizlemediğini belirtmiştir. İlköğretim 

mezunlarının %74.2’si sık sık, %21’i arasıra evini temizlemektedir. %48.5’i ara 

sıra, %43.9’u sık sık  elbisesini temizlemekte, %7.6’sı elbisesini hiç 

temizlememektedir. %51.5’i evini düzenli, %42.4’ü ise arasıra temizlemektedir. %6.1’i ise 

evini temizlemektedir. 

Okur yazar olan deneklerin %43.9’u elbiselerini sık sık,%32’si ara sıra 

temizlediklerini belirtmiştir. Bu deneklerin %7.6’sı ise elbiselerini hiç temizlememektedir. 

Okur yazar deneklerin %51.5’i evini düzenli olarak, %42.4’ü ara sıra temizlediğini 

belirtmiştir. Fakat bu deneklerin %6.1’i ise evini hiç temizlemediğini belirtmiştir. 

Deneklerin elbise ve ev durumlarının meslek değişkenine göre detaylı analizine 

göre işçilerin %54.5’i sık sık, %36.4’ü ara sıra elbisesini temizlemekte, %9.1i ise elbisesini 

hiç temizlemediğini belirtmiştir. % 54.5 ü düzenli olarak, % 36.4 ü arsıra evini 

temizlemekte %9.1 ise hiç temizlememektedir. Ev hanımlarının % 82.3 ü her zaman 

%17.7’si ara sıra elbisesini temizlemekte, % 90.3 ü sık sık evini temizlemekte, % 9.7 si ise 

arasıra evini temizlemektedir.  
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Tablo 32: Ev ve elbise temizliğinin cinsiyet, öğrenim ve meslek değişkenine göre dağılımı 

 Temizlik alışkanlıkları 
Elbise Ev 

 Her 
zaman 

Ara sıra Hiçbir 
zaman 

Toplam Düzenli Ara sıra Hiçbir 
zaman 

Toplam 

K % K % K % K % K % K % K % K % 

C
in

si
ye

t 

E
rk

ek
 24 35.8 34 50.7 9 13.4 67 100 22 32.8 37 55.2 8 11.9 67 100 

K
ad
ın

 67 80.7 16 19.3 - - 83 100 70 84.3 13 15.7 - - 83 100 

T
op

la
m

 91 60.7 50 33.3 9 6 150 100 92 61.3 50 33.3 8 5.3 150 100 

Ö
ğr

en
im

 

F
ak

ül
te

 1 100 - - - - 1 100 1 100 - - - - 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l 2 100 - - - - 2 100 2 100 - - - - 2 100 

L
is

e 10 52.6 7 36.8 2 10.5 19 100 9 47.4 9 47.4 1 5.3 19 100 

İl
kö
ğr

et
im

 49 79 11 17.7 2 3.2 62 100 46 74.213 13 21 3 4.8 62 100 

O
ku

r-
ya

za
r 29 43.9 32 48.5 5 7.6 66 100 34 51.5 28 42.4 4 6.1 66 100 

T
op

la
m

 91 60.7 50 33.3 9 6 150 100 92 61.3 50 33.3 8 5.3 150 100 

M
es

le
k 

İş
çi

 6 54.5 4 36.4 1 9.1 11 100 6 54.5 4 36.4 1 9.1 11 100 

E
v 

ha
nı

m
ı 51 82.3 11 17.7 - - 62 100 56 90.3 6 9.7 - - 62 100 

E
sn

af
 20 51.3 15 38.5 4 10.3 39 100 17 43.6 18 46.2 4 10.3 39 100 

D
iğ

er
 14 36.8 20 52.6 4 10.5 38 100 13 34.2 22 57.9 3 7.9 38 100 

T
op

la
m

 91 60.7 50 33.3 9 6 150 100 92 61.3 50 33.3 8 5.3 150 100 
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E.DENEKLERİN DİNİ TÖRENLEREKARŞI  DURUMU 

Toplumsal dinî bir kimlik verecek dinî ritüellerdir. Romanların bu konudaki 

tutumları İslam’ın sosyal yönünü benimsemelerinin bir göstergesi olarak bizlere fikir 

verecektir. Burada, Romanların, çocuğa isim koyma, erkek çocuklarına sünnet yaptırma, 

dinî nikah, düğün adetleri, mevlit okutma, cenaze gibi törenlenlerin uygulayışları ile ilgili 

verileri inceleyeceğiz. 

Romanların çocuklarına isim verme kriterleri tablo 33’te yer almaktadır. Buna göre, 

Romanların %45’i kendi kültürüne göre isim verdiğini belirtmiştir.%31.’ü İslami 

şahsiyetlerin isimlerini çocuğuna isim olarak seçtiğini belirtmiştir. %22.7’si ise yorum 

yapmamış bir kişide evli olduğunu fakat çocuğunun henüz olmadığını belirtmiştir. 

Romanların, kız çocukları için özellikle Sultan, Pembe, Kiraz, Saadet, Hasret, Güllü, 

Gülizar erkek çocukları için iseEmin, Bayram, Ferhat, Haydar, Yaşar gibi isimleri tercih 

ettikleri görülmektedir. 

Tablo 33: Çocuğa isim verme durumu 

Çocuğa isim verme 

 K % 

Çocuğa DinîŞahsiyetten Etkilenerek İsim 

Verme 

47 31.3 

Kendi Kültürümüzden İsim Verme 68 45.3 

Yorum Yok 35 23.3 

Toplam 150  100 

 

Romanların erkek çocuklarına sünnet yaptırma durumu tablo 34’teyer almaktadır. 

Buna göre deneklerin %69.3 erkek çocuklarına sünnet yaptırdığını belirtmiştir. %10.7’si 

erkek çocuğu olmadığı için sünnet ettirmediğini, %10’u erkek çocuğunu sünnet 

ettirmediğini %6’sı ise işaretlememiştir. %4’ü ise yorum yapmamıştır. Bu veriler 

Romanların genelinin sünnet yaptırdığını göstermektedir. 
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Tablo 34: Erkek çocuklarına sünnet yaptırma 

Sünnet töreni K % 

Evet 104 69.3 

Hayır Erkek Çocuğu Yok 16 10.7 

Hayır Erkek Çocuğu Sünnet Ettirmeme 15 10 

Yorumsuz 6 4 

Ara Toplam 141 94 

Cevapsız 9 6 

Toplam 150 100 

 

Romanların çocuklarına sünnet töreni yapma şekilleri tablo 35’te yer almaktadır. 

Onların sünnet töreni yapış biçimleri eğlence anlayışları konusundada bize fikir 

vermektedir. Deneklerin %28.7’si sadece mevlit okuttuğunu,%28 sadece içkili eğlence 

yaptığını %22.7’si bekar olma ve ya erkek çocuğu olmama gibi sebeplerden soruyu 

işaretlememiştir. %20’si hem mevlit, hem de içkili eğlence yapmıştır.Bu veriler 

Romanların dinî bir vecibe de bile kendi eğlence anlayışlarından vazgeçmedikleri 

göstermektedir. 

Tablo 35: Sünnet töreni 

Sünnet töreni şekli K % 

Sadece mevlid 43 % 28.7 

Hem mevlid hem eğlence 31 % 20 

Sadece içkili eğlence 42 % 28 

Ara toplam 116 %77.3 

Cevapsızlar 34 % 22.7 

Toplam 150 % 100 

 

Romanların dinî nikah yapma durumları medeni durum değişkenine göre dağılımı 

Tablo 36’da yer almaktadır. Buna göre evli olan Romanların %70.2’sidinî nikah 

yaptırmıştır. %17.7’si yorum yapmamış, %12.1’i ise dinî nikah yaptırmamıştır. Boşanmış 

Romanların %69.2’si dinî nikah yaptırmış,%23.1’i yorum yapmamaktadır. %7.7’si dinî 

nikah yaptırmamıştır. 
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Tablo 36: Dinî nikâh yaptırmanın medeni duruma göre dağılımı 

 

Dini nikah yaptırma 
M

ed
en

i d
ur

um
 

 Evet Hayır Yorum Yok Toplam 

 K % K % K % K % 
E

vl
i 

88 70.4 15 12 22 17.6 125 100 

B
ek

ar
 

3 75 - - 1 25 4 100 

B
oş

an
m
ış

 9 69.2 1 7.7 3 

 

23.1 13 100 

E
şi

 ö
lm

üş
 1 100 - - - - 1 100 

T
op

la
m

 101 70.6 16 11.2 26 18.2 143 100 

 

Romanların evlenirken yapmış oldukları merasimlerin durumunun medeni durum 

değişkenine göre dağılımı Tablo 37’de görülmektedir. Buna göre,Romanların evli 

olanlarının %46’sı içkili tören,%34.7’si sadece dinî tören yaparken,%19’u ikisini bir arada 

yapmayı tercih etmiştir. Bekar olanların ve eşi ölmüş olanların  tamamı dinî tören tercih 

ettiklerini, boşanmış olanların %75’i dinî tören %25’i sadece içkili tören yaptırmıştır. Bu 

bize Romanların törenlerinde içkinin yerini göstermektedir. 
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Tablo 37: Evlenirken dinî tören yaptırma 

M
ed

en
i d

ur
um

 
 Dinî Tören84 

 Sadece dinî tören İkiside Sadece içkili 

eğlence 

Toplam 

K % K % K % K % 

E
vl

i  

 

44 35.2 24 19.2 57  45.6 125 100 

B
ek

ar
 4 100 - - -  - 4 100 

B
oş

an
m
ış

 9  75 - - 3 25 12 100 

E
şi

 

öl
m

üş
 1 100 - - - - 1 100 

T
op

la
m

 58 40.8 24 16.9 60 42.3 142 100 

 

Romanların bir yakını vefat ettiğinde yaptıkları işlemler tablo 38’de yer almaktadır. 

Buna göre bir yakını vefat eden Romanlar % 66.7’si İslamî esaslara göre gömdükten sonra 

Kur’an-ı Kerim okutmakta, %32’si ise İslami usullere göre gömdükten sonra sadece dua 

okumakta, %1.3’ü ise sadece gömmekte dinî tören yapmamaktadır. Bu veriler Yalova’daki 

Romanların İslami usullere göre vefat töreni yaptığını göstermektedir. 

Tablo 38: Bir yakın vefat ettiğinde yapılan işlemler 

Bir yakın vefat ettiğinde K % 

İslami Usule Göre Gömme Arkasından Kuran  

Okuma 

100 66.7 

İslami Usule Göre Gömme Sadece Dua okuma 48  32 

Dinî Tören Yapmadan Gömme 2 1.3 

Toplam 150 100 

 

Romanların dinî bir tören olarak mevlit okutma konusundaki tutumları tablo 39’da 

yer almaktadır. Buna göre Romanların %43.3’ü hiç mevlit okutmamakta, %40’ı özel 

                                                 
84Dini tören: Kur’an-ı Kerim okuma, dini konularda konuşma, ilahi okunması gibi etkinlikleri kapsamaktadır. 
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zamanlarda, %16.1’i ise nadiren okuttuğunu belirtmiştir. %0.7 si ise bu soruyu işaretlemek 

istememiştir.Bu veriler,Romanların mevlit okutma adetini sıklıkla uygulamadıklarını 

göstermektedir. 

Tablo 39: Mevlit okutma 

Mevlit okutma K % 

Evet Özel Zamanlarda 60 40 

Evet Nadiren 24 16 

Hayır Hiç Okutmam 66 44 

Toplam 150 100 

 

Romanların mübarek gün ve gecelerde yaptıkları uygulamalar tablo 40’ta 

görülmektedir. Buna göre %29.3’ü bu konuda yorum yapmamaktadır. %24.7’si ailesiyle 

Kuran okumakta, %21.3’ü ise evdeki televizyondandinî program izlemekte, %18.7’si 

camideki, %6’sı bazı vakıf ve derneklerin programlarına katılmakta olduklarını 

belirtmişlerdir. Bu veriler bize Romanların mübarek geceleri evinde geçirmekte olduğunu 

göstermektedir. Bu tercihlerinde bulundukları toplumda dışlanma yaşamalarının etkisi 

bulunmaktadır. Gidecekleri programlarda bile kendi mahallelerindeki cami ve dergahı 

tercih etmektedirler.  

Tablo 40: Mübarek gün ve gecelerde yapılan uygulamalar 

Dini uygulama K        % 

Kuran Okuma 37 24.7 

Camide Programa Katılma 28 18.7 

Aile ile Televizyonda dinî Program 

İzleme 

32 21.3 

Vakıf Derneklerin Programına Katılma 9 6 

Yorum yok 44 29.3 

Toplam 150 100 
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F. DENEKLERİN  DİNİ VAKIF VE DERNEKLERE KARŞI TUTUMU 

Romanların bazı dernek ve vakıfların programlarına katıldığını, bazılarının Kur’an-

ı Kerim’i buralarda öğrendiklerini (bkz. tablo 23), bazı özel günlerde de buradaki 

proramlara katıldıklarını belirtmişlerdir.(bkz.tablo 43) Romanların dinî dernekler ve 

vakıfların çalışmaları konusundaki tutumları tablo 41’deyer almaktadır. Buna göre, 

Romanların %38’i dernek ve vakıfların dineğitimine katkısı olduğunu belirtmiştir. 

%28.7’si bu konuda fikir belirtmemiş, %16’sı dinî gelişimine katkısı olmadığını 

belirtmiştir. %15.3’ü az da etkisi olduğunu belirtmiştir. %2 si vakıf ve derneklerin dinî 

eğitime katkısı olmadığını belirtmiştir. 

Tablo 41: Romanların dinî vakıf ve derneklerin faaliyetlerine karşı tutumu 

Vakıf ve derneklerin katkısı K % 

Çok katkı sağlama 57 38 

Az katkı sağlama 23 15.3 

Hayır, katkı sağlamama 24  16 

Asla etkisi olmama 3  2 

Hiç fikir yok 43 28.7 

Toplam 150 100 

 

Romanların dinî vakıf ve derneklerin katılımları ve dinî vakıflara karşı tutumlarının 

detaylı analizi tablo 42’de yer almaktadır. Buna göre dinî vakıfların programlara sürekli 

katılanların %84.2’si çok katkısı olduğunu, %10.6’(5.3+5.3=)sı hiç katkı sağlamadığını ve 

vakıfların dinî eğitime etki etmeyeceğini %5.3’ü biraz katkı sağladığını, belirtmiştir.  

