
yordu ve Çıldır eyaJetinin merkezi de 
Ahıska olmuştu. 

XVII. yüzyılın başlarında eyaJet en ge
niş sınırlarına ulaşmış bulunuyordu. Ayn 
Ali"nin listesine göre eyalette on beş 

sancak vardı ve bunların dördü yurtluk 
ve ocaklık statüsündeydi. Bu sancaklar 
Oltu. Ardanuç, Ardahan-ı Büzürg. Çıldır. 

Hırtıs . Tavusger. Çeçerek ve Göle. Ma
cahel (Mahcil) ve Ahılkelek, Penek, Posof 
ve Ahıska olup Şavşat. Pertekrek, Liva
ne. Nısf-ı Livane ocaklık üzere tevcih edil
mişti. Eyalet. doksan yedisi zeamet. 
559'u tirnar olmak üzere toplam 656 
timarlı sipahi ve bunların cebelüleriy
le 1800 kadar asker çıkarıyordu. 1634-
1635'te bir kısım sancakları Safeviler'in 
hücum ve tahribatma uğradı. Bu dönem
de "Eyalet-i Çıldır nam-ı diger Ahıska" 
adıyla anılan eyalete bağlı Ahıska san
cağı Safevi işgalinde olup Çeçerek. Po
saf. Aspinze ve Penek harap haldeydi 
(BA. KK, Ruus, nr. 266, s. 93) Ahıska'nın 

1639 Kasrışlrin Antiaşması'yla Osmanlı 
idaresinde olduğu kabul edildi. 

XVII. yüzyılın ortalarına ait bir listeye 
göre Çıldır eyaleti Ahıska, Ardahan-ı Bü
zürg. Oltu. Ardanuç. Penek. Hırtıs, Çeçe
rek, Posof. Macahel. Acara. Ahılkelek, Li
vane, Şavşat ve Pertekrek'ten oluşan üçü 
yurtluk ve ocaklık on dört sancaktan iba
ret bir idari bölgeydi. Burada bu tarih
lerde 590 tirnar ve zeamet vardı ve ce
belüleriyle birlikte 1500 asker çıkarıyor
du. XVIII. yüzyılda sadece Çıldır eyaleti 
adıyla anılan eyalete, 1722-1730 yılları
na ait bir tevcihat listesinde Mamrevan, 
Nısf-ı Livane ve Pertek. Oltu. Ardanuç, 
Şavşat. Ardahan-ı Büzürg. Macahel, Pe
nek. Acara-i Ulya, Acara-i Süfla, Emir
hay (imirhev I?Jl. Kiskim, Çeçerek (veya 
Göle) bağlı bulunmakta idi. EyaJet ocak
lık olarak ishak Paşa ' nın tasarrufunda 
iken 1722 Eylülünde bu statüsü !{a ldırı 

larak Trablusşam Beylerbeyi Şehsüvar
zade Mehmed Paşa'ya verildi. Ancak da
ha sonra 1725 Haziranında tekrar ocak
lık statüsüne kavuşturularak beylerbe
yiliğine ishak Paşa getirildi. 1726'da ise 
Tiflis eyaletiyle birleştirilerek yine ishak 
Paşa'ya tevcih edildi (BA, KK, nr. 523 m , s. 
64-72, 96) XVIII. yüzyılın sonlarına doğ
ru Kutayis, Cercer (?) ve Tavusger'in de 
dahil olduğu Çıldır eyaleti on üç sancak
tan oluşuyordu (BA, fVIAD, nr. 9550. s. 5). 

