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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 