Bazen dernek ve vakıf programlarına katılanların % 62.7’si çok katkı sağladığını, 

%33.9’ubiraz katkı sağladığını, %3.4’ü ise katkı sağlamadığını belirtmiştir. Dernek ve 

vakıfların programına hiç katılmayanların %60.6’sı bu konuda fikri olmadığını,%29.6 sının 

derneklerin etkisi olmadığını %4.2’si nin katkısı olduğunu, %2.8’inin biraz katkı 

sağladığını, %2.8’inin dernek ve vakıfların dinî eğitime katkı sağlamayacağını 

düşündüğünü belirtmektedir. Buna göre dernek vevakıf programlarının Romanları din 

eğitimi yönünden olumlu etkilediği görülmektedir. 
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Tablo 42:Dinî vakıfların din eğitimine katkısının dinî vakıflarının programına katılma durumu 

D
in

i v
ak
ıf

la
rı

n 
pr

og
ra

m
ın

a 
ka

tıl
m

a 
 Dini vakıfların din eğitimine etkisi 

 Evet çok 

katkı 

Biraz Hayır Katkısı 

olmaz 

Fikir yok Toplam 

K % K  % K. % K. % K  % K % 

S
ür

ek
li 17 85 1  5 1 5 1  5 - - 19  100 

B
az

en
 37 62.7 20 33.9 2 3.4 - - - - 59 100 

H
İi

ç 

3 4.2 2 2.8 21 29.6 2 28 43 60.6 71 100 

T
op

la
m

 

57 38 23 15.3 24 16 3 2 43 28.7 150 100 

 



    

96 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ROMAN AİLESİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BULGULAR 

 

I. AİLENİN DİNEĞİTİMİ VEREBİLMEDURUMU VE ÇOCUKLARINA 

DİN EĞİTİMİYLE  İLGİLİ UYGULAMALARA  AİT BULGULAR 

İslam’da din eğitimi verecek ilk kurum ailedir. Çocukların dinî bir hayata sahip 

olmaları ancak aile ortamında gerçekleşir. 85 Ailelerin çocuklarına yeterli dinî eğitim 

verebilecek alt yapıya sahip olma durumları, problemimizin temelini oluşturmaktadır. 

Romanların çocuklarına dinî eğitim verecek alt yapıya sahip olma 

durumlarıtablo43’tegörülmektedir.. Buna göre deneklerin %44.7’si yeterli bilgiye sahip 

olmadığını, %33’ü yeterli bilgiye sahip olduğunu, %22’si ise bu konuda yorum yapmak 

istemediğini belirtmiştir. 

Tablo 43: Çocuğa temel dinîeğitim vermek için gerekli bilgiye sahip olma durumu 

Çocuğa temel dini eğitim verme 

durumu 

K % 

Evet 50 33.3 

Hayır 67 44.7 

Yorum Yok 33  22 

Toplam 150 100 

 

Ailede temel din eğitimi alma durumunun çocuğunuza temel dinî eğitim vermek 

içingerekli bilgiye sahip olma değişkenine göre dağılımı tablo 44’de  görülmektedir. Bu 

verilerışığında ebeveynlerin kendi ailelerinden din eğitimi alma durumları çocuklarını da 

verecekleri eğitimi de doğrudan etkilediğini belirtebiliriz. Çocuğuna dinî eğitim verecek 

düzeyde olduğunu belirtenlerin %92’si (=40+52) ailede dinî eğitim aldıklarını 

belirtmişlerdir. %8’lik gibi düşük oranda da ailede dinî eğitim almamalarına rağmen 

çocuğunu yetiştirecek bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir.  

                                                 
85Dodurgalı, Abdurrahman, Ailede Din Eğitimi,Timaş Yayınları,2010 İstanbul 
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Çocuğuna temel dinî eğitim verecek bilgiye sahip olmadığını belirtenlerin 

%50.7’si ailesinde de dinî yönden eğitim almadığını belirtmiştir. Çocuğuna temel dinî 

eğitim verebilecek durumda olmadığını belirtenlerin %41.8’i, ailede yeterli bilgi 

almadığını belirtmiştir. %7.5’lik oranında da ailesinden yeterli eğitim almasına rağmen 

kendini yeterli görmediğini belirtmiştir. 

Çocuğuna temel din eğitimi verecek bilgi ile ilgili yorum yapmak istemeyen 

deneklerin %48.5’i ailesinde eğitim almadığını, %42.4’ü ailesinde yeterli dinîeğitim 

almadığını belirtmiştir. Konu ile yorum yapmak istemediğini belirten deneklerin %9.1’i ise 

ailelerinde dinî eğitim aldığını belirtmiştir. 

 

Tablo 44: Ailede temel dinî eğitim alma durumunun çocuğa temel dinî eğitim vermek için gerekli 
bilgiye sahip olma değişkenine göre dağılımı 

Ç
oc

uğ
a 

te
m

el
 d

in
i e
ği

tim
 v

er
m

e 

  Ailede temel dini eğitim alma 

Evet Yeterli Değil Hayır Toplam 

K % % % K % K % 

E
ve

t 

20 40 26 52 4 8 50 100 

H
ay
ır

 5 7.5 28 41.8 34 50.7 67 100 

Y
or

um
 y

ok
 3 9.1 14 42.4 16 48.5 33 100 

T
op

la
m

 

28 18.7 68 45.3 54 36 150 100 

 

Çocuklarına din eğitimi vermek için gereken bilgiye sahip olunması ile ilgili 

soruya verilen cevapların cinsiyet, öğrenim durumu, meslek değişkenine göre dağılımı 

tablo 45’te yer almaktadır.  

Tablonun detaylı analizi yapıldığında cinsiyet değişkenine göre, erkek deneklerin 

%47.8’i kendinîn yeterli olmadığını, %32.8’i yorum yapmak istemediğini, %19.4’ü yeterli 

olduğunu belirtmiştir. Kadın deneklerin %44.6’sı yeterli olduğunu, %42.2’si yeterli 

olmadığını, %13.3’ü yorum yapmak istemediğini belirtmiştir. Veriler bizlere erkeklerin din 
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eğitimi konusunda yeterli alt yapıya sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu konuyla ilgili 

erkeklere uygun dinî eğitim içeren programların yapılması gerekmektedir. 

Öğrenim değişkenine göre durum analizi yapıldığında üniversite mezunu 

deneklerin tamamının kendilerini yeterli, lise mezunlarının %63.2’si yeterli olmadıklarını, 

%21.1’i yeterli olduklarını, %15.8’i yorum yapmak istemediklerini belirtmişlerdir. 

İlköğretim mezunlarının %50’si kendinî yeterli olduğunu, %27.4’ü yeterli olmadığını, 

%22.6’sı yorum yapmak istemediğini belirtmiştir.Okuma yazma bilenlerin %57.6’sı yeterli 

olmadığını, %24.’ si yorum yapmak istemediğini, %18.2’si yeterli olduğunu belirtmiştir. 

Meslek değişkenine göre detaylı analiz yaptığımızda işçilerin %54.5’i yorum 

yapmak istemediğini, %27.3’ü yeterli olduğunu, %18.2’si yeterli olmadığını 

belirtmiştir.Ev hanımı olanların %46.8’i yeterli olduğunu %41.9’u yeterli olmadığını 

%11.3’ü yorum yapmak istemediğini belirtmişlerdir.Esnaf olanların %46.2’si kendini 

yeterli görmediğini, %30.8’i yeterli olduğunu,%23.1’i ise yorum yapmak istemediğini 

belirtmiştir. Diğer meslek grubunda olanların %55.3’ü kendini yeterli görmemekte, 

%28.9’u yorum yapmak istememekte, %15.8’i yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Daha 

önceki verileri göz önünde bulundurduğumuzda ev hanımı olan deneklerin çocuklarının 

temel dinî eğitim alması konusunda yeterli alt yapıya sahip olmakla birlikte ailesinden de 

gerekli temel dinî eğitimi alan grup olması dikkat çekicidir. 

Veriler, Romanların çocuklarına din eğitimi verecek alt yapıya sahip 

olmadıklarını göstermektedir. Romanların bu konudaki eksiklerini gidermek amacıyla 

eğitici öğretici çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle gönüllülük esasına dayalı önyargılardan 

arınmış, özel olarak yetiştirilmiş din eğitimcileri, ailelere seminerler vermelidir. Halk 

Eğitimi Merkezleri ve Kur’an Kursları araılığı ile Kur’an okuma ve ilmihal bilgileri veren 

eğitim programları hazırlanmalıdır. Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 

mahallelerin camilerinde düzenli olarak vaaz programları yapılmalıdır. Çocuklarla ilgili 

olarak dini ve ahlaki konularda eğitici kitaplar dağıtılmalıdır. Roman öğrencilerin yoğun 

olarak bulunduğu okullarda dini içerikli etkinlikler düzenlenmelidir. 
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Tablo 45: Çocuklara din eğitimi vermek için gereken bilgiye sahip olunması yeterliliğinin cinsiyet, 
öğrenim durumu ve meslek değişkenine göre dağılımı: 

 Çocuğa din eğitimi verme için gerekli bilgiye sahip olma 

 Evet Hayır Yorum Yok Toplam 

K % K % K % K % 

C
in

si
ye

t 

E
rk

ek
 13 

 

19.4 32 47.8 22 32.8 67 100 

K
ad
ın

 37 

 

44.6 35 42.2 11 13.3 83 100 

T
op

la
m

 50 33.3 67 44.7 33 22 150 100 

Ö
ğr

en
im

 D
ur

um
u 

F
ak

ül
te

 1 

 

100 0 0 0 0 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l 2 100 0 0 0 0 2 100 

L
is

e 

4 

 

21.1 12 63.2 3 15.8 19 100 

İl
kö
ğr

et
im

 31 

 

50 17 27.4 14 22.6 62 100 

O
ku

r 

ya
za

r 

12 18.2 38 57.6 16 24.2 66 100 

T
op

la
m

 50 33.3 67 44.7 33 22 150 100 

M
es

le
k 

İş
çi

 3 

 

27.3 2 18.2 6 54.5 11 100 

E
v 

ha
nı

m
ı 29 

 

46.8 26 41.9 7 11.3 62 100 

E
sn

af
 12 

 

30.8 18 46.2 9 23.1 39 100 

D
iğ

er
 6 

 

15.8 21 55.3 11 28.9 38 100 

T
op

la
m

 50 33.3 67 45 33 

 

22.7 150 100 
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Çocuk, dinî konularda öncelikle anne babasını örnek alır. Bu sebeple bizde 

Roman ailelerin ebeveyn davranışının çocuk üzerindeki etkisine bakış açılarını öğrenmek 

istedik. Deneklerin anne-baba davranışlarının çocuğun din eğitiminde rolü ile ilgili 

cevapların detaylı analizi  tablo 46’de yer almaktadır. Buna göre, denekler anne baba 

davranışlarının çocuğun dineğitiminde rolünü %59.3’ü önemli bulduğunu, %36’sı yorum 

yapmak istemediğini, %4’ü ise etkili olmayacağını belirtmiştir. Ankete katılan bir kişi bu 

soruyu cevaplamak istememiştir.Buda %7’lik bir dilime karşılık gelmektedir 

Tablo 46: Anne baba davranışının çocuğun din eğitimine etkisi 

Anne-babanın davranışlarının 

çocuğun din eğitimine etkisi 

K % 

Çok önemli 89 

 

59.3 

Etkili Değil 6 

 

4 

Yorum Yok 55 

 

36.7 

Toplam 150 

 

100 

 

Anne baba davranışlarının çocuğun din eğitimine etkisinin cinsiyet, öğrenim 

değişkenine göre detaylı analizi yapıldığında dağılım tablo 47’de yer almaktadır.Buna 

göre, anne baba davranışlarının çocuğun din eğitimindeki rolü sorusuna deneklerden 

erkekler %53.7’si yorum yapmak istememişlerdir, %44’ü ise anne ve babanın 

davranışlarının önemli olduğunu, %15’i anne baba davranışlarının  etkili olmadığını 

belirtmiştir. Kadın deneklerin %72’i anne baba davranışlarının önemli olduğunu, %22’si 

yorum yapmak istemediğini, %6.1 si etkili olmadığını belirtmiştir. 

Üniversite mezunlarının tamamı anne baba davranışının önemli olduğunu, lise 

mezunlarının %52.6’sı yorum yapmak istemediğini, %42.1’i anne baba davranışının 

önemli olduğunu, %5.3’ü etkili olmadığını belirtmiştir. İlköğretim mezunlarının%75’i 

anne baba davranışının etkili olduğunu, %52.6’sı yorum yapmak istemediğini, %3.3’ü ise 

etkili olmadığını belirtmiştir. Okuma yazma bilenlerin %48.5’i anne babanın etkili 

olduğunu, %47’si ise yorum yapmak istemediğini, %4.5’i ise etkili olmadığını belirtmiştir. 

Bu dağılım çocuklara din eğitimi verecek alt yapıya sahip olmada öğrenim 

düzeyinin olumlu etkisinin bir göstergesidir.Fakat lise mezunu denekler bilgilerinin 

çocuğuna din eğitimi verecek yeterlilikte görmediklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 47: Anne baba davranışının çocuğun din eğitimine etkisinin cinsiyet ve öğrenim değişkenine 
göre durumu 

 Anne baba davranışı 

  Önemli Etkili Değil Yorum yok Toplam 

C
in

si
ye

t 

 K 

 

% K % K % K % 
E

rk
ek

 30 

 

44.8 1 1.5 36 53.7 67 100 

K
ad
ın

 59 72 5 6.1 19 22.9 83 100 

T
op

la
m

 89 59.7 6 4 55 36.7 150 100 

Ö
ğr

en
im

 

 

F
ak

ül
te

 1 100 - - - - 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l 2 100 - - - - 2 100 

L
is

e 

8 

 

42.1 1 5.3 10 52.6 19 100 

İl
kö
ğr

et
im

 47 74.2 2 3.2 14 22.6 62 100 

O
ku

r 

Y
az

ar

32 48.5 3 4.5 31 47 66 100 

T
op

la
m

 89 59.3 6 4 55 36.7 150 100 

 

Bu veriler çerçevesinde Romanların genelinin anne baba davranışının çocuğun din 

eğitimindeki etkisi konusunda yorum yapmak istememektedir. Yorum yapmayı tercih 

edenlerin çoğunluğu anne babanın etkili olduğunu belirtmiştir. Bu bize Romanların 

çocuğun din eğitiminde ailenin etkisini önemli olduğunun bilincinde oldukları konusunda 

bilgi vermektedir. Fakat bu konuda yorum yapmak istemeyen deneklerin 3’te bir oranında 

olması ise düşündürücüdür. 
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Romanların çocuklarının dinî konularda sorularına yaklaşımı onların dineğitimi 

konusunda çocuklarının eksikliklerine yaklaşımını bizlere gösterecektir. 

