
Endüstrisi Kurumu'na ait mama işlet

mesidir. Dokuma, şeker, tuğla, süt ürün
leri ve askeri ağır bakım fabrikaları şe
hirde, et ürünleri ve asbest boru fabri
kaları ise şehrin 14 km. batısındadır. Şe
hirde bir devlet ve bir Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastahanesi, ayrıca özel sektör 
ve orduya ait iki hastahane vardır. Şe
hir merkezinde bir ilahiyat yüksek oku
lu, hukuk fakültesi, eğitim fakültesi, 
meslek yüksek okulu, bir imam- hatip 
lisesi, iki endüstri meslek lisesi, bir sağ
lık koleji, bir kız meslek lisesi, üç lise ve 
beş orta okul bulunmaktadır. Şehrin nü
fusu 1927'de 16.104 iken 1985'te 82.616, 
1990'da 91.772 oldu. 

Osmanlı hakimiyetine girdiği ilk yıllar
da Erzincan, Bayburt ile birlikte 23 Ekim 
1514'te Bıyıklı Mehmed Bey'e (Paşa) bey
lerbeyilik olarak verilmişti. Kanünf Sul
tan Süleyman dönemi başlarında bu bey
lerbeyilik kaldırılmış ve Erzincan Kemah 
sancağı içerisinde olmak üzere yeni ku
rulan Rüm-ı Hadis beylerbeyiliğine da
hil edilmiştir. Bu düzenleme sırasında 
Erzincan, Kuzey Erzincan ve Güney Er
zincan şeklinde iki nahiyeye ayrılmıştır. 
Kemah sancağı içinde bir kaza durumun
daki Erzincan, 1534 Irakeyn Seferi sıra
sında Erzurum beylerbeyiliğinin kurul
ması üzerine Kemah ile birlikte buraya 
bağlanmış, 1566'da Kemah'tan ayrıla

rak müstakil kaza olmuştur. Uzun süre 
Erzurum'a bağlı bir kaza olarak kalan 
Erzincan'da XVI. yüzyıl başlarında 933 
hane, 168 mücerred müslüman, 2191 
hane, 645 mücerred hıristiyan nüfus 
varken bu sayılar XVI. yüzyıl sonlarında 
1486 hane, 382 mücerred müslüman, 
7921 nefer (evli ve bekar karışık erkek nü
fus) hıristiyan nüfusa yükselmiştir. Er
zincan kazası XIX. yüzyılda Erzurum' a 
bağlı bir sancak durumundaydı. Yüzyı
lın sonlarında buraya Erzincan, Refahiye, 
Kuruçay, Kemah, Bayburt ve İspir kaza
Iarı bağlanmıştı. Sancağın toplam nüfu
su 210.858 olup bunun 171.472'si müs
lümandı (Cuinet, I, 210-216). Daha sonra 
müstakil mutasarrıflık haline getirilen 
Erzincan 1923'te vilayet olmuştur. 

Deprem kuşağında yer alan Erzincan'da 
tarih içerisinde muhtelif hareketlenmeler 
görülmüş ve şehir bundan büyük ölçü
de etkilenmiştir. Bunlar arasında 1047. 
1418, 1457, 1478, 1583, 1666, 1784, 1888 
ve 1930 depremleri zikredilebilir. Çevre
de yaklaşık 33.000 şehirde de 9189 ki
şinin ölümüne sebep olan 1939 depremi 
dünyanın büyük depremleri arasında sa
yılmaktadır. Son olarak 13 Mart 1992 
tarihinde meydana gelen 6,3 şiddetin-

deki depremden de şehir büyük zarar 
görmüş, yüzlerce ev ve iş yeri yıkılmış, 
bin civarında can kaybı olmuş, halkın ço
ğu şehirden göç etmiş ve kayıpların te
lafisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'n
den özel bir kanun çıkarılmıştır. 

Erzincan şehrinin merkez olduğu Er
zincan ili Sivas, Giresun, Gümüşhane, 

Bayburt, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Ela
zığ ve Malatya illeriyle çevrilmiştir. Mer
kez ilçeden başka Çayırlı, Ilıç, Kemah, 
Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve 
Üzümlü ilçelerinden meydana gelmek
tedir. Yüzölçümü 11.903 km 2 olan ilin 
1990 sayımına göre nüfusu 299.251, nü
fus yoğunluğu 25 idi. Diyanet İşleri Baş
kanlığı'na ait 1993 yılı istatistiklerine gö
re il ve ilçe merkezlerinde 107, bucak 
ve köylerde 384 olmak üzere Erzincan'da 
toplam 491 cami bulunmaktadır. İl mer
kezindeki cami sayısı ise elli dörttür. 
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Doğu Anadolu'da şehir 

L 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Erzurum ovasının güneydoğu kena
rında, bu ova ile Palandöken dağının te
mas sahasında kurulmuş olan Erzurum 
şehri meyilli bir alan üzerinde bulunur. 
Şehrin güneyindeki Yenişehir semti ve 
civarında yükseklik 2000 metreye ulaştı
ğı halde orta kesimlerinde 1900-1950 
metreye, istasyondan (1837 m.) daha ku
zeydeki mezbaha çevresinde ise 1800 
metreye düşmektedir. 

Şehrin bilinen ilk adı. Doğu Roma (Bi
zans) imparatoru Il. Theodosios'a (408-

450) izafe edilen Theodosiopolis'tir. Er
meniler ise burayı Karin veya Karnoi -
Kalak adıyla anmışlardır. Bu ad Bizans
lılar tarafından Yunancalaştırılarak Ka
rintis şeklini almıştır. Belazürf, bölgeye 
hakim olan kişinin ölümü üzerine yerine 
geçen Kati adlı karısı tarafından kurul
duğu için Katikale (Kali'n in ihsanı) adı ve
rilen şehre Araplar'ın Kalfkala (~ı;) 
dediklerini söyler (Fütah, s. 282) . Bura
ya mensup olanlar da Kalf nisbesini kul
lanmışlardır. Bunlar arasında Kadı Ebü'I
Asba ' ei-Kalf ve dilci Ebü Ali ei-Kalf zik
redilebilir. Türkler, eski çağlardan beri 
meskün olan ovadaki Erzen'i fethettik
ten sonra (ı 048- ı 049) buradaki halkın 
bir kısmının sığındığı Theodosiopolis için 
Erzen adını kullanmışlardır. Ancak Si
irt taraflarındaki diğer Erzen'den ayır
mak ve bunun Anadolu'ya ait olduğu
nu belirtmek için sonuna Rum kelime
sini eklemişlerdir. Nitekim burada bası
lan Selçuklu paralarında şehrin adı Er
zenü'r-Rüm ( t.,)\ üj) ). Erzen-i Rüm 
( t-» üj)) ve Erz-i Rüm ( t-» j)) şeklin
de yazılmıştır. Daha sonra bu ad Arz-ı 
Rüm ( t.,_,..;.) - t-» ..;.) ) olmuş, nihayet 
bugünkü Erzurum şeklini almıştır. Eski 
Erzen ise fetih sırasında tahrip edildiği 
için Karaerzen. Karaarz adlarıyla anılmış 