1828 Osmanlı - Rus savaşı sırasında 

Ahıska ve Ahılkelek Rus işgaline uğradı 
ve 1829 Edirne Antiaşması'yla Ruslar'a 
terkedildL Kuzey ve kuzeydoğu sınırları 
daralan eyalet beş sancaktan ibaret bir 

idari bölge oldu. Tanzimat ' ın ilanından 

sonra yapılan düzenlemeler sonucu bir 
sancak haline getirilerek Erzurum eya
Jetine bağlandı (Sa/name-i Devlet-i Aliyye 

11263 ı. s. 88). 1831 nüfus sayımına gö
re toplam 78 .668 erkek nüfusun tesbit 
edildiği Çı Idır eyaleti 1856 -1857' de on 
sekiz kazadan ibaret Erzurum eyaJetine 
bağlı bir sancak durumundaydı. 1866-
1867'de ise Çıldır sancağının on bir ka
zası vardı . Sancağın kazaları Şavşat. Ta
vusger, Ardanuç, Göle, Posof, Çıldır, Ar
dahan, Mamrevan. Penek, Kiskim ve Ol
tu idi ( Salname-i Devlet-i Aliyye 11283 1. 
s. 169) 1871 -1872 tarihli Erzurum Vi
lô.yeti Sô.lnô.mesi'ne göre sancak Oltu, 
Ardanuç, Ardahan adlı üç kaza ve bunlara 
bağlı yedi nahiyeden oluşuyordu (s ı 38, 
144) Bu s ı rada sancak toplam 45.065 
erkek nüfusa sahipti ve bunun sadece 
1875'ini hıristiyan nüfus teşkil ediyor
du. Halkının çoğu ziraat ve hayvancılık 
yanında şal, bez dokumacılığı, kuyum
culuk, bakırcılık, saraçlık gibi zenaat dal
larıyla da uğraşıyordu. Rus i şga line uğ

ramadan önce sancakta 197 cami. üç 
han, 283 dükkan, dört medrese. bir rüş
diye. yetmiş sekiz sıbyan mektebi tes
bit edilmişti. 1876'da Çıldır ve Kars yö
resi Ruslar tarafından işgal edildi ve bu 
durum 1918'e kadar sürdü. Rus idaresi 
altında Çıldır. Kars "oblast"ının (v ilayet) 
dört ana "okrug "undan (kaza) biri olan 
Ardahan'a bağlı bir nahiye durumunday
dt 16 Mart 1921 ·de Moskova Antlaşma
sı'yla Türk-Sovyet sınırı kesin şeklini al
dı ve Çı Idır' ın kuzey ve kuzeydoğu sınır
ları çizildi. 

Bugün Çıldır adıyla Kars iline bağlı olan 
kaza ise 1924' te teşkil edilmiş olup 1416 
km 2 yüzölçüme sahiptir. Buraya merkez. 
DoğruyoL Kurtkale bucakları ile kırk iki 
kadar köy bağlıdır. 1990 sayımına göre 
ilçe nüfusu 24.380. ilçe merkezinin nü
fusu ise 2152'dir. 

157B'de 
Osmanl ı lar ' la 

Saf eviler 
ara s ında 

yap ı l an 

C ı ldır 

sava sı' n ı 

gösteren 
bir minyatür 

(Şehinşahname. 

iü. Ktp .. FY, 

nr. 1404, vr. 72 h) 
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IV. Mehrned devrinde 
1656'da yeniçerilerle sipahilerin 

İstanbul'da çıkardıkları 
isyana verilen ad. 

_j 

XVII. yüzyılın başlarından itibaren Os
manlı Devleti idari yönden oldukça karı
şık bir döneme girmiştir. Bu durum özel
likle IV. Murad devrinden sonra daha da 
artmış. çocuk yaşta t ahta geçen Sultan 
IV. Mehmed'in devlet idaresine hakim 
olamaması yüzünden sarayda valide sul
tanlar ve iç ağalar nüfuz kazanmıştı. Dev
let erkanı arasındaki rekabet ve geçim
sizlik ise son ·haddine varmıştı. Bu se
beple Girit seferi dolayısıyla Venedikli
ler'le Adalar denizinde devam eden sa
vaşta başarı sağlanamamış, hatta Ça
nakkale Bağazı kuşatma altına alınmış

tı. Ayrıca imparatorluğun maiT durumu 
da pek iyi değildi. UIOfeleri zamanında 
ödeyemeyen devlet askere züyuf, kırkık 
ve kızıl (bakırı çok) akçe vermek zorunda 
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kalmış, aldığı bu paradan dolayı da as
ker arasında memnuniyetsizlik baş gös
terdiği gibi esnafla aralarında anlaşmaz
lıklar çıkmaya başlamıştı. 