Tablo48’deRomanların çocuklarının dinî konulardaki sorularına yaklaşımının detaylı 

analizi yer almaktadır. Buna göre: deneklerin %49’u anlayışla karşıladığını, %31’i cevap 

vermediğini, %8’i bilmediği konularda büyüklerine danıştığını, %3.3 ü din görevlilerine 

sorduğunu söylemiştir. %5.3’ü ise çocuğu olmaması ve bekar olmaları nedeniyle soruyu 

cevaplamamışlardır. 

Bu sonuçlar Romanların çocuklarının dinî eksiklikleri konusunda anlayışlı 

olduklarını ya da ilgisiz kaldıklarını göstermektedir. Cevap vermeme nedenlerinin bilgi 

eksikliği olması ihtimali olduğu için onların dinî eğitim konusunda bilgilendirmek 

amacıyla çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Tablo 48: Çocukların sorularına yaklaşım 

Çocukların dinî konulardaki sorularına 

nasıl cevap verme 

K % 

Kızma 4 2.7 

Cevap vermeme 47 31.3 

Anlayışla Karşılama 74 49.3 

Büyüklere Sorma 12 8 

Din Görevlisine Sorma 5 3.3 

Ara Toplam 142 94.7 

Cevapsız 8 5.3 

Toplam 150 100 

 

Roman ailelelerin genelinde görülen özelliklerinden bir tanesi de gerek ekonomik 

yetersizlik gerekse kendi kültürel özellikleri sebebiyle çocuklarını (özellikle erkek 

çocuklarını) küçük yaşlardan itibaren çalıştırmaktadırlar. Bu da çocukları olumsuz şartlarla 

yüz yüze getirmektedir. Romanların çocuk eğitimindeki önceliklerini belirlemek amacıyla 

hangi özelliklerin öncelikle kazandırılması gerektiğine yönelik soru yönelttik. Bu soruya 

verilen cevaplar tablo 49’da yer almaktadır.Buna göre çocuklara özellikle Allah korkusunu 

kalbine yerleştirmeli, harama ve helale dikkat etmeli cevabını verenlerin oranı %46’dır. 

Çocuk her koşulda hayatını devam ettirecek yetenekler kazanmalı, gerekirse dinîn emir ve 

yasakları göz ardı edilmelidir cevabını verenlerin oranı %24.7’dir. %28’lik bir bölüm ise 

bu konuda her hangi bir fikre sahip olmadığını belirtmiştir. Bu cevaplar bizlere Romanların 

çocuklarının kazanması gereken özellikler açısından %46.7’sinin dinî hassasiyet 
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kazanması gerektiği diğerlerinin ise bu konuya karşı oldukları ya da ilgisiz olduklarını 

göstermektedir. Ailelerin bu tutumunun olumlu yönde değişimi için onların değerler 

eğitimi konusunda seminerler verilmesi uygun olacaktır. 

Tablo 49: Çocuk hangi özellik kazanmalı 

Çocuk hangi özellik kazanmalı K % 

Çocuk yetenek kazanmalı 

dinîemirler gözardı edilebilir 

37 24.7 

Çocuğun öncelikle Allah 

korkusu kalbine yerleşmeli 

70 46.7 

Hiç fikrim yok 43 

 

28.7 

Toplam 150 

 

100 

 

II. İNANÇ ve İBADET EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BULGULAR 

Romanların çocuklarının inanç ve ibadet eğitimi için yaptıkları çalışmaların 

başında onları Kuran Kurslarına gönderme yer almaktadır. Bu konudaki Romanların 

tutumu tablo 50’de yer almaktadır. Tablonun detaylı analizi yapıldığında deneklerin 

%35.3’ü çocuklarını Kuran Kurslarına göndermemektedir. % 33.3’ü düzensiz olarak,% 

25.3’ü ise düzenli Kur’an Kursuna göndermektedir. Roman çocuklarının doğru ve sistemli 

bir dinî eğitim almalarını sağlamak için Kur’an Kurslarının daha etkin çalışması 

gerekmektedir. Özellikle kursa gelen Roman öğrencilerin dışlanmasını engellemek için 

azami gayret gösterilmelidir. Ön yargılı tutumlardan kaçınılmalıdır. Diğer öğrencilerin, 

onlara yönelik olumsuz yaklaşımlarını önleyici olunmalı, barış ve İslam kardeşliğisık sık 

vurgulanmalıdır. Romanların yoğun olarak yaşadığı mahallelere görevlendirilecek Diyanet 

personeli, çocuk psikolojisi ve sosyoloji alanında özel eğitime alınmalıdır. Maddi 

sebeplerle Kursa gelemeyen çocuklarla ilgili yardım kuruluşlarından destek alınmalıdır. 
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Tablo 50: Çocukları Kur’an kursuna gönderme 

Çocukları Kur’an Kursuna gönderme K % 

 

Düzenli Gönderme 38 25.3 

 

Düzensiz Gönderme 50  33.3 

 

Hiç Göndermeme 53  35.3 

 

Ara Toplam 141 94 

Cevapsız 9  6 

 

Toplam 150 100 

 

 

Romanların dinîn emir ve yasaklarına karşı tutumları ve bu durumun çocuklarına 

yansıması bizlere onların ibadetlere genel bakışları konusunda bilgi verecektir. Tablo 

51’de bu konuda detaylı analizi yapılmıştır. Buna göre,deneklerin %35.3’üdinî emir ve 

yasaklarından bazılarını yerine getirdiğini, %33.3’ü ise dinî emir ve yasakların tamamını 

yerine getirdiğini, %31.3’ü ise dinî emir ve yasaklarından hakkında fikri olmadığını 

belirtmiştir. 

Tablo 51:Dinî emir ve yasaklara karşı tutum 

Dinin emir ve yasaklara karşı 

tutumu 

K % 

Dinîn  emir ve yasakları hakkında 

Bilgisi Yok 

47 31.3 

Dinîn emir ve yasaklarınınbazılarını 

yapma 

53  35.3 

Dinîn emirlerini yapar, 

yasaklarından kaçınma 

50 33.3 

Toplam 150 100 

 

 

Dinî emir ve yasaklara karşı tutumlarının daha detaylı analizini yaptığımızda 

cinsiyet, öğrenim değişkenine göre detaylı analizi tablo 52’de yer almaktadır. Cinsiyet 
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değişkenine göre,erkeklerin %46.3’ü dinî emir ve yasaklarıyla ilgili bilgisi olmadığını, 

%35.8’i ise dinî emir ve yasakların bazılarını yerine getirdiğini %17.9’u ise tamamını 

yerine getirdiğini belirtmiştir.  

Kadınların %45.8’i dinî emir ve yasakların tamamını uyguladığını, %34.9’u 

bazılarını uyguladığını, %19.3’ü ise konu hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

Öğrenim değişkenine göre, üniversite mezunları dinî emir ve yasakların tamamını 

uyguladığını belirtmiştir. Lise mezunları %42.4’ü dinî emir ve yasakların bazılarını 

uyguladığını, %42.1’i ise bilgisi olmadığını,%10.5’i tamamını uyguladığını belirtmiştir.  

İlköğretim mezunlarının %43.5’i hepsini uyguladığını, %40.3’ü bazılarını 

uyguladığını, %16.1 i bilgisi olmadığını belirtmiştir. Okuma yazma bilenlerin %43.9 u 

bilgisi olmadığını, %28.8’i bazılarını uyguladığını, %27.3’ü dinî emir ve yasakların 

tamamını uyguladıklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 52: Dinî emir ve yasaklarına karşı tutumlarının cinsiyet ve öğrenim değişkenine göre durumu 

 Dini emir ve yasaklara karşı tutumu 

Bilgisi Yok Bazılarını 

uygulama 

Hepsini uygulama Toplam 
C

in
si

ye
t 

 K % K % K % K % 

E
rk

ek
 31 46.3 24 35.8 12 17.9 

 

67 100 

K
ad
ın

 16 19.3 29 34.9 38 45.8 

 

83 100 

T
op

la
m

 47 31.3 53 35.3 50 33.3 150 100 

Ö
ğr

en
im

 

F
ak

ül
te

 - - - - 1 100 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l - - - - 2 100 2 100 

L
is

e 

8 42.1 9 47.4 2 10.5 

 

19 100 

İl
kö
ğr

et
im

 

10 16.1 25 40.3 27 43.5 

 

62 100 

O
ku

r-
ya

za
r 29 43.9 19 28.8 18 27.3 

 

66 100 

T
op

la
m

 47 31.3 53 35.3 50 33.3 150 100 

 

Dinî emir ve yasaklar konusunda Romanların çocuklarına davranışı tablo 53’te 

yer almaktadır. Buna göre, deneklerin %56.7’si çocuklarının dinîn emir ve yasaklarını 

uygulamasını, %28’i konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini, %9.3’ü çocuklarının dinî 

emir ve yasaklarını uygulamasını istememektedir. %6’lık bölümü ise çocukları olmadığını 

ve bekar oldukları için bu soruyu cevaplamamışlardır. 
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Tablo 53: Dinîn emir ve yasakları konusunda çocuğa davranış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinîn emir  ve yasakları konusunda çocukların davranış durumunun cinsiyet ve 

öğrenim değişkenine göre cinsiyet ve öğrenim değişkenine göre durumunun detaylı analizi 

tablo 54’te yer almaktadır. Cinsiyet değişkenine göre durum analizi yapıldığında erkeklerin 

%50’si çocuğun dine uygun davranış sergilemesini istiyor, %44.3’ü yorum yapmak 

istemediğini, %4.9’u ise çocuğunun dine uygun davranmasını istemediğini belirtmiştir.       

Kadınların %67.5’i çocuğunun dine uygun hareket etmesini istediğini, %18.8’i 

yorum yapmak istemediğini, %13.8’i ise dine uygun hareket etmesini istemediğini 

belirtmiştir.  

Öğrenim değişkenine göre, üniversite mezunları çocuklarının dine uygun hareket 

etmesini istediklerini belirtmişlerdir. Lise mezunları %50’si çocuğunun dine uygun 

davranış sergilemesini istiyor. %42.9’u yorum yapmak istemediğini ve  %7.1’i ise dine 

uygun davranmasını istemediğini belirtmiştir. 

İlköğretim mezunlarının %69.5’i  çocuğunun dine uygun davranmasını %18.6’sı 

dine uygun hareket etmesini istemediğini belirtiyor. %11.9’u ise yorum yapmak istemiyor. 

Okuma yazma bilenlerin %52.3’ü dine uygun hareket etmesini istiyor, %44.6’sı yorum 

yapmak istemezken % 3.1’i çocuğunun dine uygun hareket etmesini istememektedir.  

Verilere göre Romanların çocuklarının dine aykırı hareket etmesini istemediğini 

göstermekte fakat yine konu hakkında yorum yapmak istemeyenler yüzdelik olarak 

çoğunluk oluşturmaktadır. 

Dinin emir ve yasakları konusunda 

çocuğa davranışı 

K % 

Çocuk Dinîn Emir ve Yasaklarını  

Uygulamasını İsteme 

85 56.7 

Çocuk Dinîn Emir ve Yasaklarını 

Uygulamasını istememe 

14 9.3 

 

Yorum Yok 42 28 

Ara Toplam 141 94 

Cevapsız 9 6 

Toplam 150 100 
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Tablo 54:Dinîn emir ve yasaklar konusunda davranış durumunun cinsiyet ve öğrenim değişkenine 
göre durumu 

 Çocuklara karşı davranış 

 

Dine Uygun 

Davranış  

Dinî Emirleri 

Uygulamasına Karşı  

Yorum Yok Toplam 

C
in

si
ye

t 

 K % K % K % K % 

E
rk

ek
 31 

 

50.8 3 4.9 27  44.3 61 100 

K
ad
ın

 54 67.5 11 13.8 15 18.8 80 100 

T
op

la
m

 85 60 14 10 42 30 141 100 

Ö
ğr

en
im

 

F
ak

ül
te

 

 

1 100 - - - - 1 100 

Y
ük

se
ko

ku
l 2 100 - - - - 2 100 

L
is

e 

 

7 50 1 7.1 6 42.9 14 100 

İl
kö
ğr

et
im

m
 

41 69.5 11 18.6 7 11.9 59 100 

O
ku

r 

Y
az

ar
 34 52.3 2 3.1 29 44.6 65 100 

T
op

la
m

 85 60.3 14 9..9 42 29.8 141 100 

 

Dinîn emir ve yasaklarına karşı tutumun çocukların davranışlarına yansımasının 

detaylı analizi tablo 55’te yer almaktadır. Buna göre dinî konularda bilgisi olmayanların 

%65.1’i konu hakkında yorum yapmadığını, %25’i ise çocuklarının dinî emirleri 

uygulamasını istediğini, %3’ü dinî emirleri uygulamasını istemediğini belirtmiştir. 

Dinî emirlerin bazılarını yerine getirenlerin %69’unun çocuğunun dinî emirleri 

uygulamasını istemekte, %22.4’ü yorum yapmak ve  %8.2’si dinî emirleri uygulamasını 

istememektedir. 
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Dinî emir ve yasakları yerine getirenlerin %81.6’sı çocuklarının dinî emirleri 

uygulamasını istemektedir. %12.2’si çocuğunun dinî emirleri uygulamasını istememekte, 

% 6.1’i konu hakkında yorum yapmak istememektedir. 

Tablo 55:Dinîn emir ve yasaklarına karşı tutumun çocukların davranışlarına yansıması 

  Dinin emir ve yasakları konusunda çocuğa davranışı 

D
in

î e
m

ir
 v

e 
ya

sa
kl

ar
ın

a 
ka

rş
ı t

ut
um

u 

 Dinî emirleri 

uygulasın 

Dinî emirleri 

uygulamasın 

Yorum yok Toplam 

K % K % K % K % 

Bilgi yok 

 

11 25.6 4 9.3 28 65.1 43 100 

Bazılarını 

yapma 

34 69.4 4 8.2 11 22.4 49 100 

Hepsini 

yapma 

40 81.6 6 12.2 3 6.1 49 100 

Toplam 

 

85  60.3 14 9.9 42 29.8 141 100 

 

İslam’ın sosyal bilinç yönünü kazandırmak amacıyla yapılan ibadetlerden 

cemaatle namazın çocuklar üzerinde de etkisi büyüktür.Özellikle Cuma ve bayram namazı 

cemaatin en yoğun olduğu özel anlardır. Bu zamanlara çocukların şahitlik etmesi ailelerin 

tercih ettiği bir durumdur.Bu durumun Romanlardaki uygulanışı tablo 56’da yer 

almaktadır. Buna göre deneklerin %38.7’si çocuğunu Cuma ve bayram namazına 

götürmemeyi, %30.7’si ise her zaman götürmeyi, %24.7’si ise bazen götürmeyi tercih 

etmektedir. 

