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ÇERKEZLER

Ak su il çe si ne göç ede rek ça lış ma la rı nı 

bu ra da de vam et tir di. 17 Ha zi ran 2011 

ta ri hin de ve fat et ti. Is par ta’da ken di sinin 

yap tır dı ğı Di la ra Ca mii ve Kül li ye si’nin 

ya nın da ki Ak yol Me zar lı ğı’nda def ne dil-

di. Kü çük yaş ta Nur şin li Şeyh Mâşûk’tan 

ta sav vuf eği ti mi alan Çe tin genç lik dö ne-

min de Sey yid Ab dül hakîm el-Hü seynî’ye 

in ti sap et miş tir. Onun ve fa tın dan son ra 

1973’te in ti sap et ti ği Me di ne li Şeyh Ab-

dül hak’tan 1976’da hac mev si min de Nak-

şi bendî, Kådirî, Küb revî, Süh re verdî ve Çiş-

tiy ye ta ri kat la rı, 2000 yı lın da da yı sı ve ka-

yın ba ba sı Şeyh Mu ham med Ma‘sûm’dan 

Kådirî ir şad icâze ti al mış tır.

Eser le ri. İs ma il Çe tin’in ye di si Arap ça 

ol mak üze re Is par ta’da ken di ya yı ne vin de 

ba sı lan el li ci va rın da ese ri olup baş lı ca la-

rı şun lar dır: 1. Ehl-i Sün net’in Na za rı 

İ’ti kå dın Öl çü sü dür (1977). Er zu rumlu 

İb râ him Hak kı’nın 110 be yit lik iti kad 

man zu me si nin şer hi dir. 2. Mü’mi nin İs-

ti kå me ti Velînin Kerâme ti dir (1978). 
3. Ta sav vuf: İn san ve Va zi fe si (1980). 
4. Edeb le Va rış Lü tuf la Dö nüş (1982). 
5. Tek Ça re (1987). Ahlâkî ve ta sav vufî 

öğüt ler içe ren ha cim li bir eser dir. 6. İttibâ 

Ehl-i Sün ne te’ dir (1989). Eser de Me cû sî-

lik, Se ne viy ye, Berâhi me, Sâbiîlik, ya hu di 

fır ka la rı, Ehl-i sün net’ten ay rı lan fır ka lar 

ve inanç lar la Ehl-i sün net için deki hak 

mez hep ve fır ka lar ta nı tıl mış, son bölüm-

de Kasîde-i Emâlî Ter cü me si esas alı-

na rak Ehl-i sün net inan cı ve ta sav vuf la 

il gi li bil gi ler ve ril miş tir. 7. Öz leş me Yolu 

(1991). Şeyh Fet hul lah’ın Risâle’si nin 

Nak şi bendî ta ri ka tı nın âdâb ve erkânı nı 

anla tan bi rin ci mek tu bu nun ter cü me si dir. 

8. Tah kîm-i Sâdât Şerh-i Mişkât (I-III, 
1995). Bi rin ci cilt te Hatîb et-Tebrîzî’nin 

Miş kâ tü’l-me ½â bî¼ ad lı ese riy le il gi li bir 

mu kad di me ya zıl mış, ar dın dan Ab dül hak 

ed-Dih le vî’ nin bu eser üze ri ne yaz dı ğı ta‘ lî-

kå tın mu kad di me siy le Hatîb et-Tebrîzî’nin 

mu kad di me si ter cü me edil miş tir. Bu mu-

kad di me ler den son ra mü el lif Miş kâtü’l-

me½âbî¼’in ta ma mı nı ya yım la ma yı ta-

sar la mış sa da ölü mü do la yı sıy la sa de ce 

iman bö lü mü nü ta mam la ya bil miş tir. 9. 

