
min çeşitli kültür meselelerine de eği
len dergi, Bursa. Kırım ve Makedonya ile 
Türkistan'a ait çeşitli folklorik bilgiler. 
örf ve adetlerle yurt dışında kalan bir 
kısım sanat eserlerine dair yazılara da 
yer vermiştir. Çınaraltı, esasında Türk 
kültürünün, Türk tarih ve medeniyetinin 
çeşitli coğrafyalardaki varlığıyla meşgul 

olmayı milliyetçilik anlayışının temeli say
mıştır. Birçok sayıda Ziya Gökalp'ten ik
tibaslar yapan dergi ayrıca Atatürk. Zi
ya Gökalp, Namık Kemal. Ahmed Haşim 
ve Ömer Seyfettin için özel sayılar çıkar
mıştır. 

Yedi yıllık yayın hayatı boyunca dergi
de şiir, hikaye, hatıra ve makaleleri ya
yımlanan belli başlı isimler şunlardır: 

M. Emin Yurdakul, B. Kemal Çağlar, Yah
ya Kemal, Şüküfe Nihai, Y. Ziya Ortaç, 
Nihai Atsız, Halide Nusret, Orhan Seyfi 
Orhon, Edip Ayel, Zeki Ömer Defne, Fa
ruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, 
Mithat Cemal, Fazı! Ahmet Aykaç, Feyzi 
Halıcı. H. Nihat Boztepe, Mehmet Çınar

lı, H. Namık Orkun, Z. Vetidi Togan. R. 
Oğuz Türkkan, Nejdet Sançar, Besim 
Atalay, Enver Behnan Şapolyo. İsmail Ha
mi Danişmend. Peyami Safa, Altemur 
Kılıç. 

Derginin 59. sayısından itibaren (7 İ kin
citeşrin 1942) "Çınaraltı neşriyat" adı al
tında bir yayın serisi kurulmuş, bu seri
de Yusuf Ziya'nın Beşik, Orhan Seyfi'
nin Dün, Bugün, Yarın ve H. Namık Or
kun'un Yeryüzünde Türkler ve Milli 
Türk Efsaneleri adlı eserleri yayımlan
mıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Musa R. Bilgi, Çınaraltı Dergisinde Çıkan 
Şiirlerin Tahlili (lisans tezi. 1 975), iü Ed. Fak. 
Ktp., THT, nr. 1128; Cihat Erol. Çınaraltı Mec· 
muasının Sistematik Telkiki (lisans tezi, 19801. 
iü Ed. Fak. Ktp.; Hasan Kolcu. Türk Edebiya· 
tında Hece·Aruz Münakaşaları (doktora tezi, 
19891. iü Ed. Fak. Ktp., THT, nr. 59; Ziya Ba
kırcıoğlu, "Çınaraltı", TDEA, ll, 142·143 ; Ömer 
Faruk Akün. "Atsız, Hüseyin Nihai", DiA, IV, 
87. 
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Iii KAZlM YETİŞ 

ÇIPlAK 

XVIII. yüzyıl sonlarında 
Tersane-i Amire askerlerinden 

bir sınıfın adı. 
_j 

lll. Selim devri kaptanpaşalarından Kü
çük Hüseyin Paşa'nın kaptan-ı deryalığı 
zamanında 1792'de onun tarafından teş
kil edildiğinden bazan "Hüseyin Paşa çıp
lağı" diye de anılırdı. Çıplaklar kaptan
paşanın retakatinde adeta bir merasim 

Çiplak ve 
çiplak çavuşu 

Mehmed 

Paşa, 

fvfecmQa·i 

Tesauir·i 

Osmaniyye, 

lstarıbul1279, 

levha V) 

kıtası gibi olduklarından "kaptanpaşa 

çıplağı" olarak da ifade edilirlerdi. Sayı
ları fazla olmayan çıplakların tersanede 
özel bir görevleri vardı. Kaptanpaşa tili
kasında hizmet ederlerken biri baş kıs
mında vardacılık ve kancacılık yapar, iki
si kıç tarafında sancak yanında durur, 
on kadarı da kürek çekerdi. 