Bu ortamda Girit'teki savaştan dönen 
ve dokuz taksit maaşlarını alamayan bir 
kısım yeniçeriler, devrin hazine kethü
dası ve sır katibi olarak vazife gören 
Ma ' noğlu Mir Hüseyin Bey'in nakline gö
re, gadre uğramış bazı ayan ve ileri ge
lenlerin de tahriki üzerine (bk. Naima, VI, 
ı 4 ı ı Ağakapısı'na giderek şikayette bu
lundular. Fakat Kul Kethüdası Osman 
Ağa'nın kendilerini dinlememesi üzeri
ne yeniçeri k.ışlalarına giderek durum
dan memnun olmayan diğer yeniçeriler
le iş birliği yaptılar. 

Bu sırada ulüfelerini alamamış olan 
sipahiler de yeniçeri kışialarının bulun
duğu Etmeydanı'na geldiler ve 2 Mart 
1656 Cuma günü onlarla birleştiler. Ni
hayet Hezarpare Ahmed Paşa'nın iç meh
terliğinden taşraya çıkarılmış yani göre
vinden uzaklaştırılmış Sipahi Mehter Ha
san Ağa, Şamlı Mehmed Ağa, Galata 
Voyvodalığı'ndan atılmış Karakaş Meh
med gibi daha bazı kimseler zorbaların 
başına geçerek, "Yarın sabah ayak di
vanı isteriz" diye saraya haber gönder
diler. Bu fitnede kusurlu görülen ocak 
ağalarından bazılarının değiştirilmesine 

ve isteklerinden vazgeçmeleri için asile
re haber gönderilmesine rağmen zor
balar taleplerinde ısrar ettiler. 

Asiler 4 Mart Pazar günü Etmeyda
nı'ndan Atmeydanı'na geçerek aynı gün 
Şeyhülislam Hüsamzade'nin adamların
dan olup bu olayda ara buluculuk yap
mak isteyen Kara Abdullah Ağa'yı mey
danda öldürdüler. Daha sonra padişahı 
tekrar ayak divanına davet ettiler. IV. 
Mehmed, yanında vezirler, ilim adamla
rı, piyade ve sipahi askeri olduğu halde 
ayak divanı için Soğukçeşme'deki Alay 
Köşkü'ne geldi. Zorbalar başlarında Si
pahi Mehter Hasan Ağa olduğu halde 
padişaha şikayetlerini şifahen anlattı

lar. Girit'te Venedikliler'in verdiği zarar 
ve ziyandan. askere ayarı düşük akçe 
verilmesinden, ulüfelerin geç kalmasın
dan, ağalarla musahiblerin yolsuzlukla
rından uzun uzun bahsettiler. Sonunda 
bütün bu işlere sebep olan Enderun ve 
Birun erkanından otuz kadar ağanın is
mini vererek bunların başlarını istedi
ler. Padişahın yanında bulunan ve he
nüz yeni sadrazam tayin edilmiş olan 
rikab kaymakamı Zurnazen Mustafa Pa
şa bu kişilerin mallarının müsadere edi
lip kendilerinin sürülmelerini teklif ettiy-
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se de herhangi bir faydası olmadı. Asi
lerin. "Seni dahi isteriz" demeleri üzeri
ne ortalığa bir sessizlik hakim oldu ve 
neticede padişahın hatt-ı şerifiyle önce 
Darüssaade Ağası Behram Ağa, Kapı 

Ağası Bosnalı ÇalıkAhmed Ağa ve İbra
him Ağa bostancıbaşı vasıtasıyla öldü
rüldü, cesetleri saraydan çıkarılarak asi
lere teslim edildi. Daha sonraki günler
de de saray içinden ve dışından otuz ka
dar devlet adamı yakalandıkları yerler
de öldürüldüler. Bunların cesetleri asiler 
tarafından Sultanahmet Meydanı 'ndaki 

çınar ağaçlarına asıldı. Bundan dolayı bu 
olaya Osmanlı tarihinde "Çınar Vak'ası" 
adı verildi. Aynı zamanda bu manzara, 
meyveleri insan şeklinde bir ağaca ben
zetildiğinden tarihimizde "Vak'a-i Vak
vak.ıyye" adıyla da meşhur oldu. 