Tablo 56: Çocukların Cuma ve bayram namazına götürülmesi 

Çocukları Cuma ve Bayram 

namazına götürme 

K % 

Evet, her zaman 46 30.7 

Evet, bazen 37 24.7 

Hayır 58 38.7 

Ara Toplam 141 94 

Cevapsız 9 6 

Toplam 150 100 
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Bazı özel gün ve gecelerde camilerde o günün anlam ve önemini anlatılan 

programlar yapılmaktadır. Aileler bugünlerde çocuklarıyla beraber camiye gitmektedir. 

Romanların bu konudaki tutumları tablo 57’de yer almaktır.Buna göre deneklerin %41.3’ü 

hiç bir zaman, %34.7’si ara sıra, %18’i her zaman çocuğunu camiye götürdüğünü 

belirtmiştir. 

Tablo 57: Çocuğunu camideki programa götürme 

 

Deneklerin düzenli namaz kılma durumunun çocukları Cuma ve Bayram 

namazına götürme değişkenine göre detaylı analizi yapıldığında; sonuçlar tablo 58’de 

görülmektedir.Düzenli namaz kılan deneklerin %75’i her zaman, %18.8’i ise ara sıra 

çocuklarını camiye götürdüklerini, ara sıra namaz kılanların %30.3’ü her zaman, %51.5’i 

bazen çocuklarını Cuma ve Bayram  namazları için camiye götürdüklerini, %18.2’si ise hiç 

bir zaman çocuklarını Cuma ve Bayram namazı için camiye götürmediğini belirtmiştir. 

Nadiren namaz kıldığını belirten deneklerin %53.3’ü bazen çocuğunu Cuma ve Bayram 

namazları için camiye götürdüğünü, %46.7’sinin ise hiçbir zaman Cuma ve Bayram 

namazı için çocuklarını camiye götürmediklerini belirtmişlerdir. Namaz kılmasını bilip 

namaz kılmadığını belirten deneklerin %66.7’si çocuklarını Cuma ve Bayram namazı  için 

camiye götürmedikleri, %33.3’ü ise bazen götürdükleri görülmektedir. Namaz kılmasını 

bilmediğini belirten deneklerin %97.4’ünün Cuma ve Bayram namazı için çocuklarını 

camiye götürmediği belirtilmektedir. %2.2’si ise bazen çocuğunu Cuma ve Bayram namazı 

için camiye götürdüğünü belirtmişlerdir. Bu veriler çerçevesinde namaz kılmasını bilip 

namazını kılanların çocuklarını Cuma ve Bayram namazı için camiye götürdükleri 

görülmektedir.  

 

Çocuğunu camideki 

programa götürme 

K % 

Evet, her zaman 27 18 

Evet, bazen 52  34.7 

Hayır hiçbir zaman 62 41.3 

Ara toplam 141 96 

Cevapsız 9 6 

Toplam 150 100 
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Tablo 58: Düzenli namaz kılma durumunun çocuğu Cuma ve Bayram namazına götürme 

  Çocuğu Cuma ve bayram namazı için camiye götürme 

N
A

M
A

Z
 K

IL
M

A
 D

U
R

U
M

U
 

 
Her zaman götürme Bazen götürme Hiç Götürmeme Toplam 

K % K % K % K % 

D
üz

en
li 

kı
lm

a 

36 75 9 18.8 3 6.2 48 100 

A
ra

 s
ır

a 
kı

lm
a 

10 30.3 17 51.5 6 18.2 33 100 

N
ad

ir
en

 
kı

lm
a 

 

- - 8 53.3 7 46.7 15 100 

N
am

az
 

kı
lm

as
ın
ı b

il
ip

 
kı

lm
am

a

- - 2 33.3 4 66.7 6 100 

N
am

az
 

kı
m

as
ın
ı 

bi
lm

em
e

- - 1 2.6 38 97.4 39 100 

T
op

la
m

 46 32.6 37 26.2 58 41.1 141 100 

 

Romanların cami programına katılımı ve çocuğunu götürme değişkenine göre 

dağılımı tablo 59’da yer almaktadır.Buna göre sık sık programa gidenlerin %76.2 ‘si sık 

sık, %23.8’i çocuğunuda götürmektedir.Camideki programa ara sıra gidenlerin %75.4’ü 

arasıra, %17.5’i sık sık götürmektedir. %7’si ise çocuğunu hiç götürmemektedir. Camideki 

programa hiç gitmayenlerin %92.1’i çocuğunu hiç götürmemekte, %6.3’ü ara sıra,%1.6’sı 

sürekli götürmektedir. 
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Tablo 59:  Camideki programa çocuğuyla beraber katılma 
C

am
id

ek
i p

ro
gr

am
a 

ka
tıl

m
a 

 Camideki programa çocuğu götürme 

 Sık sık Bazen Hiç Toplam 

K % K % K % K % 
S
ık

 S
ık

 16 76.2 5 23.8 - - 21 100 

B
az

en
 10 17.5 43 75.4 4 7 57 100 

H
iç

 1 1.6 4 6.3 58 92.1 63 100 

T
op

la
m

 27 19.1 52 36.9 62 44 141 100 

 

Aileler dinen mukaddes sayılan yerlere İslami bilinçkazandırmak için 

çocuklarını götürmektedir. Romanlarda bu durum tablo 60’ta görülmektedir. Buna göre, 

%42.7’si hiç bir zaman çocuğunu götürmediğini, %32.7’si ise bazen, %18.7’si her zaman 

götürdüğünü belirtmiştir. %6’sı çocuğu olmaması ve bekar oldukları için bu soruyu 

işaretlememişlerdir. 

Tablo 60: Çocuğu dinî yerlere ziyarete götürme 

Çocuğu dinî yerleri ziyarete 

götürme 

K % 

Her zaman 28 18.7 

Bazen 49 32.7 

Hiçbir zaman 64 42.7 

Ara toplam 141 94 

Cevapsız 9 6 

Toplam 150 % 100 
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III. KURAN ÖĞRETME VE OKUMA DURUMU İLE İLGİLİ TUTUMLAR 

Kur’an-ı Kerim öğrenme ve okuma müslümanların daha titiz çalışmasını 

gerektiren bir ibadettir. Bunun için müslümanlar daha detaylı şekilde çalışırlar ve bazen 

çevrelerinden yardım alırlar. Özellikle aileler  gerek iman ve ibadet bilgilerini öğrenmeleri 

için Kuran kurslarına çocuklarını göndermektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu 

kurslarda Kur’an-ı Kerim öğretmeye fazlasıyla emek harcamaktadırlar. Pekçok aile 

özellikle yaz aylarında bu kurslara çocuklarını göndermektedir. Roman ailelerin bu 

konudaki tutumları tablo 50’dedetaylı olarak yer almaktadır. Bu veriler ışığında ailelerin 

%58.6 (25.3+33.3)’sı çocuğunu Kuran kursuna göndermektedir. %35.3’ü ise çocuğunu 

Kuran kursuna göndermemektedir. 

Bu da çocukların Kur’an ı Kerim’i okuyabilme durumunu olumsuz 

etkilemektedir.  

Roman çocuklarının Kur’an-ı yüzünden okuyabilme durumu tablo 61’de yer 

almaktadır. Buna göre çocuklarının %33.3’ü Kur’anı hiç bilmediğini, %22’si ise çok iyi 

bildiğini, %6’sı bekar veya çocuksuz oldukları için soruyu işaretlememiştir, %3’ü sadece  

bazı sureleri ezber okuyabilmektedir.  

Tablo 61: Çocukların Kur’an okuyabilme durumu 

Çocukların yüzünden Kur’an 

okuyabilmesi 

K % 

Çok iyi Bilme 33 22 

Bazı Sureleri Ezbere Bilme 58 38.7 

Hiç Bilmeme 50  33.3 

Ara Toplam 141 94 

Cevapsız 9 6 

Toplam 150 100 

 

Ailelerin Kur’an hakkındaki yeterlilikleri çocukları olumlu olarak etkilemektedir. 

Romanlarda bu konudaki durumları tablo 62’ta yer almaktadır. Buna göre Kur’an 

okumasını bilen ebeveynlerin çocuklarının %51’i bazı sureleri okuyabilmekte, %42.9’u 

çok iyi okuyabilmektedir. %6.1’i bilmemektedir. Kur’an okumasını bilmeyenlerin 

çocuklarının %58.9’u hiç bilmemekte, %30.4’ü ise sadece bazı sureleri ezber bilmektedir, 

%2.7’si ise iyi bilmektedir. Bazı sureleri bilenlerin %52.6’sının çocukları çok iyi 
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bilmektedir. %26.3’ü sadece bazı sureleri  ezber okuyabilmektedir. %21.1’i ise  Kur’an 

okumasını bilmemektedir. 

Tablo 62: Aile ve Çocuğun Kur’an Bilme Durumları 

  Çocuk Kur’an okumasını bilmesi 

A
ii

le
ni

n 
K

ur
’a

n 
ok

um
as
ın
ı b

il
m

es
i 

  
Evet 

 

Bazı Sureleri 

biliyor 

Hayır Toplam 

K % K % K % K % 

E
ve

t 

 

21 42.9 25 51 3 6.1 49 100 

H
ay
ır

 

2 2.7 28 38.4  

 

43 58.9 73 100 

B
az
ı S

ur
el

er
i B

il
iy

or
 

10 52.6 5 6.3 4 21.1 19 100 

T
op

la
m

 

33 23.4 58  41.1 50  35.5 141 100 

 

Ailelerin Kur’an öğrenme yerleri ve çocuklarını Ku’an Kursuna gönderme 

durumlarının detaylı analizi tablo 63’te yer almaktadır.Buna göre; KurAn okumasını 

Kur’an Kursunda öğrenenlerin %45’i çocuklarını düzenli olmasa da Kur’an Kurslarına 

göndermektedir. %42.9’u ise çocuklarınıı düzenli olarak Kur’an Kurslarına göndermekte 

olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra %13.6’sı ise çocuklarını Kur’an Kursuna 

göndermemektedir. Ailesinde Kur’an okumasını öğrenenlerin %50’si düzenli olmasada 

Kur’an Kursuna çocuğunu gönderdiğini, %41.2’si ise düzenli olarak çocuğunu Kur’an 

Kursuna gönderdiğini, %8.8’i ise hiç Kur’an Kursuna göndermediğini belirtmiştir. Kur’an 

okumasını bazı vakıf ve derneklte öğrenen deneklerin %70’inin çocuğunu Kur’an Kursuna 

göndermekte olduğu, %10’unun çocuğunu düzensiz de olsa Kur’an Kursuna gönderdiği, 

%20’sinin ise  hiç göndermediği görülmektedir. Basın yayın yoluyla öğrenenlerin ise 

%100’ünün çocuğunu Kur’an Kursuna göndermediği gözlenmektedir. Kendi çabasıyla 
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Kur’an okumasını öğrenen deneklerin %50’si düzenli olarak. %42.9’u düzensiz olarak 

çocuklarını Kur’an Kursuna gönderdiğini, %7.1’i ise hiç göndermediğini belirtmiştir. Bu 

veriler çerçevesinde Kur’an okumasını basın yayın aracılığı ile öğrenenlerin dışındaki, 

bütün grupların çocuklarını düzenli ya da düzensiz olarak Kur’an Kursuna gönderdiği 

görülmektedir.  

 

Tablo 63:Kur’an öğrenilen yer durumunun çocukları Kur’an Kursuna gönderme 

 

 Çocukları yaz Kur’an Kursuna gönderme 

 

Evet Düzenli Evet, düzenli değil Hiç Göndermeme Toplam 

K
ur

’a
n-
ı K

er
im

’i
 n

er
ed

e 
öğ

re
nd

i 

  

K % K % K % K % 

K
ur

’a
n 

K
ur

su
nd

a 
 9 40.9 10 45 3 13.6 22 100 

A
il

es
in

de
 14 41.2 17 50 3 8.8 34 100 

V
ak
ıf

 v
e 

de
rn

ek
le

rd
e 7 70 1 10 2 20 10 100 

B
as
ın

 
ya

yı
nd

an
 - - - - 1 100 1 100 

K
en

di
 

ça
ba

sı
yl

a 

7 50 6 42.9 1 7.1 14 100 

T
op

la
m

 37 45.7 34 42 10 12.3 81 100 

 

Kur’an-ı Kerim bilme durumlarının yanı sıra çocukların Kur’an-ı Kerim’i okuma 

sıklığı da gerek ailelerin gerekse çocukların Kur’an okumaya verdikleri önemi 

göstermektedir. Çocukların Kur’an okuma sıklığı durumu tablo 64’te yer almaktadır. Buna 

göre  çocukların %46’sı hiç Kur’an okumazken, %40’ı sadece özel gün ve gecelerde 

%7.3’ü ise çok sık Kur’an okumaktadır. % 6’sı soruyu işaretlememiştir 
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Tablo 64: Çocuğun Kur’an okuma sıklığı 

Çocuk Kur’an okuması K % 

Çok sık 11 8 

Sadece Özel Günlerde 60 40 

Hiç okumama 70 46 

Ara Toplam 141 94 

Cevapsız 9  6 

Toplam 150 100 

 

Ailelerin Kur’an okuma sıklığı çocukları olumlu olarak 

etkilemektedir.Romanlarda ebeveynlerin Kur’an okumasının çocuklara etkisi tablo 65’te 

görülmektedir. Buna göre sürekli okuyan ebeveynlerin çocuklarının %61.1’i  sadece özel 

günlerde, % 33.3’ü sürekli okumaktadır. %5.6’sı ise hiç okumamaktadır. Bazen 

okuyanların çocuklarının %71.7’si özel günlerde, %18.4’ü hiç okumazken hiç Kuran 

okumayan ebeveynlerin çocuklarının %84.3’ü de hiç okumamaktadır. %15.7’si sadece özel 

günlerde Kur’an okumaktadırlar. Bu veriler ailenin Kuran okumasının çocuğa olumlu 

etkileri olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Tablo 65: Aile ve çocuğun Kur’an okuma sıklığı 

  

                               Çocuk Kur’an okuma sıklığı 

Sık Sık Özel Günlerde Okumaz Toplam 

K % K % K % K % 

A
ile

ni
n 

K
ur

’a
n 

ok
um

a 
sı

kl
ığ
ı 

S
ık

 S
ık

 6 %33.3 

 

11 % 61.1 1 % 5.6 18 % 100 

B
az

en
 5 % 9.4 38 % 71.7 10 % 18.4 53 % 100 

H
iç

 - - 11 % 15.7 59 % 84.3 70 % 100 

T
op

la
m

 

11 %7.8 60 % 42.6 70 % 49.6 141 % 100 
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IV. DİNİ VAKIF VE DERNEKLERİN ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİNE 

KATKILARI İLE İLGİLİ BULGULAR 

 

Dinî vakıf ve dernekler bazı müslümanların dinî eksiklerini gidermek ve dinî 

hayatını düzene sokabilmek amacıyla tercih ettikleri kurumlardır. Dinî vakıf ve derneklere 

Romanların bakış açısını daha önce açıklamıştık. (daha geniş bilgi için bkz.tablo 42-43) 

Dinî vakıf ve derneklerin çocukların dinî eğitimine katkıları ve ailelerinin bu duruma karşı 

tutumlarını inceleyeceğiz. Ailelelerin çocukların dinî vakıf programlarına katılımına etkisi 

tablo 66’te yer almaktadır. Ailelerin %44.7’si tepki vermediğini, %40.7’si teşvik ettiğini, 

%8’i karşı çıktığını, %6’sı soruyu işaretlememiştir. 