Boylu postu ve gösterişli gençlerden 
oluşturulan çıplaklar yarı çıplak dolaşır

lardı. Genellikle sırtiarına al çuhadan ke
narları sırma kolsuz bir yelek. bacakla
rına paçaları kırmızı şeritli kısa bir şal
var giyerler, bellerinde kırmızı bir çifte 
tabanca ile uzunca bir bıçak taşırlardı. 
Baldırları ve omuza kadar kolları çıplak 
kalırdı. Serpuşları mavi top püsküllü kır
mızı Cezayir fesiydi. 

Çıplaklar sınıfı Alemdar Mustafa Paşa 
zamanında 1808 yılında kaldırılmıştır. 

Ömürleri fazla olmamakla birlikte garip 
görünüşleriyle halk ağzında bazı deyim
lerde uzunca bir süre daha yaşamışlar
dır . Mesela yersiz soyunan delikanlılar 

için. "Hüseyin Paşa çıplağı gibi dolaşma
ya utanmıyor musun?" denilirdi. 

Çıplak tabiri yeniçerilerde hizmete gir
mek üzere nöbetle soyunan neferler hak
kında da kullanılırdı. Fakat bunlara da
ha ziyade "ağa çıplağı", "kaptanpaşa çıp
lağı" denirdi. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Cevdet. Tarih, VII, 369; Ata Bey, Tarih, ll , 
193·198; Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı Teş· 
kilat ve Kıya{et·i Askeriyyesi, istanbul 1325, s. 
89·90; Pa kalın, 1, 362; Mi d hat Sertoğlu . Re· 
sim/i Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, istanbul 
1958, s. 66; ist.A, VII , 3924·3925; TA, Xl, 488. 
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ÇlRAC-ı DEHLl 

ÇIRAG-ı DEHLİ 

( >~t~) 
Şeyh Nas!rüdd!n Mahmud b. Yahya 

(ö 757/1356) 

Çiştiyye tarikatına mensup 
Hindistanlı meşhur sufi. 

...J 

673 (1274) veya 675'te (1276) Kuzey 
Hindistan'ın Avad şehrinde dünyaya gel
di. Ailesi aslen İranlıdır. Dokuz yaşınday
ken zengin bir yün tüccarı olan babası 

nı kaybetti. Annesi eğitimini sağlama 

konusunda büyük titizlik gösterdi. Dini 
ilimleri Mevlana Abdülkerim-i Şirvani ve 
Mevlana İftiharüddin-i Gflanf'den okudu. 
Genç yaşlarından itibaren ilimle uğraş
maktan çok kendini zühd, riyazet ve iba
dete vermeyi tercih etti. Yirmi beş ya
şında dünyadan el etek çekip Avad şeh
rinin dışındaki ormanlarda devamlı oruç 
tutarak on beş yıl kadar yaşadı. Kırk ve
ya kırk üç yaşında iken Avad bölgesin
den ayrılarak Delhi'nin "sultanü'l-meşa
yih" diye anılan en meşhur Çişti şeyhi 
Nizameddin Evliyil'nın müridieri arasına 
katıldı. Kısa zamanda mürşidinin en sev
diği müridi oldu. 724'te (1324) hilafet 
aldı. Çiştfler'in çok sevdiği semaı sünne
te aykırı gördüğünden Nizameddin Evli
ya'nın sema meclisine katılmaz, şeyhi 

de onun bu tavrını hoş karşılardı. Del
hi'de bir müddet kaldıktan sonra Niza
meddin'in başka bir müridi olan meş
hur şair Emir Hüsrev-i Dihlevi aracılığıy
la oradan ayrılıp tekrar orman ve dağ
lara dönmek için şeyhinden izin istediy
se de Nizameddin ona Delhi'de kalıp kar
şılaştığı sıkıntılara katianmasını tavsiye 
etti. 