olup günümüzde buraya Karaz denmek
tedir. 

Tarih. Anadolu'ya yönelik İran saldırı
larına karşı muhtemelen 415-422 yılla
rında kurulmuş olan Erzurum'un ilk dev
releri hakkında bilgi yoktur. 502-503 'te 
iranlılar'ın eline geçtiği, 504'te Bizanslı
lar tarafından tekrar geri alındığı bili
nen şehir, Hz. Osman zamanında Habfb 
b. Mesleme kumandasındaki kuwetler
ce 653'te zaptedildi. Fetihten sonra Er
zurum'u bir üs olarak kullanan müslü
manlar buradan kuzey ve doğu istikame
tinde akınlar düzenlediler. Şehir 686'-
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da Bizanslılar'ın eline geçtiyse de 700'~ 

de geri alındı. Bizans ordusunun 751 ·
deki kuşatmasına karşı büyük direnme 
gösteren Erzurum, şehirdeki Ermeni
ler'in yardımı ile 753'te yeniden Bizans
lı'lar tarafından ele geçirildi. Bizans or
dusu kumandanı Ermeni asıllı Kusan 
şehri yağmaladığı gibi halkın bir kısmı
nı katletti, bir kısmını da esir aldı. Ar
dından Halife MansOr bir ordu gönde
rip şehri kurtardı (756). Halife Mehdi
Billah zamanında Erzurum'a Türk birlik
leri yerleştirildi. Ancak daha sonra şeh
rin tekrar Bizans ' ın eline geçtiği (948). 
Hamdanfler tarafından geri alındığı ve 
ertesi yıl tekrar Bizans imparatorluğu'
nun idaresine girdiği (Rebiülevvel 338/ 
Ağustos- Eylül 949) anlaşılmaktadır. ibn 
Havkal, Kankala'nın Rum ülkesinde (Ana
dolu) Azerbaycan, Cibal, Rey ve civarın
daki halkın gaza merkezi olan büyük bir 
uç şehri olduğunu kaydeder (Saretü'l· 

ari, s. 343). 

Selçuklu tarihçisi Azimi ile (Tari!), s. 6) 
bazı Bizans tarihçileri Erzen'le Kalika
la'nın 1048 yılında, bazı Ermeni tarihçi
leri ise 1049'da ibrahim Yinal ve Kutal
mış tarafından ele geçirildiğini belirtir
ler (Turan, Selçuklular Zamanında Türki· 
ye Tarihi, s. 20; iA, lV, 348). Daha sonra 
tekrar Bizans hakimiyetine geçen şehir, 
Bizans ordusunun Malazgirt'te yenilme
sinin ( ı 071) ardından kısa bir süre için Bi
zans' ın Gürcü asıllı generallerinden Gre
gorios Bakurian · ın idaresine girmiştir. 

Ancak Sultan Alparslan zaferden sonra 
Erzurum'un çevresini Emir Saltuk'a ik
ta olarak vermiş ve onun aynı yıl (ı 071) 
Erzurum'u fethetmesiyle şehirde Türk 
hakimiyeti kesin olarak başlamış, Büyük 
Selçuklu Devleti 'ne bağlı Saltuklular Bey
liği ' nin temelleri atılmıştır (Turan, s. 3). 
Mükrimin Halil Yinanç ise Erzurum'un 
fethinin çeşitli sebeplerle geciktiğini ve 
bunun ancak Sultan Melikşah zamanın
da 1080 yılında gerçekleştiğini , Saltuk
lular ' ın da bu tarihte kurulduğunu söy
ler (iA, IV, 348-349) Büyük Selçuklu Dev
leti'nin parçalanmasından ( 1157) sonra 
bu beylik Anadolu Selçuklu Devleti 'ne 
bağlandı. IL Süleyman Şah Saltukoğulları 
Beyliği ' ni ortadan kaldırarak Erzurum'u 
kardeşi Mugisüddin Tuğrul Şah ' a ikta 
etti (ı 202) 1. Alaeddin Keykubad meşhur 
kumandanlarından Mübarizüddin Çav
lı'yı Erzurum'a subaşı tayin ederek yak
laşmakta olan Moğol tehlikesine karşı 

· şehri tahkim etti ve gerekli tedbirleri 
aldı. 

Erzurum 1242'de Moğol ordusu ku
mandanı Baycu Noyan tarafından tahrip 
edildi ve halkının çoğu kılıçtan geçirildi. 
Anadolu Selçuklu Devleti Kösedağ yenil
gisinin (ı 243) ardından Moğollar'ın ha
kimiyetini tanıyınca şehir bundan etki
lendi. Anadolu 'ya çeşitli vesilelerle akın
lar düzenleyen Moğol ordularının uğrak 
yeri olması yüzünden çok zarar gördü. 
Halk başka yerlere göç etti. Anadolu Sel
çuklu Devleti'nin yıkılmasından (1308) 