Tablo 66: Çocukların Dini Vakıfların Programına Katılması 

 

Ailelerin gerek kendi gerekse çocuğunun dinî vakıf ve derneklere katılımı ile ilgili 

durumları tablo 67’de yer almaktadır. Buna göre dinî vakıfların programlarına sürekli 

katılanların %94.7’si çocuğunu teşvik ettiğini, % 5.3’ü ise karşı çıktığını belirtmiştir. 

Programlara bazen katılanların % 68.4 ü teşvik ettiğini, %26.3’ü tepkisiz kaldığını, %5.3’ü 

karşı çıktığını, programlara katılmayanların %81.2’si tepkisiz kaldığını, % 14.1’i karşı 

çıktığını, %4.7’si teşvik ettiğini belirtmiştir. 

  

Çocukların dinî vakıfların 

programına katılma 

K % 

Teşvik etme  61 40.7 

Karşı Çıkma 13 8 

Tepki Vermeme 67 44.7 

Ara Toplam 141 94 

Cevapsız 9 6 

Toplam 150 100 
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Tablo 67: Aile ve çocuğun  vakıf dinî programlarına katılımı 

A
il

e 
ka

tıl
m

a 

 

Çocuk katılma 

Evet, teşvik eder Karşı Çıkma Tepki 

Vermeme 

Toplam 

K % K % K % K % 

S
ür

ek
li 

K
at
ılm

a 

18 % 94.7 1 % 5.3 - - 19 % 100 

B
az

en
 

K
at
ılm

a 

39 % 68.4 3 % 5.3 15 %26.3 57 % 100 

H
iç

 

K
at
ılm

am
a 3 % 4.7 9 % 14.1 52 %81.2 64 % 100 

T
op

la
m

 

60 % 42.9 13 % 9.3 67 %47.9 140 % 100 

 

Dinî vakıf ve derneklerin çocuklarının katılımı ve dinî eğitime etkisinin detaylı 

analizi tablo 68’de yer almaktadır. Ailelerden dinî vakıf ve derneklerin din eğitimine 

katkısı olduğunu bildirenlerin %91.1’i çocuklarını teşvik ettiğini belirtmiştir.%5.42’ü ise 

tepki vermediğini, %3.6’sı ise karşı çıktığını belirtmiştir. Biraz katkısı olduğunu 

söyleyenlerin %59.1’i çocuklarının katılmasına tepki vermediğini, %40.9’u ise teşvik 

ettiğini belirtmiştir. Etkisi olmadığını söyleyenlerin %61.9’u duruma tepkisiz kaldıklarını, 

%38.1’i ise karşı çıktığını belirtmiştir.Etkisinin olamayacağını belirtenlerin %33.3’ü teşvik 

etmiş, %33.3’ü karşı çıkmış %33.3’ü ise tepkisiz kalmıştır. Fikri olmayanların % 94.9’u 

tepki vermemiş, %5.1’i ise karşı çıktığını belirtmiştir. 
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Tablo 68: Dinî vakıf ve derneklerin çocukların katılımı ve din eğitime etkisi 

  Çocukların dinî vakıfların programlarına katılması 
V

ak
ıf

la
rı

n 
di

n 
eğ

it
im

in
e 

et
ki

si
 

 Teşvik Etme  Karşı Çıkma Tepki Vermeme Toplam 

K % K % K % K % 
K

at
kı

sı
  

ol
m

a 
51 91.1 2 3.6 3 5.4 56 100 

B
ir

az
 

ka
tk
ıs
ı o

lm
a 9  40.9 - - 13 59.1 22 100 

H
ay
ır

 

E
tk

is
i y

ok
 

- - 8 38.1 13 61.9 21 100 

E
tk

is
i 

O
lm

az
 1 33.3 1 33.3 1  33.3 3 100 

F
ik

ir
 Y

ok
 

- - 2 5.1 37 94.9 39 100 

T
op

la
m

 

61 43.3 13 9.2 67 47.5 141 100 
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V. DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin “Chi-Square”(Ki kare) testi ve 

“Symemtric Measures” testlerinde “chi-sguare” ,“phi” “cramers V” sonuçları Tablo 69’da 

özet olarak verilmiştir.Sonuçları daha somut şekilde özetlemek istiyoruz. 

Tablo 69: Değişkenler arasındaki ilişkiler 

 
Seçenekler 

 
Phi 

 
Chamer’s V 

 
Chi – Sqare Tests 

 
P= 

 
Tablo 42 

 
0.93 

 
0.65 

 
1.30 

 
0.000 

 
Tablo 44 

 
0.48 

 
0.34 

 
35.4 

 
0.000 

 
Tablo 55 

 
0.54 

 
0.38 

 
41.52 

 
0.000 

 
Tablo 58 

 
0.91 

 
0.67 

 
1.17 

 
0.000 

 
Tablo 59 

 
1.01 

 
0.71 

 
1.45 

 
0.116 

 
Tablo 62 

 
0.62 

 
0.44 

 
54.81 

 
0.000 

 
Tablo 63 

 
0.39 

 
0.28 

 
12.88 

 
0.000 

 
Tablo 65 

 
0.74 

 
0.52 

 
78.64 

 
0.000 

 
Tablo 67 

 
0.93 

 
0.65 

 
1.30 

 
0.000 

 
Tablo 68 

 
0.93 

 
0.65 

 
1.22 

 
0.000 

 

Bu durumda “Dini vakıfların din eğitimine katkısının dinî vakıfların programlarına 

katılma durumu” ve “dinî vakıfların din eğitimine katkısı” bağımsız değişkenleri (p=0.000) 

arasında anlamlı ilişki meydana gelmiştir.Tablo 42’de de belirtildiği gibi, dinî vakıfların 

programlarına katılanlar, bu vakıfların din eğitimine katkı sağladığını belirtmektedirler. 

“Ailede temel dinî eğitim alma” durumunun “çocuğa temel din eğitimi verecek 

bilgiye sahip olma” değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki (p=0.000) bulunmaktadır. Tablo 

44’te belirtildiği gibi, ailesinde temel dinî eğitim alanların çocuklarına da bu eğitimi 

verecek alt yapıya sahip oldukları gözlenmektedir.  

“Ailenin dinî emir ve yasaklara karşı tutumu” ile “dinî emir ve yasaklar konusunda 

çocuklara karşı tutumu” bağımsız değişkenleri arasında (p=0.000) anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Tablo 55’te de görüldüğü gibi ailelerin dinî emir ve yasaklar karşısındaki 

tutumları, dinî emir ve yasaklar konusunda çocuklarına davranışları ile aynı yöndedir.” 
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“Ailelerin namaz kılması” ve “erkek çocukların Cuma ve Bayram namazlarına 

götürülmesi” bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişki (p=0.000) meydana gelmiştir. 

Tablo 59’da görüldüğü üzere namaz kılan ailelerin çocuklarını Cuma ve Bayram 

namazlarına götürme oranları oldukça yüksektir. 

“Ailelerin Kur’an okumasını bilmesi” ve “ çocukların Kur’an okumasını bilmesi” 

bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişki (p=0.000) olduğu anlaşılmaktadır. Ailelerin 

Kur’an okumasını bilmesi, çocuklarının da Kur’an okumasını bilmesini olumlu yönde 

etkilediği görülmektedir. (bkz. Tablo 62) 

“Ailelerin Kur’an okumasını nerede öğrendikler” ve “Çocukların Kur’an Kurslarına 

gönderilmesi” bağımsız değişkeleri arasında anlamlı bir ilişki meydana 

gelmemiştir.(p=0.116) Tablo 63’te görüldüğü gibi aileler çocuklarını düzenli olarak Kur’an 

kursuna gönderememektedir. Kur’an okumasını öğrenen grupların büyük çoğunluğu 

düzenli ve ya düzensiz çocuklarını Kur’an Kursuna göndermeye çalışmaktadır.  

“Ailelerin ne sıklıkla Kur’an okudukları” ve “çocukların ne sıklıkla Kur’an 

okudukları” bağımsız değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

anlaşılmaktadır.(p=0.000) Tablo 65’te görüldüğü üzere Kur’an’ı sıklıkla okuyan ailelerin, 

çocuklarının da Kur’an okumalarını konusunda olumlu etkilemektedir. 

“Dinî vakıfların programlarına katılma” ve “çocukların dinî vakıfların programına 

katılmasını onaylama” bağımsız değişkenleri arasında (p=0.000) aynı yönlü ve anlamlı bir 

ilişki vardır. Tablo 67’de görüldüğü gibi dinî vakıf programlarına katılan aileler 

çocuklarının bu programlara gitmesini onaylamaktadır. 

“Çocukların dinî vakıf ve derneklerin programlarına katılmasını onaylama” ve “dini 

vakıfların din eğitimine katkı sağlaması” bağımsız değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki 

görülmektedir. Tablo 68’de görüldüğü gibi çocuklarının dinî vakıf ve derneklerin 

programına katılmasını onaylayan aileler, bu vakıfların din eğitimine katkı sağladığını 

belirtmektedirler. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Ailelerin, çocuklarına din eğitimi verebilmeleri için öncelikle İslam’ın inanç 

esaslarını kabul etmeleri gerekmektedir. Aileleler İslami inanç esaslarının kabulünün yanı 

sıra dinî emir ve yasaklar konusunda da rol model olmaları gerekmektedir.Gerek 

kendilerinin gerekse çocuklarının dinî eğitimdeki eksikliklerini gidermek ve değişen 

şartları dikkate alarak gelişme yolunu seçmelidirler. Dolayısıyla uygun olan alt yapıyı ve 

anlayışı kazanmış aileler, çocukları için isabetli ve ihtiyaçlarını giderici programı 

hazırlamayı ve uygulamayı başarmaktadır. Bu donanıma sahip ailelerin görüş ve fikirleri 

“isabet ve uygunluk” açısından geri bildirim niteliği taşıyacaktır. 

Roman ailelerin çocuklarına verdikleri din eğitimine dair elde ettiğimiz sonuçları 

ortaya koyabilmek için yüzdelik değerlerle yorumlamak istiyoruz. Bu işlemi; ailelerin 

çocuklarına verdikleri din eğitimine bakış açıları ile ilgili sonuçlar, inanç ve ibadet 

öğretimi ile ilgili sonuçlar, Kur’an öğretimi ile ilgili sonuçlar, dinî vakıf ve derneklerin 

çocuğun eğitimine katkıları ile ilgili sonuçlar olmak üzere dört başlık altında 

değerlendirmek istiyoruz. 

A .Ailenin çocuklarına verdikleri din eğitimine bakış açısından elde edilen 

sonuçlar: 

1. Roman ailelerin, çocuklarına temel dinî eğitim vermek için gerekli alt yapının 

tespiti açısından bakıldığında, ailelerin %33.3’ünün yeterli bilgiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Böylelikle konuyla ilgili hipotezimiz (V/A1) doğrulanmıştır. 

Bu görüşler ışığında Roman çocuklarının, ailelerinden temel dinî eğitimi  yeterli 

alamadıkları sonucuna ulaşmaktayız. Ayrıca, %22’lik bölüm konuyla ilgili yorum yapmak 

istemediğini belirtmiştir. Bu sonuç ışığında da bazı Roman ailelerin konu hakkında yorum 

yapmak için bile kendini yeterli hissetmediği görüşündeyiz. Bu durum bizlere sorunun 

farkındalığı hakkında bilgi vermektedir. Roman ailelerin %88’inin soruya yorum yapması 

problemin farkındalığı açısından önemli bir göstergedir. 

2. Ailelerinden din eğitimi alan ebeveynlerin çocuklarına da eğitim verecek 

donanıma sahip olurlar. Bu bağlamda çocuklarına temel dinî eğitim verecek donanıma 

sahip olduğunu belirten Romanların %92’sinin ailesinden (yeterli ve ya az) dinî eğitim 
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aldığı tespit edilmiştir. Fakat çouğuna dinî eğitim verebilecek alt yapıya sahip olduğunu 

belirten Romanların %52’sinin ailesinden yeterli eğitim almadığını belirtmeleri 

hipotezimiz (V/A2) kısmen doğrulamaktadır. 

3. Anne baba davranışının çocuğun dinî eğitiminde etkili olduğu görüşü bizzat  

Romanlar tarafından da desteklenmektedir.(%59.3) Bu da hipotezimizi (V/A3)  destekler 

niteliktedir. Fakat, bu konuda da kendinî yorum yapacak yeterlilikte görmeyenlerin 

oranının %36.7 olaması dikkat çekici bir sonuçtur. 

4. Çocuğa kazandırılacak özellikte öncelik dinî hassasiyet ve Allah korkusunun 

kalbe yerleştirilmesidir. Çünkü bu duygu insan davranışlarında dinî ve ahlâkî kontrol 

sağlamakta yardımcı olmaktadır.Sokaklarda serbestçe dolaşıp gerekli hassasiyetlerden 

uzak davranışlar sergileyen Roman çocuklarının ailelerinin konuya bakış açıları 

hipotezimizi (V/A4) destekler nitelikte olduğıu gözlenmiştir. Çünkü “çocuklara öncelikle 

dinî hassasiyet ve Allah korkusu kalbine yerleştirilmelidir.” görüşünü belirtenlerin oranı 

%46.7’dir. Bu sonucun çıkmasında çocukların yaşadığı ortamın ve ailelerin sosyo-

ekonomik durumunun da etkisi bulunmaktadır. 