Nizameddin Evliyil'nın vefatı üzerine 
1725 / 13251 onun kurduğu hankahın ba
şına geçince Delhi ' nin bütün Çiştfler'i 

kendisinin etrafında toplanmaya başla
dı. "Çırağ-ı Dehli" lakabını alması bun
dan dolayıdır. Esasen fazla kalabalıktan 
rahatsız olan Çırağ-ı Dehli. eskiden beri 
Çiştiler'e düşmanca davranan Delhi Sul
tanı Muhammed b. Tuğluk'un çeşitli bas
kılarına maruz kalmaya başladı. Çişti

ler'in siyasi prensipleri hükümdarlardan 
uzak kalmalarını gerektirirken sultan 
onların kendisine hizmet etmelerini is
tedi. Nitekim çıktığı birkaç seferde onu 
zorla dl.medar• olarak yanına aldı: bir 
defa da hapse attırdı. Bu zorluklara bü
yük bir sabırla katianan Çırağ-ı Deh
li. Muhammed b. Tuğluk'un vefatından 
(752 / 1351 ı sonra Sultan FirQz' un Del hi 
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ÇlRAG-I DEHL1 

tahtına geçmesinde büyük rol oynadı. ı 

Sultan Tuğluk'un aksine Sultan Ffrüz Çı

n1ğ-ı Dehli ve diğer Çiştfler'e çok saygılı 
davrandı ve onun hankahına büyük ser
vetler bağışladı. 

ÇIRAGAN SAHiLSARA YI 

İstanbul'da 
Beşiktaş ile Ortaköy arasında 
Sultan Abdülaziz tarafından 

yaptırılan saray. 
Zikir metodu olarak her nefeste Al- L _j 

lah'ı zikretmeye (pas-ı enfas) büyük önem 
veren Çırağ-ı Dehli 754'te (1353) çile
hanesinde yalnız olarak ibadet eder
ken Türab adında bir Kalender! tarafın
dan bıçaklandı. Ancak ölümden kurtul
du ve her zamanki sabır ve teslimiye
tiyle suikastçının cezalandırılmasını ön
ledi, üstelik kendisine bir miktar para 
verdi. Çırağ -ı De h ll 18 Ramazan 757 ( 14 
Eylül 1356) tarihinde vefat etti. Vasiye
ti üzerine cenazesini müridierinden Sey
yid Muhammed Glsüdıraz yıkadı, ancak 
Glsüdıraz'ı halife tayin ettiği kesin de
ğildir. Yine vasiyeti uyarınca Nizamed
din· Evliya'dan aldığı hırka ve tesbihi ken
disiyle birlikte defnedildi. Ffrüz Şah ta
rafından yaptırılan türbesi bugün harap 
durumda olup bulunduğu semt sakin
leri genellikle Hindü'dur. Müslümanlar 
ölüm yıl dönümlerinde türbesini ziyaret 
ederler. 

Şiire önem vermeyen ve hatta şiir söy
lemenin dervi ş için zararlı olabileceğine 
inanan Çırağ-ı Dehll bir eser bırakma
mıştır. Müridierinden Hamid Kalender 
ondan işittiği sözleri (melfüzat) derteye
rek ljayrü'l-mecô.lis adlı bir kitap mey
dana getirmiştir (bk bibl. ) 
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~ HAMİD ALGAR 
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191 O'da geçirdiği bir yangın sonucu 
tamamen harap olarak günümüze sa
dece iskelet halindeki dış duvarları ka
lan ve Çırağan Sahilsarayı'nın esas bina
sını teşkil eden Hünkar Dairesi'nin bu
lunduğu alanın son yüzyıllarda hayli önem 
kazanmış bir mevki olduğu bilinmekte
dir. Burada XVII. yüzyılda Kazancıoğlu 
bahçesi adıyla tanınan bir bahçe bulunu
yordu. Evliya Çelebi, sonradan IV. Mu
rad'ın (1623-1640) kızı Kaya Sultan'a he
diye ettiği bu bahçede sultan tarafından 
bir yalı köşkü yaptırıldığını ifade etmek
tedir. Daha sonra burada Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa (ö 1730) eşi Fatma 
Sultan için büyük bir saray yaptırmıştır. 
Bahçesinde. lll. Ahmed ile ( 1703- 1730) 
Damad İbrahim Paşa başta olmak üze
re bütün saray erkanının katıldığı çıra