XVIII. yüzyılda Erzurum'u gösteren Mahmut Akok ta rafından hazırlanmış rekonstrüksiyon 
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sonra ilhanlılar'a bağlandıysa da bu dev
Ietin parçalanmasının (ı 335) ardından en 
karışık dönemini yaşadı. ilhanlılar'ın bı
raktığı boşluktan faydalanmak isteyen 
birtakım nüfuzlu beyler Erzurum ve çev
resini mücadele sahası haline getirdi
ler. Bilhassa Akkoyunlu ve Karakoyunlu 
Türkmen aşiretlerinin mücadeleleri sı

rasında büyük tahribata uğrayan şehir 
daha sonra Sutay Noyan ' ın oğlu Hacı To
gay 'ın eline geçti (1 336). Emir Çoban ' ın 

tarunu Şeyh Hasan 1340'ta Erzurum'a 
gelerek Togaylılar'ı şehird~n uzaklaştır
dı. Burada kaldığı bir ay boyunca mOsa
dere ve tahribatta bulundu. Erzurum 
1360'ta Eretnaoğulları'nın ve onların Er
zincan valisi olan Mutahharten'in nüfu
zu altına girdi. 1385'te Karakoyunlular' ın 

eline geçen şehir, 1387'de bütün Doğu 
Anadolu ile birlikte Timur ordularınca 
istila edildi. Şehri tahrip eden ve halkın 
büyük kısmını katleden Timur 1400 ve 
1402'de iki defa daha buraya geldi. An
kara Savaşı 'ndan dönerken şehrin ida
resini tekrar Mutahharten'e verdi ( 1403) . 
Mutahharten'in ölümünden sonra Yüsuf 
Ali adında bir Türkmen'i buraya kuman
dan tayin etti. Timur 1405'te ölünce Er
zurum· da Karakoyunlular' la Akkoyun
lular arasındaki mücadele yeniden alev
lendi. Bu iki Türkmen beyliği arasında 
1435 'te Karaz civarında cereyan eden 
kanlı savaşı Karakoyunlular kazandı. Ak
koyunlular'ı destekleyen Timurtutar Ka
rakoyunlular'ı uzaklaştırarak Erzurum'a 
bir kere daha hakim oldular. Ancak faz
la kalmayıp çekilmelerinden sonra Ka
rakoyunlular burayı zaptettiler ( 1436). 
Nihayet Akkoyunlu Hükümdan Uzun Ha
san Karakoyunlu Beyliği 'ne son vererek 
şehri ele geçirdi (ı 467) . 

Uzun Hasan ' ın Erzurum üzerinde bü
yük etkisi oldu. Onun tarafından konu
lan ve halk arasında "Hasan Padişah Ka
nunu" olarak bilinen kanunname Osman
lı fethinden sonra da bir süre yürürlük
te kaldı. Otuz beş yıl Akkoyunlu yöneti
minde bulunan şehir 1480-1490 yılların
da Safevi propagandalarından bir hayli 
etkilendi. Safevi Hükümdan Şah ismail 
Akkoyunlu Beyliği'ni ortadan kaldırarak 
Erzurum'a hakim oldu (ı 502). Şehri tah
rip ettiği gibi halkı ŞiTliğe zorladığından 
Sünni halk başka yerlere göç etti ve bu 
yüzden şehir ıssızlaştı. Safeviler üzerine 
yürüyen Yavuz Sultan Selim Çaldıran 'a 
gidip gelirken Erzurum'un çok yakının
da konakladığı halde rivayete göre ade
ta baykuş yuvası haline gelmiş olan ka
leyi görmemek için şehre girmedi. 



Erzurum 'un XVI. yüzyı ld ak i durumunu gösteren bir min

vatür ( Matrakçı Nasuh, BeyAn·; fl1enazif·i Sefer-i frlikeyn, 10 

Ktp., nr. 5964, vr. 23b) 

Çaldıran Savaşı'ndan ( 1514 ı sonra Do
ğu Anadolu'nun büyük bir kısmı Osmanlı 
yönetimine girdiği ve civarı ele geçiril
diği halde Erzurum'un tam anlamıyla 

zaptı bölgedeki iran nüfuzunun tama
men kırılmasına kadar gecikti. Bu sıra
da Erzurum'un kimin elinde bulunduğu 
kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Ya
vuz Sultan Selim'in gönderdiği fetihna
meden şehrin Sevindik Han adında biri
nin hakimiyetinde olduğu anlaşılmakta
dır . Padişahın istediği zahireyi gönder
memesinden bu zatın daha sonra iran'a 
meylettiği tahmin edilmektedir. Erzu
rum' un ancak Mısır seferinden sonra 
1 S 18-1 S 19 tarihleri arasında Osmanlı 

yönetimine dahil edildiği sanılmaktadır. 

Nitekim bölgenin 1 S20-1 S30 yıllarında 
yapılan tahrirlerinin genel sonuçlarını 

içine alan Karaman Rum Vilayeti Tah
rir Defteri'nde Erzurum Osmanlı sınır
ları içinde gösterilmektedir (BA, TD, nr. 
387. s. 867) . Aynı tahrirden anlaşıldığına 
göre şehir harap ve boş olduğundan pa
dişah hasları içine alınmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
yeniden imar edilen ve iskana açılan Er
zurum, iran üzerine yapılan seferler sı
rasında önemli bir askeri üs haline ge
tirildi. Kanuni lrakeyn Seferi'ne çıkarken 
5 Eylül 1534'te buraya geldi; 1554'te de 
Nahcıvan seferi dönüşünde yirmi dört 

gün kadar burada kaldı. Askeri önemi 
Erzurum'un gelişmesine yardımcı oldu; 
şehir Anadolu ve Karadeniz'den doğuya 
giden büyük askeri ve ticari yolun üze
rinde başlıca merkez olma karakterine 
yen iden kavuştu. Daha sonraki iran sa
vaşları sırasında da Osmanlı ordularının 
toplandığı . erzak ve mühimmatın depo
landığı başlıca ikmal ve hareket üssü 
olma özelliğini korudu. Şark seferi ser
dan Lala Mustafa Paşa Erzurum'da iki 
kış geçirdi. Ondan sonra serdar olan Si
nan. Ferhad ve Özdemiroğlu Osman pa
şalar da karargahlarını burada kurdu
lar. iran ile 1S90'da yapılan antlaşma 
sonunda bölge geçici bir süre için emni
yete kavuştu. 