B. İnanç, ibadet ve Kur’an-ı Kerim öğretimi ile ilgili sonuçlar: 

1. Roman vatandaşların inanç konularında yeterli bilgiye sahip olduklarını fakat 

ibadetlerle ilgili bilgi ve uygulama yönünden eksikleri bulunduğunu daha önce 

belirtmiştik. Roman vatandaşların ibadetler konusundaki eksiklikleri çocuklarını da 

olumsuz etkilemektedir. Bu konuda yapılacak çalışmaların Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

açmış olduğu Kur’an Kurslarına çocukların düzenli olarak gitmelerini sağlamaktır. Fakat 

Roman vatandaşlar bu konuda gerekli hassasiyeti gösterememektedir. Çocuklarını Kur’an 

kurslarına düzenli olarak gönderenlerin oranı %25.3’tür. Fakat düzensizde olsa 

göndermeye çalışan ailelerin oranı %33.3’tür.  Elde ettiğimiz bu sonuçlar hipotezimizi 

(V/B1)  kısmen karşılamaktadır. Kur’an kursuna hiç göndermeyenlerin oranı en yü0ksek 

seviyede olması (%35.3) sadee ailelerin ihmalinden kaynaklanmamaktadır. Çünkü 

Romanların yaşadıkları toplumda dışlanmaları ve çoukların erken yaşta bir işte ve ya evde 

çalışarak ailelerine destek olma zorunlulukları bulunmaktadır. Ayrıca, daha önce de 

belirttiğimiz gibi Romanların yaşam tarzları düzenli, sistematik iş ve eğitimlerde devam 

zorunluluğuna uymamaktadır.  

Dinî emir ve yasaklara karşı Roman vatandaşların dinî emir ve yasaklara 

çoğunlukla uydukları gözlenmiştir.(%68.6) Bu da hipotezimizi doğrulamamaktadır.(V/B2) 
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Fakat Roman vatandaşlar içerisinde  dinî emirlerin tamamına uyduğunu belirtenlerin oranı 

%33.32’te kalmıştır. Roman ailelerden dinî emir ve yasakların çocuklarına bakan yönü ile 

ilgili görüşlerini sorduğumuzda, çocuklarının dinî emir ve yasakları uygulamasını 

istediğini belirttiler(%56.7). Özellikle dinî emirlerin bazılarını uyguladığını belirten 

ailelerin, çocuklarından dinî emirleri uygulamasını isteyenlerin oranı %69.4’tür. Fakat 

çocuklara bu konuda önderlik etmeden, rol model olmadan dinî emir ve yasakları hayata 

geçirmelerini beklemek çokta doğru olmamaktadır. 

2. İslamın toplumsal yönünü temsil eden cemmatle kılınan namazlardır. Bu 

konuyla ilgili olarak Roman vatandaşlar düzenli olmasa da Cuma ve bayram namazlarına 

gitmekte ve çocuklarını götürmektedirler.(%55.4) Bu da  bizim hipotezimizi (V/B3) 

kısmen desteklemektedir. Çünkü namaza düzenli olarak gittiğini belirten Roman 

vatandaşlarının oranı %30.7’dir.  

3. Aile, her konuda olduğu gibi Kur’an-ı Kerim okumasını bilme yönüyle de 

çocuğuna örnek olmalıdır. Fakat Roman vatandaşların Kur’an okumasını bile oranları 

%37’dir. Bu da çocuklarına olumsuz olarak yansımaktadır. Çünkü çocukların Kur’an 

okumasını bilme oranı %22’dir. Bu oranlar bizim hipotezimizi (V/B3) doğrulamaktadır. 

Bunun yanı sıra kendisi Kur’an okumasını bilen ailelerin çocuklarının ancak %42.9’u 

Kur’an’ı yüzünden okuyabilmektedir. Kur’an okumasını bilmeyen ailelerde çocukların 

%97’si Kur’an okumasını bilmediği tespit edilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken 

hususlardan birisi, Kur’an okumasını bilen ailelerin bu durumu yeterince çocuklarına 

yansıtamamış olduğudur. Diğer ise, Kur’an okumasını bilmeyen ailelerin bunu bir 

yetersizlik olarak görmeyip, çocuklarına Kur’an okumasını öğrenme yönünde teşvik 

etmemeleri durumudur. Her iki sonuçta ailelerin dinî eğitimde yeterli ilgiye sahip 

olmadıklarını göstergesidir. 

4. Ailelerin Kur’an okuma sıklığı ile çocukların Kur’an okuma sıklığı arasındada 

olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Nitekim sık sık Kur’an okuyan Roman ailelerin 

çocuklarının %33.3’ü  sık sık, % 61.1’i ise özel günlerde Kur’an okumakta olduklarını 

tespit etti. Aynı zamanda, Kur’an okumayan aileleri çouklarıda Kur’an okumayı tercih 

etmediği sonucuna ulaştık. Bu da bizim hipotezimizi(V/B4) doğrular niteliktedir. 

C.Dinî vakıf ve derneklerin çocuğun dinî eğitimine katkıları ile ilgili sonuçlar: 

1. Dinî vakıf ve derneklerin programlarına düzenli olarak katılan Roman 

vatandaşların %94.7’si, ara sıra da olsa katılanların ise %68.4’ü çocuklarını bu programlara 
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katılmasını teşvik ettiği tespit edilmiştir. Roman vatandaşların dineğitimine katkı 

sağladığını düşündüğü için çocuğunun da bu dernek ve vakıf programlarına katılamasını 

yüksek oranlarda(%91.1) teşvik ettiği gözlenmiştir. Bu da Romanlarla ilgili çalışmalar 

yapılırken dinî vakıf ve derneklerin çalışmalarının da göz önünde bulundurulması 

gerektiğini bize göstermiştir.Bu durum bizim hipotezimizi(V/C1) doğrulamaktadır. 

Roman ailelerle ilgili yapmış olduğumuz bu çalışma çok farklı bilgi ve deneyimler 

elde etmemizi sağlamıştır. Anket sorularının hazırlanması, uygulanması ve ailelerle 

yaptığımız görüşmeler, gerçekleştirdiğimiz gözlemler Romanların yoğun yaşadığı 

mahallelerde ev ziyaretlerimiz ve literatür taraması bilgi ve tecrübe kazandıran aşamalar 

arasında bulunmaktadır.  

Ailelere yönelik  öneriler: 

Her şeyden önce, Roman aileler çocuklarının dinî duygu ve İslami kimlik 

kazandırılmasında önemli işlevleri bulunmaktadır. Çünkü aile, çocukların her yönden 

eğitim aldığı bir kurumdur. Bu sebeple Roman aileler çocuk eğitimi ve dinî eğitim 

konusundaki literatürü takip etmelidirler. Dinî konularda bilgi verebilecek gerekli altyapıyı 

oluşturmak için dinî yönden eksiklerini giderici kitaplar okumalıdırlar. Dinî yaşantı ve 

ibadetler konusunda rol model olabilecek birikime sahip olabilmek için dinî eğitim veren 

kurumlardan da destek almalıdırlar.  

İlköğretim ve DKAB öğretmenleri ile ilgili öneriler: 

Verimli işlenen DKAB dersleri çocukların dinî eğitimlerinde önemli rol 

oynamaktadır. DKAB öğretmenleri de çocukların dinî eğitimdeki eksikliklerini tespit edip 

giderilmesinde ailelere yardımcı olabilecek bir konumdadırlar. DKAB öğretmenleri 

özellikle, Roman ailelerin yoğun olarak bulunduğu okullarda velilerle işbirliği yaparak 

çocukların dinî eğitimlerinde karşılaştıkları sorunların çözümlerinde rehberlik yapmaları 

ilk önerimizdir. Bununla beraber, okul idarelerinin Roman ailelere sosyokültürel özellikleri 

dikkate alınarak davranılması uygun olacaktır. Gerek okul idarelerinin ve bütün 

branşlardaki öğretmenlerin bu ailelere karşı önyargılı ve dışlayıcı tutum ve davranışlarda 

azami derecede kaçınması, diğer velilerin de Roman vatandaşlara bakışını olumlu yönde 

etkileyeceği düşüncesindeyiz.  

Öğretmenlerin, Roman ailelerin çocuklarını orta ve yükseköğretime 

yönlendirmeleri sağlanmalıdır. Dinî yönden gerekli altyapıya sahip olan Roman ailelerin 

çocukları, dinî eğitim veren kurumlara yönelik tavsiyelerde bulunması uygun olacaktır. 
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Roman toplumunun içinden yetişmiş din eğitimcilerinin, bu ailelere daha yararlı olacağı 

kanaatindeyiz. Çünkü dinî yönden yetişmiş olan eğitimcilerin her yönüyle ailelerle 

iletişimi daha kolay olacaktır. 

Cami kursları ve görevlileri ile ilgili öneriler: 

Kuran Kursları son zamanlarda sadece çocukların değil ebeveynlerin de dinî 

eğitiminde önemli katkılar sağlayan kurumlar arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın yetişkin bireylerin dinî eğitimi ile ilgili son zamanlarda artan ilgisini 

dikkate almasını ve kursların daha işlevsel bir yapıya dönüşmesini sağlamak için gerekli 

adımların atılması önerilmektedir. Roman ailelerin yoğun olarak yaşadığı yerlere 

görevlendirilecek olan personelin öncelikle o bölge insanının özellikleri ve hassasiyetleri 

konusunda eğitime alınıp bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik yetersizlikler sebebi 

ile eğitim alamamış Roman ailelere, Diyanet Vakfı ve Cami dernekleri tarafından maddi 

destek sağlanması gerekmektedir. Böylelikle, aileler çocuklarını eğitim almalarını 

engelleyici sorunlarına çözüm bulmuş olacaklardır. Bu çalışmaların yanı sıra Diyanet 

personelinin haftalık Cuma hutbelerinde ve düzenli dini bilgilendirme programlarında 

Romanların dışlanmasının yanlış olduğunu vurgulayıcı konuşmalar yapılıp, halk nezdinde 

bu vatandaşlara yönelik önyargının kaldırılması yönünde uyarılar yapılmalıdır. 

Romanlarında İslam Dinine mensup olduğu belirtilerek ve İslam kardeşliğine vurgu 

yapılmalıdır. İnsanların Allah katında eşit olduğu ilkesi Siyer ve İslam tarihinden 

örneklerle işlenmelidir. Bu bilgilendirmenin belli aralıklarla tekrarlanması insanlar 

üzerinde etkisinin kalıcı olması sağlanacaktır. 

Din Eğitimi Uzmanlarına yönelik öneriler: 

Hem ailelere hemde çocuklara yönelik dinî eğitim konusunda yol gösteren, ailelerin 

ve çocukların rahatlıkla anlayıp uygulayabileceğitemel bilgiler içeren eserler yazılmalıdır. 

Gerek DKAB öğretmenlerinin, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan bir çok 

personelin İlahiyat Fakültelerinden mezun olan kişiler olması dolayısıyla bu fakültelerdeki 

eğitim öğretimin, mezunlarının istihdam alanlarına ve icra edecekleri görevlere göre 

gözden geçirilmesi ve ilgili birimlere bu yönde tavsiyelerde bulunulması gerekmektedir. 

İlahiyat fakültesi öğrencilerini her yönden bilgi kazandırmaya çalışmanın yanında görev 

bilinci ve ideali de kazandırılmalıdır. Ayrıca, farklı kültürel özelliklere sahip olan grupların 

dinî eğitimlerini gerçekleşttirebilecek kişilerin yetiştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  
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Bu fakültelerdeki din eğitimi uzmanlarının, gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerek 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Roman ailelere yönelik gerçekleştirilen din eğitimine yönelik 

çalışmalara devam edilmeli, bu kuruluşların çalışma yapan uzmanlara yardımlarını 

esirgememeleri önerilecek hususlardandır. 

Yine İlahiyat Fakültelerinde gerek Milli Eğitim Bakanlığında gerekse Diyanet İşleri     

Başkanlığında Roman ailelere yönelik çalışmalar devam etmeli bu konuda çalışma yapan 

uzmanlara yardım edilmelidir. 
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EKLER 

Ek. 1: TEZ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİ 

Yalova'da kızdıran anket 

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA (DHA)  

18 Aralık 2012 

Yalova’daki bir okulda öğrencilere verilen dinî soruları içeren anket 
Roman vatandaşların tepkisine neden oldu. Ankette "Allah’ın varlığına ve 
birliğine inanır mısınız?" "Abdest alır mısınız?" "Hangi sıklıkta dua edersiniz?" 
"Erkek çocuklarınızı cuma ve bayram namazlarına götürür müsünüz?" gibi 
sorular soruldu: 

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Müfettiş Hamdi Girgin İlköğretim 
Okulu’nda, Roman öğrencilere, içerisinde dinî sorular yer alan anket dağıtıldı. 
Öğrencilerden bu anketleri velilerine verip doldurmaları istendi. Anket, 
Romanlar’ın yoğun olduğu Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki velilerin tepkisine neden 
oldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail 
Sağlam ile Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Yüksek 
Lisans Öğrencisi Ayşe Taşyürek’in isim ve imzasının yer aldığı ve tez çalışması 
olduğu bildirilen anket çalışmasında Romanlar’a 61 farklı dinî soru yöneltildi. 

ROMAN VATANDAŞLAR ANKETİ BÖYLE YAKTI / Foto Galeri 

Yalova Romanlar Derneği Başkanı Necdet Karabulut, anketin sadece 
Romanlar’a yönelik olmasının bir ayrımcılık ve dinsizlikle itham olduğunu 
söyledi. 

Anket soruları karşısında büyük şaşkınlık duyduklarını kaydeden Necdet 
Karabulut, şöyle dedi:   

 "Bu soruları hazırlayanların şüphesi mi var? Bizim dinîmiz belli; İslam. 
Mezhebimiz; Hanefi, Peygamberimiz; Hz. Muhammed, kitabımız da; Kuran’dır. 
Bu soruların bize yöneltilmesi mahallemizde yaşayan Romanlar’ı rencide etti. 
Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Niye bu sadece Romanlara yönelik yapılıyor? 
Neden, Aleviler, Kürtler, Gürcüler’e değil de bize. Türkiye’de yaşayan bir sürü 
etnik grup var. Halkımız tepkili bu konuda. Dernek olarak onları yatıştırmaya 
çalışıyoruz. Bu nereden icap etti. Bize bu soruları yönetmekteki amaç neydi?" 