Me sâ fü’l-£ulemâßi’l-etšiyâßi’l-aÅbâri’l-

aÅ yâr fi’t-tev¼îdi ve’t-te vek kü li ve’t-te-

ves sü li bi’l-en biyâßi ve’l-ev liyâßi’l-eb-

râr (1999). Ay nı ko nu da Te ves sül (1992) 
ad lı bir risâle si da ha var dır. 10. Ta sav vuf 

ve Tevhîdde Par lak İn ci ler (2000). ed-

Dür rü’n-naŠîd fi’t-ta½av vuf ve’t-tev¼îd 

ad lı ken di Arap ça ese ri nin çe vi ri si dir. 11. 

Ta’lîm-i As fiyâ’ (2002). Bu da ¥ik me-

tü’l-en biyâß bi-ta£lîmi’l-a½ fi yâß ad lı 

Arap ça ese ri nin ter cü me si dir. 12. Âyet 

Mol la Sü ley man’ın oğ lu Mol la Mah fuz, an-

ne si Ferrâ el-Be gavî’nin Me ½â bî ¼u’s-sün-

ne’si ne şerh ya zan Mol la Re şid’in kı zı Râbia 

Ha nım’dır. İs ma il ilk eği ti mi ni mem le ke tin-

de al dı. Da ha son ra Ha lep’e gi de rek Şey hül-

kurrâ Mol la Ab dür rez zâk Kür dî’ nin ya nın da 

dört yıl kı ra at ders le ri oku du ve icâzet al dı. 

On dört ya şın da iken Tür ki ye’ye dön dü ve 

med rese öğ re ni mi ne de vam et ti. Bu dö-

nem de Mol la Mah mud, Şeyh Er sad, Sey da 

Ha lil ve oğ lu Mol la Bed red din’den; Si irt’te 

Molla Tay yib, Şeyh Şe re fed din ve oğ lu Şeyh 

Mus ta fa’dan, Muş’ta Mol la Câfer’den ders 

al dı. Er zu rum’da al tı ay ka dar Sakıp Efen-

di’nin (Da nış man), ar dın dan Mol la Mu-

ham med Zi vingî’nin, Mol la Ab dül hakim’in 

ders le ri ne ka tıl dı. Pat nos’ta Mol la Yâ sin’-

den iki yıl bo yun ca çe şit li ki tap lar oku du, 

onun la bir lik te git ti ği Van’da bir yıl da ha 

ders le ri ne de vam edip ken di sin den umu mi 

icâzet al dı. 1960’ta tek rar Er zu rum’a müf-

tü Sâkıp Efen di’nin ya nı na git ti. Ra hat sız lı-

ğı yü zün den ders le ri ni sür dü re me yen ho-

ca sı nın tav si ye siy le Di ya net İş le ri Baş ka nı 

Ömer Na su hi Bil men’den kı sa bir sü re ba zı 

ki tap lar oku du. 27 Ma yıs 1960 İh ti lâ li’ nin 

ar dın dan Su ri ye’de Şâh-ı Haz ne’nin oğ lu 

Şeyh Alâed din’in, da ha son ra Ku zey Irak’ta 

Şeyh Mu ham med Ka sım’ın ders le ri ni iz le-

di. Bu ho ca sıy la Şir van’a dön dü ve on dan 

da icâzet al dı.

Bir dö nem Di yar ba kır’da ki tap çı lık ya-

pan İs ma il Çe tin imam lık ve mü der ris li ğe 

Di yar ba kır’ın Ka‘bî kö yün de baş la dı, ar dın-

dan şey hi Ab dül hakîm el-Hü seynî’nin em-

riy le çe şit li yer ler de bu gö re vi sür dür dü. 

