
ÇIGIRAÇAN, İbrahim Hilmi 

yedi yıl faal hizmet gördü. 12 Haziran 
1963'te öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı ' 

na defnedildi. 

İbrahim Hilmi yayımcılığı yanında bir
çok eser de telif etmiştir. Millet Kütüp
hanesi adıyla neşrettiği ve "Mavi Kitap
lar" diye tanınan serisi büyük bir ilgiyle 
okunmuştur. "Harb- i Umümf Külliyatı" , 

"Kütübhane-i İntibah " gibi değişik ad
lar altında yayımladığı kitaplarla Türk 
fikir hayatına 1 000 ' den fazla eser ka
zandıran İbrahim Hilmi'nin ll. Meşruti
yet döneminin meselelerini konu alan 
çeşitli fıkrf kitapları özellikle zikre de
ğer. Bunların başlıcaları şunlardır: Tas
fiye-i Lisana M uhtaç mıyız? (İstanbul 
1327); "Felaketlerimizin Esbabı" adı al
tında yedi kitaplık bir dizi : Zavallı Mil
let (İ stanbul 1328). Milletin Kusurları 
( İ stanbu l 1328). Milletin Hataları (İstan
bul 1328), Maarilimiz ve Servet -i İlmiy
yemiz (İstanbul 1329). Avrupalılaşmak
Felaketlerimizin Esbôbı !İstanbul 1334), 
Balkan Harbi'nde N eden Münhezim 
Olduk (İstanbul 1329). Türkiye Uyan (İ s
tanbul 1329) Bunlardan başka son dev
rinde Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün 
eyaletleriyle siyasf ve idarf taksimatını 
gösteren Memalik -i Osmaniyye Cep 
Allası ( İ stanbul 1323) adında oldukça 
önemli bir eser neşretmiştir. 
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ÇlKMA 

Osmanlılar'da saray hizmetlerinden 
taşra memuriyederine yapılan tayinler 

veya acemi oğlanlarının 
Yeniçeri Ocağı'na geçmeleri 
hakkında kullanılan bir tabir 

(bk. BEDERGAH). 

ÇILDIR EY ALETİ 

Osmanlılar döneminde 
bugünkü Çıldır, Ardanuç, 
Şavşat, Oltu yöresiyle 

Gürcistan Cumhuriyeti'ndeki Ahıska 
ve civarını içine alan idari bölge. 

_j 

_j 

Eski çağlardan beri birçok devletin ida
resine girmiş olan Çıldır yöresi, Osman
lılar' ın bu bölgede faaliyet gösterdikleri 
sırada Safevf nüfuzu altındaki Atabeg 
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meliklerinin elinde bulunuyordu. Özellik
le XVI. yüzyılın ilk yarısında bu toprak
lar üzerindeki Osmanlı- Safevf mücade
lesi hız kazandı . 1536'da Başıaçık (İme
reti) Meliki ll. Bagrat'ın ı. Şah Tahmasb 
ile ittifak yaparak Çıldır ve yöresini de 
içine alan Atabeg lik arazisini zaptetme
si ve Atabeglik melikini öldürmesi üze
rine melikin oğlu ll. Keyhusrev Osmanlı
lar'dan yardım istedi. Aynı yıl Erzurum 
Beylerbeyi Dulkadırlı Mehmed Han (Pa
şa) bu bölgeye doğru akınlarda buluna
rak Oltu, Penek gibi kaleleri ele geçirdi. 
1 548-1549 harekatı ile de Atabeglik ül
kesinin büyük kısmı zaptedildi ve alınan 
yerlerde dört sancak kuruldu. 1551'de 
ise Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa 
Ardan uç ve Ardahan yöresini alarak Ahıl
kelek ve Ahıska civarına kadar ilerledi. 
Böylece Atabeglik toprakları Çıldır böl
gesine kadar Osmanlı hakimiyetine gir
miş oldu. Buna karşılık Çıldır, Ahılkelek 
ve Tümük Osmanlılar'dan yüz çevirip Şah 
Tahmasb'ın safına geçen ll. Keyhusrev'in 
elindeydi. 

Gürcistan'da kısmf de olsa Osmanlı
Safevi nüfuz bölgelerini belirleyen 1555 
Amasya Antiaşması'ndan sonraki barış 
döneminde Şah Tahmasb Gürcü melikleri 
üzerindeki baskısını sürdürdü. 1574'te
ki Kaheti seferinden dönüşü sırasında . 