İsyanın sonunda zorbaların arzusuyla 
sadaret ve meşihat makamlarında ve di
ğer dairelerde değişiklikler yapıldı. Ni
hayet 8 Mart 1656 günü sipahilerin ulü
feleri kuruş olarak çıktı. Asiler de ida
mını istedikleri kimselerin henüz ele geç
meyenlerinin ileride katledilmesi şartıy
la dağıldılar. böylece isyan sona erdi. 
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Orhan Seyfi Orhon 
tarafından çıkarılan haftalık 
Türkçü fikir ve sanat dergisi. 

_j 

Bazı aralıklarla 9 Ağustos 1941 - 9 Ha
ziran 1948 tarihleri arasında toplam ola
rak 161 sayı yayımlanmıştır. 

Yayın hayatında üç devre görülen dergi
nin ilk devresi 9 Ağustos 1941 - 15 Tem
muz 1944 yılları arasındadır. 34. sayı

dan sonra (28 Mart ı 942) geçici olarak 
yayın faaliyeti durdurulmuş, iki ay ka
dar sonra tekrar yayma başlamıştır. 66. 
sayıda Yusuf Ziya Ortaç da yayma katıl-

m ış, ancak bu beraberlik 73. sayıya ( 13 
Şubat I 943) kadar devam etmiştir . Der
ginin 130. sayısında ( 18 Mart I 944) esas
ta Türkçülük ülküsünden ayrılmadan fi
kir, sanat ve aktüalitede bazı yenilikler 
yapılacağı açıklanmıştır. Derginin ebadı 
büyümüş, daha önce mevcut Türkçü slo
ganlar kaldırılmıştır. Bu devre 146. sayı
ya kadar devam eder. 26 Ağustos - 16 
Eylül 1944 tarihleri arasındaki ikinci dev
rede dergi gazete görünümünü alır. An
cak dört sayı süren ve yayma Y. Ziya Or
taç'ın ikinci defa katıldığı bu devrede 
de dergiye milliyetçilik meselesi, dil ve 
edebiyat konularıyla şiirler hakim du
rumdadır. 17 Mart- 9 Haziran 1948 ta
rihleri arasındaki üçüncü ve son devre
de derginin sahibi ve başyazarı Yusuf 
Ziya Ortaç'tır. Bu devrede ancak on bir 
sayı yayımlanabilen derginin yayın ha
yatı 9 Haziran 1948'de sona erer. 

Çınaraltı, yayın hayatına başlarken 

Türkçü bir dergi hüviyetinde olmakla 
beraber daha sonraki yıllarda biraz da 
siyasi iktidarın Türkçüler üzerindeki bas
kılarının tesiriyle zaman zaman Türkçü
lüğü savunur duruma geçtiği halde za
man zaman da bu fikriyatın tamamen 
dışında tarafsız bir dergi hüviyetine bü
rünmüştür. Dergi 1944 yılında meşhur 
Nihai Atsız - Sabahattin Ali davasını (bk. 
DİA, IV, 87) yorum yapmadan verirken 
devrin cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 
Türkçüler'e hücum eden 19 Mayıs bay
ramı konuşmasını imalı bir şekilde nak
Ieder. 

Devrin siyasi havası dolayısıyla Mayıs 
1944'ten sonra magazine kaymakla be
raber yine de ilk çıkışındaki Türkçü fikir 
ve sanat dergisi hüviyetini korumaya ça
lışmıştır. Yayın hayatı boyunca dergide 
birçok şiir yanında Türkçülük, milliyetçi
lik, Türk medeniyeti ve kültürü. Türk sa
natları . dil, din, ticaret ve iktisat. müsl
ki, tarih ve edebiyatla ilgili pek çok ma
kale neşredilmiştir. Yayımlandığı döne-

Çınaraltı'nın 

ilk savısı nın 

ka pağ ı 