Ancak yine de bir serhad şehri olan Er
zurum'un devamlı tehdit altında kalma
sı, burada muhafaza için sürekli olarak 
fazla miktarda yeniçeri bulunmasını ge
rektirdi. içkale 'yi hakimiyetlerine alan 
yeniçeriler şehirde bazı karış ı klıklara yol 
açtı lar. 1 S91'de şehir halkı ile yeniçeri
ler arasında olaylar meydana geldi ve 
durum istanbul'un müdahalesini gerek
tirdi. Fakat bu mesele başka isyanların 
çıkmasına da zemin hazırladı. iran sa
vaşları sırasında sayıları daha da artan 
yeniçeriler Erzurum halkına vergilerle 
baskı yapmaya başladılar. Yeniçerilerin 
zulüm ve yolsuzlukları halkın nefretini 
daha da arttırdı. Bu sırada Celali ayak
lanmaları da Anadolu'yu kasıp kavur
maktaydı. Erzurum Celaliler'in ve yeni
çeri düşmanlarının başlıca merkezi hali
ne geldi. Eski bir Celali olan Erzurum 
Beylerbeyi Abaza Paşa, ll. Osman'ın ye
niçeriler tarafından öldürülmesi üzerine 
onun kanını dava ederek Erzurum'daki 
yeniçerileri öldürttü ve büyük bir isyan 
başlattı (DİA, ı. ı 1-12) 

iran tehdidinin artması üzerine Revan 
Seferi 'ne çıkan IV. Murad Erzurum'a da 
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uğrayarak bir hafta burada kaldı ve bir
takım imar faaliyetlerini başlattı (Tem
muz 1635) . Savaşlar yüzünden tekrar Er
zurum'a yerleştirilen yeniçeriler halk üze
rindeki baskılarına yeniden başladılar. 

Bir taraftan bunların zulmü. diğer taraf
tan idarecilerin yükled iği kanunsuz ver
giler halkın merkeze başvurmasına yol 
açtı. IV. Mehmed'e gönderdikleri bir ar
zuhalde haksız olarak kendilerinden top
lanan vergilerin hafifletilmesini, bu ya
pılmadığı takdirde şehri terkedecekleri 
ni bildirdiler. Bunun üzerine haksız uy
gulamaların yasaklandığına dair gönde
rilen fermanın bir sureti, Lala Mustafa 
Paşa Camii son cemaat yerinin sağın
daki mihrap üzerine yazd ı rı ldı (ı Muhar
rem 1081 / 21 May ıs 1670) 

Bu tür adalet fermaniarına rağmen 
Erzurum'da kanunsuzluğun önü alına

madı. XVIII. yüzyılın ilk yarısındaki iran 
savaşları Erzurum'un stratejik önemini 
yeniden ön plana ç ı kardı. Bu savaşlar 

sırasında Ruslar da ilk defa Güney Kaf
kasya'da Osmanlılar'a rakip olarak or
taya çıkmışlardı. Devlet iran ve Rusya'
ya karşı Erzurum' u güçlendirmek için 
birtakım tedbirler aldıysa da başarı sağ
lanamadı. Bölgede ortaya çıkan bazı nü
fuzlu kişiler ve beylerbeyiliği rüşvetle ele 
geçiren valiler bunların uygulanmasını 

devamlı şekilde önlediler. Bu arada lll. 
Selim. Nizam-ı Cedid ordusunun mas
raflarını karşılamak üzere Erzurum· un 
bazı gelirlerini irad-ı cedid hazinesine 
bağlamıştı. Fakat halk asayişsizlik yüzün
den göç ettiği için vergiler toplanamıyor
du. Ayrıca padişahın eyaletlerle ilgili ka
rarına karşı çıkan Erzurum Valisi Gürcü 
Osman Paşa 1803 yılında isyan etmiş, 

üzerine gönderilen kuwetler isyanı bas
tırmıştı. 

XIX. yüzyılda şehrin askeri önemi da
ha da arttı. Ancak bu sıradaki askeri du-
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rum çok zayıftı. Bir savaş çıktığı takdir
de şehri savunacak yeterli asker mevcut 
değildi. Yeniçeriler ise askerliklerini unut
muşlar, çiftçilikle uğraşıyorlardı. Bu du
rumdan faydalanmak isteyen İran 30.000 
kişilik bir ordu ile Erzurum üzerine yü
rüdü. Fakat orduda çıkan kolera salgını 
yüzünden barış isternek zorunda kaldı. 
28 Temmuz 1823'te imzalanan Erzurum 
Antiaşması ile savaş son buldu ve İran 
aldığı yerleri geri verdi. İran saldırısı , Er
zurum' da Müftü Salih Vak' ası olarak bi
linen ve İran yanlısı bir grubun teşvi kiy
le ortaya çıkan olaylara yol açtı ; ancak 
çıkan karışıklıklar bastırıldı, asayiş yeni
den sağlandı. Ayrıca Galib Paşa'nın vali 
liği sırasında yeniçert teşkilatı herhangi 
bir olay çıkmaksızın kaldırıldı. Fakat as
keri bakımdan oldukça zayıflayan şehir 
Ruslar'ın tehdidi altına girdi. General 
Paskevic kumandasındaki Rus ordusu 8 
Temmuz 1829 günü Ermeniler'in göste
rileri arasında şehre girdi. Erzurum Os
manlı yönetimine geçtikten sonra ilk de
fa istilaya uğramış oluyordu. Ruslar bu
rayı harekat üssü haline getirmeye çalı
şırken imzalanan Edirne Antiaşması ge
reğince şehri geri vermek zorunda kal
dılar (1 4 Eylül 1829). Üç aylık Rus işgali 
Erzurum'a büyük zararlar verdi. Müslü
man halkın bir kısmı başka yerlere göç 
ettiği gibi Ruslar çekilirken çoğu sanat 
erbabı olan Ermeniler ' i de bir likte gö
türdüler. Şehri yağmalayan ve pek çok 
nadide sanat eserini de beraberlerinde 
götüren Ruslar, İçkale'yi tahkim etmek 
üzere taş ihtiyacını gidermek için birta
kım cami. türbe ve binaları da yıktı lar. 