 "BİZİM İÇİN VATAN, DİN, NAMUS ÖNEMLİ" 



    

132 

Anket ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunun, 
bakanlık tarafından araştırılmasını istediklerini belirten Karabulut, şöyle 
konuştu: 

 "Biz bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Bunun bakanlıkça 
araştırılmasını istiyoruz. Böyle sorularla rencide edilmek istemiyoruz. Burada bir 
önyargı var. Türk vatandaşların da böyle bir imajımız varsa kalkmasını istiyoruz. 
Bu bizi çok üzdü. Bizim için vatan, din, namus çok önemli. Çok rahatsız 
oluyoruz. Çünkü biz dinîmize bağlıyız. Ne demek yani; 'Allah’ı kabul ediyor 
musunuz?' diyorlar. Bu sadece Yalova’yı bağlayan bir şey değil. Bu tüm 
Türkiye’de yaşayan Romanlar’a karşı yapılmış bir hakarettir. Biz bunu bir 
hakaret olarak algılıyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bunun için bir 
açıklama bekliyoruz. Bizim dinîmizi sınıyorlar. Benim 6 tane çocuğum var, 
hepsi Kuran-ı hatim etti. Bunu sokakta cahil bir insanın ağzından duysam bile 
aynı tepkiyi gösteririm." 

Anket çalışmasında adı yer alan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Din Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi, aynı zamanda Yalova’daki 
ilköğretim okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Ayşe 
Taşyürek, devlet memuru olduğu için herhangi bir açıklama yapmayacağını ve 
anketin Yalova Valiliği oluru ile okulda öğrencilere teslim edildiğini bildirdi. 

"ANKET İYİ NİYETLE YAPILMIŞTIR" 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yaşar Aydınlı, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yaptğıı anketin Romanlar’ı çok daha iyi tanımayı 
hedeflediğini söyledi. Anketteki konunun insan olduğunu belirten 
Prof.Dr.Aydınlı, "Bu çalışmada kesinlikle art niyet yoktur. Herkes 
Romanlar’dan bahsediyor. Neye inanıyor, nasıl yaşıyorlar, neye tapıyorlar diye. 
Çalışma onların tanınması için iyi niyetle maksatsız olarak gerçekleştirilmek 
istenmiştir. İnsanların inançları ve düşünceleri bizim yaptığımız bilimsel 
çalışmaları etkilemez, bağlamaz" dedi 

ANKETTEKİ BAZI SORULAR 

"Sayın Hanımefendi ve Beyefendi; 

Bu anket sorulan bilimsel bir araştırmaya veri elde etmek için 
hazırlanmıştır. Sizden isim, soy isim, adres bildirmeniz istenmemektedir. 
Amacımız ’Romanlar’ın, çocuklarına nasıl bir ortamda ve hangi şekillerde dinî 
eğitim verdiklerini tespit etmektir. Sizden aldığımız bilgilerin 
değerlendirmelerini yaparak bilimsel sonuçlara ulaşmak ve karşılaşılan sorunlara 
çözüm önerileri ortaya koymak bu çalışmanın temel hedefidir. Soruları dikkatle 
okuyup, görüş ve durumunuzu yansıtan şıkkı işaretlemede göstereceğiniz dikkat, 
bizi bu hedefe ulaştıracaktır. Anket için zaman ayırıp, görüş ve fikirlerinizi 
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bizimle paylaştığınız ve katkılarınız için sizlere şimdiden teşekkür ederim. 
Saygılarımla..." sözleriyle başlayan anketteki bazı sorular ve seçenekleri şöyle: 

  
* Allah’ın varlığına ve birliğine inanır mısınız? 
Evet, Allah’ın varlığına ve birliğine de inanırım.  
Evet, Allah’ın sadece varlığına inanırım.  
Hayır, Allah’a inanmam. 
 
* Hz. Muhammed (s.a.v.)in hak peygamber olduğuna inanır mısınız? 
Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görürüm. Hakkında bilgi 
sahibiyim. 
Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görürüm. Fakat hakkında bir 
bilgim yok 
Hayır, Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görmüyorum. 
 
* Erkek çocuğunuza sünnet töreni yaptınız mı? 
Evet yaptırdım.  
Hayır, Çünkü Erkek çocuğum yok. 
Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirmedim. Çünkü yaşı uygun değil. 
Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirtmeyeceğim  
Bu konuda yorum yapmak istemiyorum 
 
* Oruç tutar mısınız? 
Ramazan’da ve özel gün ve gecelerde oruç tutarım.  
Sadece Ramazan’da oruç tutarım. 
Ramazan’da bazen oruç tutarım. 
Hiç oruç tutmadım. 
Bu konuda hiçbir fikrim yok 
 
* Gusül abdesti alır mısınız? 
Evet, gusülsüz dolaşmam.  
Evet, Ara sıra gusül abdesti alırım. 
Hayır, hiç gusül abdesti almam. 
Elbiselerinizin temizliğine dikkat eder misiniz? 
 
YALOVA VALİLİĞİ: TEZ ÇALIŞMASI İLE İLGİMİZ YOK 

Yalova’da bir okulda öğrencilere verilen ve dinî soruları içerdiği için 
Romanlar’ın tepkisine neden olan anketle ilgili Yalova Valiliği açıklama 
yaparak, konunun valiliği uzaktan, yakından ilgilendirmediğini bildirdi. 
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Vali Vekili Cezmi Türk Göçer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 
anket çalışmasının, Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisinin ’Tez 
Konusu’ olduğu ve Yalova’da yaşayan Romanlar’a yönelik olarak, Roman 
Mahallesi’nde yaşayanların evlerine gidilerek gerçekleştirildiği belirtildi. 
Okullarda öğrencilere yönelik bir anket çalışması olmadığı ifade edilen 
açıklamada, şöyle denildi: 

"Valiliğimizin iznini gerektiren bir çalışma olmadığından, haberde geçen 
’Valiliğimizce bir olur ya da izin verildiği’ yönündeki ifadeler gerçeği 
yansıtmamaktadır. Bu tez çalışması Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 
ilgili olup, uzaktan yakından Valiliğimizi ilgilendirmemektedir. Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur." 

İŞTE ANKET SORULARI: 
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Romanları Kızdıran Anket 

19 Aralık 2012 Çarşamba 10:28 

İlkokulda öğrencilere yöneltilen 61 soruluk anket velileri kızdırdı. 

 

Yalova Romanlar Derneği Başkanı Necdet Karabulut, bir ilkokulda öğrencilere 
yöneltilen 61 soruluk anket nedeniyle insanların rencide olduğunu belirterek, "Anket olayının 
TBMM gündemine taşınmasını istiyoruz. Kimsenin inancı sorgulanamaz" dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova İl Başkanı Özcan Özel, Müfettiş Hamdi Girgin 
İlkokulunda okuyan Roman çocuklara verilen 61 soruluk anketle vatandaşların rencide 
edildiğini öne sürdü. Yalova Romanlar Derneği Başkanı Necdet Karabulut, Müfettiş Hamdi 
Girgin İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ümit Koyuncu ve Roman vatandaşları ziyaret eden 
CHP İl Başkanı Özcan Özel, bilimsel çalışma adı altında Roman vatandaşların dinî inançlarının 
sorgulanmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Roman vatandaşların bilinçli bir şekilde 
toplumdan dışlandığını belirten Özel, "Türkiye'de eşitsiz tutum ve davranışların hedefi olan 
toplum kesimlerinden biri de Romanlardır. Roman vatandaşlarımız yoksullukla mücadele 
ederek ayakta durmaya çalışıyor ancak ayırımcılığa uğruyor. Eğitim sisteminin katılığı 
yüzünden Roman çocukları okula düzenli devam edemiyor, düzgün eğitim alamıyor. Eğitim 
almak için okula giden çocuklar da hakaret içeren anketler nedeniyle toplumdan soğutuluyor" 
ifadelerini kullandı. 

Roman mahallesindeki kahvehaneleri dolaşarak tepkileri dinleyen Özel, CHP olarak bu 
konunun takipçisi olacağını vurguladı. 

Yalova Romanlar Derneği Başkanı Necdet Karabulut, konunun CHP Grup Başkan 
VekiliMuharrem İnce tarafından TBMM gündemine getirilmesini istedi. Karabulut, "Biz bu 
konuda suç duyurusunda bulunacağız. Bunun bakanlıkça araştırılmasını istiyoruz. Böyle 
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sorularla rencide edilmek istemiyoruz. Burada bir önyargı var. Türk vatandaşlarında böyle bir 
imajımız varsa kalkmasını istiyoruz. Bu bizi çok üzdü. Bizim için vatan, din, namus çok 
önemli. Çok rahatsız oluyoruz çünkü biz dinîmize bağlıyız" şeklinde konuştu. -Yalova'da 
kızdıran anket 

Yalova’daki bir okulda öğrencilere verilen dinî soruları içeren anket Roman 
vatandaşların tepkisine neden oldu. 

Yalova'da kızdıran anket 

18 Aralık 2012 16:05 

 

Ankette "Allah’ın varlığına ve birliğine inanır mısınız?" "Abdest alır 
mısınız?" "Hangi sıklıkta dua edersiniz?" "Erkek çocuklarınızı cuma ve bayram 
namazlarına götürür müsünüz?" gibi sorular soruldu. 

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Müfettiş Hamdi Girgin İlköğretim 
Okulu’nda,Roman öğrencilere, içerisinde dinî sorular yer alan anket dağıtıldı. 
Öğrencilerden bu anketleri velilerine verip doldurmaları istendi. Anket, 
Romanlar’ın yoğun olduğu Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki velilerin tepkisine neden 
oldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat  

Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sağlam ile Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe 
Taşyürek’in isim ve imzasının yer aldığı ve tez çalışması olduğu bildirilen anket 
çalışmasında Romanlar’a 61 farklı dinî soru yöneltildi. 

Yalova Romanlar Derneği Başkanı Necdet Karabulut, anketin sadece 
Romanlar’a yönelik olmasının bir ayrımcılık ve dinsizlikle itham olduğunu 
söyledi. 



    

137 

Anket soruları karşısında büyük şaşkınlık duyduklarını kaydeden Necdet 
Karabulut, şöyle dedi:   

"Bu soruları hazırlayanların şüphesi mi var? Bizim dinîmiz belli; İslam. 
Mezhebimiz; Hanefi, Peygamberimiz; Hz. Muhammed, kitabımız da; Kuran’dır. 
Bu soruların bize yöneltilmesi mahallemizde yaşayan Romanlar’ı rencide etti. 
Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Niye bu sadece Romanlara yönelik yapılıyor? 
Neden, Aleviler, Kürtler, Gürcüler’e değil de bize. Türkiye’de yaşayan bir sürü 
etnik grup var. Halkımız tepkili bu konuda. Dernek olarak onları yatıştırmaya 
çalışıyoruz. Bu nereden icap etti. Bize bu soruları yönetmekteki amaç neydi?" 

"BİZİM İÇİN VATAN, DİN, NAMUS ÖNEMLİ" 

Anket ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunun, 
bakanlık tarafından araştırılmasını istediklerini belirten Karabulut, şöyle 
konuştu: 

"Biz bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Bunun bakanlıkça 
araştırılmasını istiyoruz. Böyle sorularla rencide edilmek istemiyoruz. Burada bir 
önyargı var. Türk vatandaşların da böyle bir imajımız varsa kalkmasını istiyoruz. 
Bu bizi çok üzdü. Bizim için vatan, din, namus çok önemli. Çok rahatsız 
oluyoruz. Çünkü biz dinîmize bağlıyız. Ne demek yani; 'Allah’ı kabul ediyor 
musunuz?' diyorlar. Bu sadece Yalova’yı bağlayan bir şey değil. Bu tüm 
Türkiye’de yaşayan Romanlar’a karşı yapılmış bir hakarettir. Biz bunu bir 
hakaret olarak algılıyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bunun için bir 
açıklama bekliyoruz. Bizim dinîmizi sınıyorlar. Benim 6 tane çocuğum var, 
hepsi Kuran-ı hatim etti. Bunu sokakta cahil bir insanın ağzından duysam bile 
aynı tepkiyi gösteririm." 

Anket çalışmasında adı yer alan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Din Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi, aynı zamanda Yalova’daki 
ilköğretim okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Ayşe 
Taşyürek, devlet memuru olduğu için herhangi bir açıklama yapmayacağını ve 
anketin Yalova Valiliği oluru ile okulda öğrencilere teslim edildiğini bildirdi. 

"ANKET İYİ NİYETLE YAPILMIŞTIR"  

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yaşar Aydınlı, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yaptğıı anketin Romanlar’ı çok daha iyi tanımayı 
hedeflediğini söyledi. Anketteki konunun insan olduğunu belirten 
Prof.Dr.Aydınlı, "Bu çalışmada kesinlikle art niyet yoktur. Herkes 
Romanlar’dan bahçesiyor. Neye inanıyor, nasıl yaşıyorlar, neye tapıyorlar diye. 
Çalışma onların tanınması için iyi niyetle maksatsız olarak gerçekleştirilmek 
istenmiştir. İnsanların inançları ve düşünceleri bizim yaptığımız bilimsel 
çalışmaları etkilemez, bağlamaz" dedi. 
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ANKETTEKİ BAZI SORULAR  

"Sayın Hanımefendi ve Beyefendi; 

Bu anket sorulan bilimsel bir araştırmaya veri elde etmek için 
hazırlanmıştır. Sizden isim, soy isim, adres bildirmeniz istenmemektedir. 
Amacımız ’Romanlar’ın, çocuklarına nasıl bir ortamda ve hangi şekillerde dinî 
eğitim verdiklerini tespit etmektir. Sizden aldığımız bilgilerin 
değerlendirmelerini yaparak bilimsel sonuçlara ulaşmak ve karşılaşılan sorunlara 
çözüm önerileri ortaya koymak bu çalışmanın temel hedefidir. Soruları dikkatle 
okuyup, görüş ve durumunuzu yansıtan şıkkı işaretlemede göstereceğiniz dikkat, 
bizi bu hedefe ulaştıracaktır. Anket için zaman ayırıp, görüş ve fikirlerinizi 
bizimle paylaştığınız ve katkılarınız için sizlere şimdiden teşekkür ederim. 
Saygılarımla..." sözleriyle başlayan anketteki bazı sorular ve seçenekleri şöyle:  

* Allah’ın varlığına ve birliğine inanır mısınız? 

Evet, Allah’ın varlığına ve birliğine de inanırım.  

Evet, Allah’ın sadece varlığına inanırım.  

Hayır, Allah’a inanmam. 

* Hz. Muhammed (s.a.v.)in hak peygamber olduğuna inanır mısınız? 

Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görürüm. Hakkında bilgi 
sahibiyim. 

Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görürüm. Fakat hakkında 
bir bilgim yok 

Hayır, Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görmüyorum. 

* Erkek çocuğunuza sünnet töreni yaptınız mı? 

Evet yaptırdım.  

Hayır, Çünkü Erkek çocuğum yok. 

Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirmedim. Çünkü yaşı uygun değil. 

Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirtmeyeceğim  

Bu konuda yorum yapmak istemiyorum 

* Oruç tutar mısınız? 
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Ramazan’da ve özel gün ve gecelerde oruç tutarım.  