1971’de Is par ta’nın Gön dür le (Har ma nö-

ren) kö yün de ve Ata bey il çe sin de imam lık 

yap tık tan son ra is ti fa edip Is par ta’ya yer-

leş ti. Bu ra da bir ya yı ne vi ku rup eser le ri ni 

ya yım la ma ya baş la dı. Bir ta raf tan da kur-

du ğu med re se de ders ve re rek otuz dör dü 

icâ zet alan yüz ler ce ta le be ye tiş tir di. 12 

Ey lül 1980 İh tilâli’nde bir sü re ta ki ba ta 

uğ ra dı, bu sı ra da ha pis ha ne de as tım ve 

bron şit has ta lı ğı na ya ka lan dı. 1996’da 

sağ lık so run la rı do la yı sıy la An tal ya’nın 

İsmail Çetin

Kaf kas dil le ri nin Adi ge-Ab haz gru bunda 

yer alan Çer kez ce (Adi geb ze) do ğu ve batı 

leh çe le ri ne ay rı lır. Ço ğu ün süz ol mak üze-

re el li dört se se sa hip, uzun bir geçmişe , 

zen gin ke li me ha zi ne si ne ve kül tü re daya-

nan, ifa de gü cü yö nün den iş lek bir dil 

olan, geç miş te fark lı al fa be ler le ya zı lan 

Çer kez ce, Sov yet dö ne mi nin ilk yıl la rın da 

ön ce Arap, ar dın dan La tin, 1936-1938’den 

son ra Ki ril al fa be siy le ya zıl dı. 1924-1938 

ara sın da Ba tı ve Do ğu Çer kez leh çe le ri 

üze ri ne iki ay rı ya zı ve ede bi yat di li oluş tu-

rul du. Çer kez ler’in milâttan ön ce 3000’le-

re da ya nan Nart des ta nı ile baş la yan söz lü 

ede bi yat ge le ne ği de çok ge liş miş tir.
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Ay tek Na mi tok, Çer kes le rin Kö keni (trc. Ay sel 
Çe vi ker), An ka ra 2003, I-II; Sa dık Mü fit Bil ge, Os-
man lı Ça ğın da Kaf kas ya 1454-1829: Ta rih, Top-
lum, Eko no mi, İs tan bul 2005, tür. yer.; Ta ma ra V. 

Po lo vin ki na, Çer kes ya Gö nül Ya ram (trc. Or han 
Ura vel li), An ka ra 2007; Ufuk Tavkul , Kaf kas ya 
Ger çe ği, İs tan bul 2007, tür. yer.; Rus lan Bet ro zov, 
Çer kes le rin Et nik Ta ri hi (trc. Or han Ura vel li), An-
ka ra 2009; Ka dir Nat ho, Kaf kas ya’ da ve Kaf kas-
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An ka ra 2009; L. Tardy, “The Ca uca si an Pe op les 
and the ir Ne igh bo urs in 1404”, AOH, XXXII/1 
(1978), s. 93; Mir za Ba la, “Çer kes ler”, İA, III, 375-
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ÿSa dık Mü fit Bil ge

– —ÇETÝN, Ýsmail
(1942-2011)

Son devir din âlimlerinden.˜ ™

27 Şu bat 1942’de Di yar ba kır’ın Haz ro ka-

za sın da doğ du. Böl ge de ilim eh li ola rak ta-

nın mış bir ai le ye men sup tur. Ba ba sı Kådî 

Beyzâvî’nin tef si ri üze ri ne hâşi ye si bu lu nan 
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ÇÝNGENELER

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

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

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

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

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

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

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

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

– —ÇÝNGENELER

Dünyanýn her tarafýna daðýlmýþ
göçebe bir topluluk.˜ ™

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ye ni Dün ya Kurmuşum ad lı ki ta bıy la 

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

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

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

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

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

Mehmet

Çınarlı

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

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

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

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

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

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

Ah lak (1986), Şüb he den Hakîka te 

(1987), Ol gun luk Gü nah tan Sa kın-

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

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

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

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

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

– —ÇINARLI, Mehmet
(1925-1999)

Þair, yazar ve bürokrat.˜ ™

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lı ğı’nda def ne dil di.

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

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

te si’nde çık mış tır (1937). Da ha son ra 