Edirne Antiaşması ile Gürcistan üze
rindeki hakimiyeti tanınan Rusya'ya kar
şı yegane savunma hattını oluşturan Er
zurum'un önemi daha da arttı . Bölgeyi 
iyi tanıyan Esad Muhlis Paşa, vezirlik rüt
besiyle birlikte fevkalade zamanlarda 
Erzurum valilerine verilen şark seras
kerliği unvanı da eklenerek Erzurum bey
lerbeyiliğine tayin edildi (1830). Altı yı l bu 
görevde kalan Esad Muhlis Paşa' nın gay
retleriyle Erzurum'un yeniden iman ve 
kalenin tahkimi gerçekleştirildi. 1839'
da ilan edilen Tanzimat' ın uygulanması 

da şehirde karışıklıklara yol açtı. İlk altı 
yıl uygulanmayan bu yeni nizamın 1845'
te tatbikine başlanınca özellikle mali ko
nular ve vergiler dolayısıyla çeşitli ayak
lanmalar meydana geldi. Hükümet ka
rışıklıkları bastırmak ve Tanzimat'ın uy
gulanmasını sağlamak için Esad Muhlis 
Paşa 'yı ikinci defa Erzurum valiliğ ine 

tayin etti ( 1845) Esad Muhlis Paşa ' nın 
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bu ikinci valiliği sırasında Erzurum bir 
taraftan Tanzimat' ın uygulanmasından 

doğan karışıklıkları yaşarken diğer ta
raftan Osmanlı Devleti ile İran arasın
daki anlaşmazlıkları çözmek için 1843'
te başlayan konferansa ev sahipliği ya
pıyordu . Bu sırada İran delegelerinin se
bep olduğu bir ayaklanma paşayı uzun 
süre meşgul etti. Bundan başka Erzu
rum 'un nüfuzlu ailelerinden Cennetıa
deler'in yol açtığı karışıklıklarla da uğ
raşmak zorunda kaldı. Nihayet Esad 
Muhlis Paşa, yabancıların faaliyetleri ko
nusunda almış olduğu tedbirlerden ra
hatsız olan Rusya ve İngiltere'nin baskı
ları yüzünden aziedildi (1 846). 

1856 tarihli ısiahat fermanı hüküm
lerinin uygulanmasının da birtakım olay
lara yol açtığı Erzurum'da büyük bir zel
zele felaketi vuku buldu (3 Haziran 1859) . 
Toplam 600 kişinin hayatını kaybettiği 
zelzelede 1462 ev, 867 dükkan tama
men yıkıldı. 1200'den fazla ev oturula
mayacak hale geldi. Yirmi altı cami ve 
mescidle altmış medrese ve mektep, 
altmış iki han ve hamam ya tamamen 
ya da kısmen tahrip oldu (BA. irade-Mec
lis-i Mahsus, nr. 629, 650). Erzurum'da ilk 
köklü tedbirlere 1864'ten sonra girişil
dL Bu tarihte ilk defa telgraf hattı çe
kildiği gibi çevreyle irtibatı sağlayan yol
lar yapıldı. Bunun hemen ardından Er
zurum yeniden Rus tehdidiyle karşı kar
şıya geldi. 93 Harbi'nin çıkmasından son
ra Ruslar Anadolu'nun kilidi sayılan Er
zurum'u ele geçirmek için harekete geç
tiler. 25 .000 kişiye inen ordusu ile Er
zurum Kalesi'ne çekilmek zorunda ka
lan Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Ruslar'ın 

5 Kasım 1877'de yaptıkları teslim tek
lifini kabul etmeyerek mücadeleye ha
zırlandı. Başta Nene Hatun olmak üzere, 
Erzurum halkının büyük desteğiyle 8-9 
Kasım gecesi Aziziye ve Meddiye tabya
larında Ruslar' a karşı büyük bir zafer 
kazanıldı. Savaşla alınamayan şehir 31 
Ocak 1878'deki Edirne Mütarekesi ile 
Ruslar'a teslim ediidiyse de 13 Temmuz 
1878'de imzalanan Berlin Antiaşması ile 
boşaltıldı. Antlaşma gereğince Ruslar el
viye-i selaseyi (Kars, Ardahan ve Batum) 
aldıkları için Rus sınırı Erzurum'un 100 
km. yakınına getirilmiş oldu. Antlaşma
ya doğu vilayetlerinde Ermeniler lehine 
ısiahat yapılmasına dair hüküm konul
ması da Erzurum için felaketli günlerin 
başlangıcı oldu. 

Ermeniler. Osmanlı Devleti'ni parçala
mak isteyen büyük devletlerin siyaset
lerine alet olarak Erzurum'u da içine alan 

muhtar bir Ermeni devleti kurma haya
line kapıldılar. 1880'1erden itibaren dış 

destekli tedhiş faaliyetlerine başladılar. 

20 Haziran 1890'da Ermeni Sanasaryan 
Mektebi'nde silah araması yapan zabı
taya karşı ateş açılması şehirde büyük 
bir kargaşaya yol açtı. Bu durum daha 
sonraki dönemlerde tırmanarak sürdü. 
Ayrıca Erzurum. Ermeni komitacılarının 
olduğu kadar ll. Abdülhamid muhalifle
rinin de toplandığı bir yer oldu. Bunla
rın hükümet aleyhine faaliyette bulun
maları üzerine Erzurum· da yeni karı

şıklıklar çıktı. Büyük bir ayaklanma için 
hem İttihat ve Terakki Cemiyeti hem de 
Adem-i Merkeziyet Cemiyeti faaliyet içi
ne girdiler. Ermeniler' in de desteğiyle 
hükümete karşı kuwetli bir muhalif cep
he oluştu. Hükümetin 4 Ağustos 1903'
te çıkardığı hayvanat ve şahsi vergi ka
nununun halk arasında meydana getir
diği hoşnutsuzluk bu cemiyetlerin de ro
lü ile isyana dönüştü (15 Mart 1906). Bir 
yıl sonra 20 Mart 1907'de bazı mali dü
zenlemeler yapılarak isyan bastırılmaya 
çalışıldıysa da olayların ardı arkası ke
silmedi. Sonunda Abdülvehhab Paşa'nın 
valiliğe getirilmesinden ( 1 O Ekim 1907) 
az sonra isyan hareketi askeri birlikler
ce bastırıld ı, asiler 25 Kasım 1907'de 
mahkemeye sevkedilerek çeşitli cezala
ra çarptırıldılar. Bazı yazarlarca, Abdül
hamid yönetimine karşı ilk baş kaldırış 
ve ll. Meşrutiyet'i ilan teşebbüslerinin 
başlangıcı sayılan (Mehmed Nusret, s. 57-
71) bu hareket Erzurum'u sarstığı gibi 
Jön Türkler'in takip ettiği yanlış politi
kalar yüzünden burası Ermeni tedhiş ör
gütlerinin merkezi haline geldi. Taşnak
sutyun adlı Ermeni tedhiş örgütü mer
kezini Erzurum'a nakletti ve ı. Dünya Sa
vaşı'ndan önce genel kongresini de bu
rada yaptı. Kongrede alınan gizli karara 
göre Ermeniler, harp başladıktan sonra 
Ruslar'a yardım ettiler. Osmanlı hükü
meti çıkardığı tehcir kanunu gereği, harp 
sırasında Ruslar'la iş birliği yapan Er
meniler'i Temmuz 1915'ten itibaren Er
zurum dışına göç ettirmeye başladı. An
cak Ruslar savaşın başından itibaren 
başlıca hedef seçtikleri Erzurum'a Er
meniler'in de yardımıyla 16 Şubat 1916'
da girdiler. Üçüncü defa Rus işgaline uğ
rayan Erzurum'un müslüman halkı or
du ile birlikte çekilerek Anadolu içlerine 
göç etti. Onlardan boşalan yerlere Rus
ya'dan getirtilen Ermeniler yerleştirildi. 