Hırtıs (Hertvisi). Çrldır, Ahıska, Posof böl
gelerini, ll. Keyhusrev'in ölümü üzerine 
dul karısı Dedis imedi ve oğulları Minü
çihr ile Gorgora'dan (Kuarkuare) alıp ken
di kayınbiraderi olan Varaza Bey'in müs
lüman olan oğlu Mahmud Han'a vermiş
ti. Ancak 1578'de yeniden başlayan Os
manlı- Safevf mücadelesi. Çıld ır ve yöre
sinin tamamen Osmanlılar'ın eline geç
mesine yol açtı. 9 Ağustos 1578'de Os
manlı kuwetlerinin galibiyetiyle sonuç
lanan Çıldır Savaşı'nın hemen ardından 

Çıldır eyaletinin il k beylerbeyi Atabegli Mustafa IM inüçihrJ 

Pasa · n ı n sarayda kabulünü gösteren bir minyatür ( Şellin

ş~hndme. lü Ktp ., FY, nr . 1404. vr. 122"'dan detay) 

Atabeg ülkesinin geri kalan kısımlarının 
fethi tamamlanmış oldu. Çıldır zaferin
den sonra Altunkale ve civarını elinde 
tutan Dedis imedi ve oğulları itaat ar
zettiler . Minüçihr'e Azgur. kardeşi Gor
gora'ya Oltu sancağı verildi. ülkelerinin 
diğer kısımları ise doğrudan Osmanlı ida
resi altına alındı. Bu sırada Ardahan San
cak Beyi Abdurrahman Bey Çıldır ve Tü
mük'ü, ayrıca bir kısım Osmanlı kuwet
leri de Hırtıs ve Ahılkelek' i zaptetmişti. 

Böylece yeni ele geçen Altunkale Ata
begliği ile Mahmud Han ülkesi ve daha 
önce 1551'de Atabegler yurdundan alı 

nan yerler birleştirilip Çıldır eyaleti teş
kil edildi ve istanbul'a gelerek İslami
yet'i kabul edip Mustafa adını alan Mi
nüçihr'e verildi (6 Cemaziyelewel 9871 ı 

Temmuz 1579). Çıldır zaferinden hemen 
sonra kurulduğu anlaşılan Çıldır. Tümük 
ve Hırtıs sancakları sancaklıktan çıkarı
lıp birleştirild i, Gorgora 'ya ise Oltu san
cağına karşılık kendi yurdundan dört 
sancak tahsis edildi. Bu düzenlemelerle 
Atabegli Mustafa (Minüçihr) Paşa karde
şi Gorgora ile ortaklaşa tasarruf etmek 
üzere 900.000 akçelik haslarla yurtluk, 
ocaklık ve mülkiyet şekline getirilen Çıl
dır eyaletinin ilk beylerbeyi oldu (BA, KK, 
Ruus, nr. 262, s. 213). 

İlk kuruluşu sırasında Çıldır eyaleti Ar
palı, İmirhev, Pertekrek, Ardanuç. Çeçe
rek. Aspinze ve Ude sancaklarından olu
şuyordu. 1582 ·de buraya Livane sanca
ğı da ilave edildi. Bir sınır bölgesi olma
sı sebebiyle sık sık askerf harekata sah
ne olan Çı ldır eyaleti bundan sonra yeni 
fetihlerle genişlediği gibi bazı dönemler
de de küçüldü, buna paralel olarak san
cak sayısı devamlı değişiklik gösterdi. 
Eyalet merkezi ise bazan Çıldır, bazan 
da Ahıska oldu: hatta eyalete XVII. yüz
yılda Ahıska eyaleti dahi denildi. 1592'
de Çıldır eyaletinde sekiz sancak mevcut 
olup bunlar Ahıska. Altunkale, Osıkha, 

Çeçerek. Aspinze. Hırtıs. Ahılkelek ve 
Posthof (Posof) idi (BA, TD, nr. 653). 1595'
te sancak sayısı altıya indirildi: Çeçerek, 
Aspinze ve Altunkale Ahıska sancağına 
katıldı: Bed re adlı yeni bir sancak daha 
teşkil edildi. Bu sırada Çıldır sancağı Can
baz. Kenarbel, Kurtkalesi adlı üç nahiye
den oluşuyordu (TK, TD, nr. ı 30). Bu san
cak. ayrı bir sancak beyinin idaresindey
di. 1596 tarihli bir kayda göre Çıldır san
cağı harap bir vaziyette olduğundan üç 
yıldır hiç kimse buranın sancak beyliği
ne talip olmamıştı (BA, A. RSK, nr . 1474, 
s. 40) . Bu sıralarda Çıldır beylerbeyi olan 
Hızır Paşa muhtemelen Ahıska'da oturu-



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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ÇINAR V AK' ASI 

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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