Sadece Ramazan’da oruç tutarım. 

Ramazan’da bazen oruç tutarım. 

Hiç oruç tutmadım. 

Bu konuda hiçbir fikrim yok 

* Gusül abdesti alır mısınız? 

Evet, gusülsüz dolaşmam.  

Evet, Ara sıra gusül abdesti alırım. 

Hayır, hiç gusül abdesti almam. 
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Ek. 2 : ANKET SORULARI 

ANKETTE SORULAN SORULAR 

 

1.Cinsiyetiniz  

   1.(  )Erkek                                                    2.(  )Kadın 

2.Öğrenim durumunuz 

   1.(  )Fakülte   2.(  )Yüksekokul  3.(  )Lise  4.(  )İlköğretim    5.(  )Okuma-yazmayı 
biliyorum 

 3.Mesleğiniz; 

    1.(  )Devlet Memuru   2.(  )İşçi      3.(  )Ev Hanımı     4.(  )Esnaf                  5.Diğer…   

 4.Medeni Durumunuz    

 1.(  ) Evli                         2.(  ) Bekâr                       3.(  ) Boşanmış 

 5.Eviniz 

    1.(  )Kendimizin             2.(  )Kira                           3.(  )Diğer… 

 6.Kaç çocuğunuz var?(     ) 

 7.Ailede temel dinî eğitim aldınız mı?     

   1.(  )Evet, yeterli derecede aldım.  2.(  )Evet ama yeterli derecede değil. 

3.(  )Hayır, hiç eğitim almadım.  

 8.Çocuğunuza temel dinî eğitim vermek için gerekli bilgiye sahip misiniz?   

 1.(  )Evet              2.(  )Hayır                             3.(  )Bu konuda yorum yapmak 
istemiyorum.  

 9.Dinî yönden eksiklerinizi gidermek için neler yaparsınız? 

    1.(  )Dinî kitap okurum.             2.(  )Din görevlerine sorarım.  

3.(  )Dinî vakıf ve derneklerin programlarına katılırım.        

    4.(  )Basın yayından öğrenirim.      5.(  )Dini eksiklerimi önemsemem 

10.Allah’ın varlığına ve birliğine inanır mısınız? 

    1.(  )Evet, Allah’ın varlığına ve birliğine de inanırım.        

2.(  )Evet, Allah’ın sadece varlığına inanırım. 

3.(  )Hayır, Allah’a inanmam.  
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11.Meleklere inanır mısınız?  

    1.(  )Evet, meleklerin hepsine inanırım.        2.(  )Evet, meleklerin bazılarına inanırım.     

 3.(  )Hayır, meleklere hiç inanmam. 

12.Kur’an-ı Kerim’in hak kitap olduğuna inanır mısınız? 

     1.(  )Evet                2.(  )Hayır               3.(  )Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 

13.Kur’an-ı Kerim okumasını biliyor musunuz?  

     1.(  )Evet, biliyorum.                      2.(  )Kur’an okumasını bilmem. 

     3.(  )Kur’an’ı yüzünden okumasını bilmem ama bazı sureleri ezbere okuyabilirim. 

14. Kur’an-ı Kerim’i ne sıklıkla okursunuz?                           

     1.(  )Sürekli okurum.            2.(  )Bazen okurum.       3.(  )Hiç okumam. 

15.Kur’an okumasını biliyorsanız nerede öğrendiniz? 

     1.(  )Kur’an Kursunda öğrendim.           2.(  )Ailemden öğrendim.  

     3.(  )Bazı vakıf ve derneklerin çalışmaları sayesinde öğrendim. 

     4.(  )Basın–yayın aracılığıyla öğrendim.   5.(  )Kendi çabalarımla öğrendim 

16.Çocuklarınız yüzünden Kuran okumasını biliyor mu? 

1.(  )Evet, çok iyi bilir.   2.(  )Hayır, sadece bazı sureleri ezbere okuyabilir.               

  3.(  )Hayır, hiç bilmez. 

17.Çocuklarınızı yaz aylarında Kuran Kurslarına gönderir misiniz?  

     1.(  )Evet, düzenli olarak gönderirim.            2.(  )Evet fakat düzenli göndermem.         

  3.(  )Hayır, hiç göndermem. 

 18.Çocuklarınız Kur’an okur mu? 

     1.(  )Çok sık Kur’an okur.        2.(  )Özel gün ve gecelerde okur.       3.(  )Hiç okumaz.  

19.Çocuğunuz namaz surelerini ezbere okuyabilir mi? 

1.(  )Evet, hepsini ezbere okuyabilir.       2.(  )Evet, bazılarını ezbere okuyabilir           

3.(  )Hayır hiç birini okuyamaz 

 20.Hz. Muhammed (s.a.v.)in hak peygamber olduğuna inanır mısınız? 

      1.(  )Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görürüm. Hakkında bilgi sahibiyim.         

      2.(  ) Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görürüm. Fakat hakkında bir 
bilgim yok 
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      3.(   )Hayır, Evet, Hz. Muhammed’i hak peygamber olarak görmüyorum. 

21.Ahirete inanır mısınız?      

      1.(  )Evet              2.(  )Hayır                        3.(  ) Bu konuda yorum yapmak 
istemiyorum. 

22.Kadere inanır mısınız? 

      1.(  ) Evet             2.(  ) Hayır                       3.(  ) Bu konuda yorum yapmak 
istemiyorum 

23. Dinîn emir ve yasaklara karşı tutumunuz nasıldır? 

   1.(  )Dinîn emir ve yasaklar hakkında bir bilgim yok. 

   2.(  )Dinîn emir ve yasaklarının bazılarını yaparım. 

   3.(  )Dinîn emirlerini yapar, yasaklarından kaçınırım. 

24. Dinîn emir ve yasakları konusunda çocuğunuza nasıl davranırsınız? 

   1.(  )Dinîn emir ve yasaklarını çocuklarımın uygulamasını isterim. 

   2.(  )Dinî emir ve yasaklarını çocuklarımın uygulamasını istemem. 

   3.(  )Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 

25.Hangi sıklıkla dua edersiniz?  

   1.(  )Sık dua ederim.          2.(  )Nadiren dua ederim.        3.(  )Hiç dua etmem. 

26.Abdest alır mısınız?  

 1.(  )Evet, her zaman abdestli olmaya çalışırım.         2.(  )Evet, ara sıra abdest alırım.          
3.(  )Hayır, hiç abdest alma 

 27.Gusül abdesti alır mısınız? 

 1.(  )Evet, gusülsüz dolaşmam.            2.(  )Evet, Ara sıra gusül abdesti alırım.                      
3.(  )Hayır, hiç gusül abdesti almam. 

 28.Elbiselerinizin temizliğine dikkat eder misiniz?   

1.(  )Evet, her zaman temiz elbise giyerim.       2.(  )Evet, bazen elbisemi temizlerim.       
3.(  )Hayır, elbisemi hiç temizlemem. 

29.Evinizin temizliğini ne sıklıkla yaparsınız?  

    1.(  )Düzenli olarak yaparım.         2.(  )Bazen yaparım.         3.(  )Hiç temizlemem. 

30.Ne sıklıkla namaz kılarsınız? 

    1.(  )Düzenli namaz kılarım.   2.(  )Ara-sıra namaz kılarım.       3.(  )Nadiren namaz 
kılarım.       
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    4.(  )Namaz kılmasını bilirim ama namaz kılmam.         5.(  ) Namaz kılmasını 
bilmiyorum. 

31.Ailenizde erkek çocuklarınızı Cuma ve Bayram namazlarına götürür müsünüz? 

1.(  )Evet, her zaman beraber gideriz.       2.(  )Evet, bazen beraber gideriz.           

3.(  )Hayır, hiçbir zaman çocuğumu götürmem. 

32.Camilerde yapılan programlara katılır mısınız?  

1.(  )Evet, sık katılırım.2.(  )Evet, bazen katılırım.                     3.(  )Hiç katılmam. 

33.Camilerde yapılan programlara, çocuklarınızı götürür müsünüz? 

1.(  )Evet, çok sık götürürüm.2.(  )Evet, bazen götürürüm.                3.(  )Hiç götürmem 

34.Oruç tutar mısınız? 

1.(  )Ramazan’da ve özel gün ve gecelerde oruç tutarım. 

 2.(  )Sadece Ramazan’da oruç tutarım            3.(  )Ramazan’da bazen oruç tutarım. 

     4.(  )Hiç oruç tutmadım                                   5.(  )Bu konuda hiçbir fikrim yok 

35.Zekât veya sadaka verir misiniz? 

     1.(  )Evet, çok sık   2.(  )Evet, ara sıra             3.(  )Hayır 

 

36.Hacca ve ya umreye gittiniz mi?  

    1.(  )Evet Hacca gittim   2.(  )Umreye gittim. 3.(  ) İmkânım olsa gitmek isterdim. 

4.(  ) Hayır, gitmek istemem      5.(  ) Bu konuda hiçbir fikrim yok 

37.Çocuğunuzla dinî yerleri ziyarete gider misiniz? 

 1.(  )Evet, her zaman gideriz.    2.(  )Evet, ara sıra gideriz.   3.(  )Hayır, hiç gitmeyiz. 

38.Kurban keser misiniz 

1.(  )Her yıl Kurban bayramında keserim.        2.(  )İmkânım olsa, keserdim.                 

3.(  )Kesmeyi,  hiç düşünmedim. 

39.Anne ve babanın davranışlarının çocuğun din eğitimindeki rolü ne olmalıdır? 

     1.(  )Anne ve babanın davranışları çok önemlidir.  

     2.(  )Anne-babanın davranışları çocuğun din eğitiminde üzerinde, etkili değildir. 

     3.(  )Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 

40.Çocuklarınızın dinî konulardaki sorularına nasıl cevap verirsiniz? 
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  1.(  )Kızarım            2.(  )Hiç cevap vermem               3.(  )Anlayışla karşılarım 

4.(  )Soru hakkında büyüklerime danışırım    

 5.(  )Soru hakkında din görevlilerinden bilgi alırım. 

41.Çocuk öncelikle hangi özelliği kazanmalıdır? 

1.(  )Çocuk her koşulda hayatını devam ettirecek yetenekler kazanmalı,   gerekirse dinin 
emirleri ve yasakları göz ardı  edebilmelidir 

2.(  )Çocuk öncelikle Allah korkusunu kalbine yerleştirmeli, harama helale dikkat 
etmelidir.  

3.(  )Bu konuda fikrim yok. 

42.Çocuğunuza nasıl isim verdiniz? 

     1.(  )Çocuğuma dinî şahsiyetlerin isimlerini verdim 

     2.(  )Çocuğuma isim verirken kendi kültür ve geleneklerime uygun olan bir isim 
koydum 

     3.(  )Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 

  43.Erkek çocuğunuza sünnet töreni yaptınız mı? 

 1.(  )Evet yaptırdım                           2.(  )Hayır, Çünkü Erkek çocuğum yok. 

     3.(  )Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirmedim. Çünkü yaşı uygun değil. 

     4.(  )Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirtmeyeceğim. 

     5.(  ) Bu konuda yorum yapmak istemiyorum 

 44. Erkek çocuğunuza sünnet töreni yaptırdıysanız nasıl yaptırdınız? 

 1.(  ) Sadece mevlit okuttum    2.(  ) Hem mevlit hem de müzikli ve içkili tören yaptırdım. 

     3.(  ) Çocuğumu sünnet ettirirken sadece eğlence düzenledim. 

 45.Evlenirken dinî nikâh yaptınız mı?  

1.(  )Evet           2.(  )Hayır                              3.(  )Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 

 46. Evlenirken dinî tören yaptırdınız mı? 

1.(  )Evet, sadece dinî tören yaptırdım.  

2.(  )Hem dinî tören hem de içkili ve müzikli tören yaptırdım 

 3.(  )Hayır, sadece içkili ve müzikli tören yaptırdım. 
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47.Bir yakınınız vefat ettiğinde dinî tören yapar mısınız? 

1.(  )Evet, ölüyü yıkar, kefenler, gömer ve arkasından Kuran okuturuz. 

2.(  )Ölüyü yıkar, kefenler, gömeriz. Sadece dua okuruz. 

3.(  ) Dinî tören yapmaz ölüyü sadece gömeriz. 

 48.Dinî müzik dinler misiniz?  

1.(  )Evet, her zaman dinlerim.        2.(  )Evet, bazen dinlerim.        3.(  )Hayır, hiç 
dinlemem. 

49.Mevlit okutur musunuz? 

 1.(  )Evet, bütün özel zamanlarda okuturum.2.(  )Evet, çok nadiren okuturum.       

3.(  )Hayır, hiç okutmam.      

 50.Mübarek gün ve gecelerde ailenizle birlikte neler yaparsınız? 

 1.(  )Kuran okuruz.2.(  )Camideki programa katılırız. 

3.(  )Ailemle televizyonda program izleriz. 

4.(  )Vakıf ve derneklerin programlarına katılırız 

5.(  )Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 

51. Dinî konularda örnek aldığınız bir lider var mı? 

1.(  )Hayır yok.   2.(  )Evet var.    3.(  )Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. 

52.Eğer, dinî konularda örnek aldığınız bir  lideriniz varsa  kimdir?............. 

53. Dinî vakıfların programlarına katılır mısınız? 

     1.(  )Sürekli katılırım     2.(  )Bazen katılırım    3.(  )Hiç katılmam 

 54.Çocuklarınızın dinî vakıfların programlarına katılmasını onaylar mısınız? 

      1.(  )Evet, teşvik ederim     2.(  )Hayır, karşı çıkarım3.(  )Hiç tepki vermem 

55. Dinî vakıf ve dernekler din eğitiminize katkı sağladı mı?    

     1.(  )Evet, çok katkısı oldu.     2.(  )Evet biraz katkı sağladı 3.(  )Hayır, hiç katkı 
sağlamadı. 

  4.(  )Din eğitiminde vakıf ve derneklerin etkisi olmaz.     5.(  )Hiç fikrim yok. 

56.Televizyonda takip ettiğiniz dinî programlar takip eder misiniz? 

  1.(  )Evet, çok sık dinî programları takip ederim.    2.(  )Evet, ara sıra dinî program 
izlerim. 
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3.(  )Dinî program hiç izlemem 

57.Televizyon’da dinî program izliyorsanız, 3 tanesinin isimlerini yazar mısınız. 

58.Din eğitimiyle ilgili hangi kitapları okuyorsunuz? 

59. Dinî dergi ve ya gazetelerden hangisini takip edersiniz? 

60.Sizin ve ya çocuklarınızın dinî eğitim ilgili başka söylemek istediğiniz hususlar var mı? 

61.Din eğitimi adına devletten beklentileriniz neler? 
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