Rusya'da 1917'de çıkan ihtilal Erzu
rum için kurtuluşun başlangıcı oldu. Rus
lar bir plan dahilinde Doğu Anadolu'dan 



çekildikleri halde Ermeniler çeteler oluş

turarak Erzurum ve çevresinde silahlı fa
aliyetlerini sürdürdüler. Bilhassa Rus or
dusu kumandanlarından Ermeni korni
tacı Antranik'in yönettiği çete Erzurum 
şehrinde büyük katliama girişti. Müslü
manlar toplu halde imha edildikleri gi
bi şehir de yakılıp yıkıldı, adeta ıssız bir 
köy haline geldi. Nihayet Kazım Karabe
kir Paşa kumandasındaki Türk birlikler i 
harekete geçerek 12 Mart 1918 ·de Er
zurum' u Ermeniler'den kurtardılar. Şe
hirde yeniden düzen kurulunca başka 
yerlere göç etmiş olan Erzurumtutar ya
vaş yavaş geri döndüler. 

1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren Mond
ros Mütarekesi (30 Ekim 1918) Erzurum'
da Ermeni meselesini tekrar gündeme 
getirdi. Mütarekenin 24. maddesi, here 
hangi bir karışıklık çıkması halinde Er
zurum'un da dahil olduğu altı vilayette 
İtilaf devletlerine işgal hakkı tanıyordu. 
Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurul
ması tehlikesi karşısında şehirde aydın
lar tarafından istihlas-ı Vatan adıyla giz
li bir cemiyet kuruldu. Kasım 1918'de 
tesis edilen Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i 
Hukük-ı Milliyye Cemiyeti'nin Mart 1919'
da Erzurum şubesi açıldı. istih las-ı Vatan 
cemiyetine son verilerek üyeleri bu yeni 
cemiyette görev aldılar. 13 Mart 1919'
da Xl/. Kolordu kumandanlığına getirilen 
Kazım Karabekir Paşa'nın 3 Mayıs 1919'
da Erzurum'a gelmesinden sonra cemi
yet çalışmalarını hızlandırdı. Bu sırada 

3 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Pa
şa lll. Ordu müfettişi olarak Erzurum'a 
geldi. Hazırlanan kongre ile (bk. ERZU

RUM KONGRESİ) Erzurum yeni milli dev
letin kuruluşunda önemli bir rol oynadı. 

Ekonomi, Nüfus, Fiziki ve Kültürel Yapı . 

Ortaçağ boyunca önemli ve kalabalık bir 
merkez özelliği taşıyan Erzurum bu du
rumunu uzun süre devam ettirmiştir. Çe
şitli milletterin idareleri altında gelişen 
ve büyüyen şehir müstahkem bir kale 
olarak Ortaçağ islam müelliflerinin il
gisini çekmiştir. XII ve XIII. yüzyıllarda 
Anadolu'nun en önemli ve marnur şehir
lerinden biri haline gelen Erzurum, XIV. 
yüzyılda Akkoyunlu- Karakoyunlu müca
delesi sırasında tahrip edildi. Nitekim 
1336-1337'de burayı gören İbn Battü
ta şehrin çok geniş olduğunu, ancak bü
yük kısmının Türkmenler arasında çıkan 
karışıklıklar yüzünden harap bir halde 
bulunduğunu belirtir (er-Rihle, s. 298). 
XV. yüzyıl başlarında Timur'un sarayına 
giderken Erzurum· a uğrayan İspanyol 
seyyahı ve elçisi Clavijo ise buranın ku-

teli surtarla çevrili, iç kaleye sahip bir bel
de olduğunu, önceleri çok büyük ve ge
niş iken şu andaki nüfusunun fazla ka
labalık olmadığını, içinde az miktarda 
Ermeni bulunduğunu yazar (Timur Dev

rinde Kadis ' ten Semerkand 'a Seyahat, s. 

ı 03) Erzurum'un bu tarihten sonra fi
ziki durum ve nüfus yönünden gittikçe 
gerilerneye başladığı anlaşılmaktadır. 

Osmanlı hakimiyetine girişi sırasında da 
bu harap durumunu koruyordu. Şehir, 

esaslı bir şekilde imar hareketini Kanü
ni Sultan Süleyman'ın İ ran seferleri sı
rasında gördü. Nitekim Erzurum'un Os
manlı idaresine geçmesinden az sonra 
yapılan tahririne göre burası on iki ma
halleden ibaret olup harap ve boş du
rumdaydı. Defterde mahalleleri Tebriz 
Kapısı, Erzincan Kapısı, Gez Kapısı, Me
lik Saltuk, Ahi Pir Mehmed, Haydariha
ne, Edhem Şeyh, Babakulu, Kılıçoğlu. Ha
san Basri, Ziyadoğlu ve Hasan Şeyh ad
larıyla kaydedilmiştir (BA, TD, nr. 387, s. 
868). Bunlardan dokuzunun zaviyelerin 
adıyla anılması , ileride yapılacak iskanın 
ne şekilde sağlandığının ve yönlendir il
diğinin bir göstergesidir. Takip edilen 
bu iskan politikası sayesinde Erzurum 
yirmi yirmi beş yıl içinde giderek yeni
den topartanmaya başlamıştır. 