ğan (çerağan) alemlerinin yapılmasından 
dolayı Çırağan Sarayı adıyla anılmaya 

başlanmıştır. 1. Mahmud'un ( 1730- 1754) 
ilk yılla rında bakımsız kalan saray daha 
sonra padişahın emriyle onarılarak özel
likle yabancı sefirlerin ağırlanmasında 
kullanılmıştır. Saray. aynı yüzyılın sonla
rında lll. Selim'in ( 1789-1 807) kız karde
şi Beyhan Sultan·a verilmişse de Bey
han Sultan bir süre sonra yapıyı iade et
miş, lll. Selim de sarayı bazı eklemeler
le büyüttürmüş 1 1803-1804 ı ve saltana-

Yeni Cırağ aıı Sa hi l sarayı · n ın 1910 yangı n ından önceki ve 
sonraki durumu (h alen restore ed i l mi.ş dutuındadır) 

Cırağan Sahilsarayı·n ın denize bakan cephesinden bir detay 

tının son iki yazını burada geçirmiştir. ll. 
Mahmud döneminde de 1 1808- 1839) yaz
lık saray olarak kullanılan yapı. 1836 yı
lında yan kısımda bulunan Hanım Kadın 
Mescidi ile bir mektep yıktınlarak mev
cut alanı genişletilmiş ve bazı ekleme
lerle de büyütülmüştür. Mimar Karabet 
Balyan'ın ahşap olarak yaptığı ek bölüm
ler saraya bu dönemde daha değişik bir 
görünüm kazandırmıştır. 1839'da yeni 
bölümleriyle birlikte açılış ı yapılan saray, 
Sultan Abdülmecid ( ı 839-1 86 1 ı tarafın
dan da önceleri yine yazlık saray olarak 
kullanılmış. ancak Daimabahçe Sarayı'
nın inşasından (1842- 1853) sonra yavaş 
yavaş terkedilerek yine kagir bir saray 
yaptırmak amacıyla 1276 (1859-60) yı
lında tamamen yıktırılmıştır. 

Abdülmecid'in ölümü sebebiyle erte
lenen yeni sarayın yapılışı Abdülaziz'in 
( 1861 - 18 7 6 ı tahta geçmesinden sonra 
hemen ele alınmış ve inşaat işiyle. Ni
kogos Balyan'ın çizdiği mevcut planı uy
gulamak üzere oğulları Sarkis ve Agop 
Balyan görevlendirilmiştir. Yeni plana 
göre arsanın ortasında kalan Beşiktaş 

Mevlevfhanesi'nin kaldırılmasına karar 
verilmiş ve Maçka'da bir yenisi yaptırı
larak mevlevlhane buraya taşındıktan 

sonra eski bina yıkılmıştır (bk. BEŞiKTAŞ 
MEVLEVIHANESİ). 1863'te fiilen başlayan 
inşaat 1871 yılında tamamlanmıştır. Ab
dülaziz inşası bittiğinde yeni saraya yer
leşmiş. ancak birkaç ay gibi kısa bir sü
re sonra rutubetli olduğu gerekçesiyle 
burayı terkederek Daimabahçe Sarayı ' 

na dönmüştür. ll. Abdülhamid ise ( 1876-

1909) tahta geçtiği zaman burayı tahttan 