Kanüni Sultan Süleyman lrakeyn Se
feri sırasında uğradığı Erzurum'un ka
lesini tamir ettirdiği gibi iskanı teşvik 

için bazı tedbirler de aldı. Şehrin harap 
ve terkedilmiş mülklerinin tapu karşılı
ğında ellerinde bol para ve adamları bu
lunan aşiret beylerine satılınasını em
retti. Erzurum'un ilk beylerbeyi Mehmed 
Han devlete 8000 akçe ödeyerek pek çok 
gayri menkulü satın aldı ve işler hale ge
tirdi. Ondan sonra gelen Ferhad Paşa ve 
diğer yöneticiler de para ile çeşitli gayri 
menkulleri satın alarak imara yardımcı 
oldular (BA, TD, nr. 205, s. I 8-ı9) . Aynı 

şekilde kale muhafızlarıyla gönüllü er
terin de şehirde arsa satın almalarına 

ve kale içinde ev inşa etmelerine ilk de
fa burada izin verildi (Aydın , EFAD, 1/ ı. 

s. ı 10). Bu arada İskan için bazı tarikat 
şeyhlerine de kolaylıklar sağlandı. 1540'
ta halkın isteğiyle yürürlüğe konan Os
manlı kanunu bir kısım uygunsuz vergi
leri kaldırdı, bu durum Erzurum'un imar 
ve iskanını kolaylaştırdı ve halkın gelip 
şehre yerleşmesini hızlandırdı. Osmanlı 

fethinden beri ancak ova köylerinde gö
rülen Ermeniler de tekrar şehre yerleş

ıneye başladılar (a.g.e., s. ı 14). 

Yerleşmenin henüz yeni başladığı dev
reye ait 1540 tarihli Tahrir Defteri iska-
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nın alt yapısının hazırlanmış olduğunu 
ortaya koymaktadır. Nitekim bu tahrire 
göre Erzurum'da yirmi yedi mahalle bu
lunuyordu. Bunlardan kale içindekiler 
Kan Kapısı, Mirza Mehmed Mescidi, Kırk
çeşme, Sergerdan Tepesi, Erzincan Ka
pısı, Ahi Ayvad, Tabbağan, Yakutiye, Ka
rakilise, Tebriz Kapısı, Haydarihane, Ca
mi-i Kebir, Mekeçoğlu. Hasan Şeyh Za
viyesi; kale dışındakiler de M elik Saltuk 
Zaviyesi, Edhem Şeyh, Şeyh Süle (Bula) . 
Alacakilise, Mansüre, Sülük, Babakulu 
Zaviyesi, Kalemoğlu Zaviyesi. Hasan Bas
ri Zaviyesi, Kılıç Derviş Zaviyesi, Abbas 
Derviş Zaviyesi, Mehdi Zaviyesi, Akşeyh 
Zaviyesi mahalleleriydi. Bu mahalleler
den sadece altısı (Erzincan Kapısı , Tebriz 
Kapısı, HaydarThane, Hasan Basri Zaviye
si, Babakulu Zaviyesi, Kılıç Derviş Zaviye
si mahalleleri) bir önceki tahrirde mev
cuttu; Gez Kapısı. Ziyadoğlu ve Ahi Pir 
mahalleleri ise ortadan kalkmıştı. Dola
yısıyla her iki tahrir arasında geçen yak
laşık on beş yirmi yıllık bir süre içinde 
yirmi yeni mahalle ortaya çıkmıştı. Bu
nunla birlikte bu mahalleleri doldura
cak kadar nüfus hala mevcut değildi. 
Sadece beş mahalleye dağ ılmış bulunan 
"hane" kayıtlı vergi mükelleflerinin on 
üçü sipahizade, beşi zinetkeş (kuyumcu) 
ve üçü seyyid olmak üzere yirmi bir ka
dardı. Bunun dışında beş zaviye şeyhi 

ile beş kale muhafızının ve üç çiftlik iş
çisinin de isimleri kaydedilmişti. Ayrıca 
adları belirtilmeyen kırk üç görevli (imam, 
hatip, mütevelli vb .) daha bulunuyordu. 
Böylece 1540 tarihinde Erzurum'da ka
yıtlı nüfusun yetmiş yedi aile, yani 385 
kişi olduğu ortaya çıkmaktadır. Kalede 
bulunan 1600 civarındaki asker ve aile
leriyle birlikte bu sayı 2000'e ulaşmak
tadır. Bu nüfusun 1540-1 555 yıllarında 
2000-3000 civarında olduğu tahmin edil
mektedir (a.g.e., s. ı·ı4) 

Amasya Antiaşması'ndan (1555) son
ra iskan daha da h ız landı; Ermeniler tek
rar şehre döndükleri gibi ticari faaliyet 
de arttı. 1591 'de yapılan tahrire göre Er
zurum'da 524 hane bulunuyordu. 1540'a 
oranla yarım asırlık süre içinde vergi ve
renlerin sayısında büyük bir artış mey
dana gelmişti. Bu vergi mükelleflerinin 
295'i müslüman, 229'u da gayri müs
limdi. Buna göre sadece vergi veren nü
f usun, 1475'i müslüman ve 1145'i gayri 
müslim olmak üzere toplam 2620 oldu
ğu tahmin edilmektedir. Diğer görevli
lerle bir likte bu sayı yaklaşık 5-6000'e 
ulaşmaktadır. 
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Erzurum XVII. yüzyılda fiziki durum 
ve nüfus yönünden gelişmesini sürdür
dü. Şehir çok büyüdüğü zamanda doğu
dan batıya yaklaşık 7 kilometrelik bir 
sahayı içine almakta, asıl şehir çifte sur
larla çevrili , gidiş geliş yönlerine göre 
adlandırılan dört kapı ile dışa açılmak
taydı. Nitekim 1640'1arda burayı ziyaret 
eden ve şehirde yetmiş müslüman ve 
yedi Ermeni mahallesinin bulunduğunu 
kaydeden Evliya Çelebi batıda Erzincan, 
doğuda Tebriz veya Acem. kuzeyde Gür
cü ve güneyde Harput kapılarının yer al
dığını yazar. İçkale'de askeri birlikler. sur 
içinde müslüman, sur dışında varoş ke
siminde genellikle gayri müslim evleri 
bulunuyordu. Kale içinde 1700, dışında 
3000' den fazla çoğu tek katlı toprak 
damlı hane vardı. Güney varoşu pazar 
mahalli dahil yedi mahalleden oluşuyor, 
Tebriz Kapısı varoşu Darağacı mahal
lesinden Gümüşlü Kümbet 'e uzanıyor, 

gelişmiş olan Gürcü varoşunda birçok 
han, hamam, dükkan ve gümrük yer alı
yordu. Erzincan Kapısı kısmı ile bütün 
bu varoşlarda çoğunlukla gayri müslim
ler oturduğu için burada on üç kadar ki
lise bulunuyor, yabancı devletlerin tem
silcileri de yine bu kısımda ikamet edi
yordu (Seyahatname, ll , 213-214) Evliya 
Çelebi'nin verdiği rakamlara göre şeh-

rin bu tarihlerdeki toplam nüfusunun 
20.000 civarında olduğu tahmin edil
mektedir. XVIII. yüzyıl başlarında Tour
nefort'a göre şehirde 6000 Ermeni 'ye 
karşılık 18.000 müslüman yaşıyordu . J. 
M. Kinneir, Erzurum'un XVIII. yüzyıl son
larındaki nüfusunu 100.000, J. Sa int Mar
tin 1818'de 1SO.OOO olarak verir. Ancak 
E. Smith ve H. G. O. Dwight, 1822'de Er
zurum'da 464S gayri müslim evine kar
şılık 11 .733 müslüman evinin bulundu
ğunu belirtir ki buna göre 20-2S.OOO 
gayri müslime karşılık 60-6S.OOO müs
lüman nüfusun bulunduğu tahmin edi
lebilir. H. F. B. Lynch ve J. Brant 1827'
de şehrin nüfusunun 130.000 civarında 
olduğunu belirtirler. Ayrıca Lynch, 16.378 
ailenin yani 80-100.000 nüfusun müs
lüman Türk, 39SO ailenin yani 19-24.000 
nüfusun da Ermeni olduğunu kaydeder. 

1829'daki Rus işgali Erzurum 'un nü
fusunda azalmaya yol açtı. Özellikle Er
meniler'in büyük kısmı Ruslar'la birlikte 
şehri terkettil er. Nitekim J. Brant' a gö
re Erzurum'un 183S'teki nüfusu 1 S.OOO 
civarına i nmişti. Lynch ·e göre ise aynı 

tarihte şehirde 1 S.OOO müslümana kar
şılık sadece 120 Ermeni ailesi yaşamak
taydı. Osmanlı resmi kayıtlarına göre de 
Erzurum'dan 4230 hane yani 21.1SO Er
meni işgal sonrası Ruslar tarafından gö-

Erzurum'un 1320 r. 119041 ta ri hinde Erkan ıha rp Kaymakam ı Kafka syal ı Fuad Bey ta rafından çi zilen h ari ta s ı (Hacp Akadem He· 

ri Matbaas ı , Ş ubat 1982 ) 
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türülmüştü. Sadece fakirlerden 180 ki
şilik 114 hane yerlerinde bırakılmıştı. Da
ha sonra 202 kişiden oluşan 139 hane 
de geri gelmişti (Beydilli, s. 408) . 

Ch. Texier'in ziyareti sırasında 1839'
da surları hala ayakta olan ve etrafında 
hendekler bulunan Erzurum, bu ilk Rus 
istilasından sonra eski durumuna pek 
kavuşamadı. Kıtlık , pahalılık ve zelzele 
gibi tabii afetler ve kötü yönetim yüzün
den nüfusu gittikçe azaldı. XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında nüfusu 20-30.000 ola
rak tahmin edilen şehir 93 Harbi'nde 
ikinci defa Rus istilasına uğrayınca yeni 
bir sarsıntı geçirdi. H. Tozer'e göre iş

gal sonrası nüfusu 20.000 civarındaydı. 
V. Cuinet'in 1890'da verdiği rakamlara 
göre ise toplam nüfus 38.906 idi. Bu
nun 26.S64'ü müslüman, 10.919'u hı

ristiyan, altısı yahudi ve 1417'si ecnebi 
ve İranlı olarak kaydedilmiştir. Lynch de 
S- 6000 kişiden oluşan askeri birlik ha
riç şehrin nüfusunun 40.000 civarında 
tahmin edildiğini, bunun 10.SOO'ünün 
Ermeni, 26.SOO'ünün müslüman Türk, 
1400'ünün ecnebi ve iranlı. SOO kadarı
nın da Rum olduğunu kaydetmektedir 
(Armenia : Travels and Studies, ll, 207). 
Kamusü'l-aHim'da verilen rakamlar da 
buna yakındır. 

Berlin Kongresi'nden sonra ( 1878) Ana
dolu'da başlayan Ermeni karışıklıkları es
nasında Erzurum'un nüfusunda büyük 
değişmeler oldu. Özellikle 1. Dünya Savaşı 
sırasında Ermeni çetelerinin hareketleri, 
Rus işgali ve Ermeni tehciri gibi sebep
lerle şehrin gerek müslüman gerekse Er
meni nüfusunda önemli düşüşler mey
dana geldi. Bu karışık devrin sona erme
sinin ardından şehir fiziki yapı ve nüfus 
yönünden yeniden toparlandı. Cumhuri
yet'in ilk yıllarında yapılan sayımlar sıra
sında nüfusu 30 .000'i geçmişti. 

Çeşitli milletierin hakimiyetine giren 
Erzurum mevkiinin askeri önemi dolayı
sıyla tarihi boyunca canlı bir ticaret mer
kezi özelliği kazanmıştı. Ortaçağ Bizans 
ve islam kaynaklarına göre Erzurum zen
gin, birçok milletten tüccarın bulundu
ğu, halı imalinin yaygın olarak yapıldığı 
bir şehir durumundaydı. XIV- XV. yüzyıl
larda sarsılan şehir Osmanlı hakimiyeti 
döneminde yeniden ticari canlılığına ka
vuştu. Tokat yoluyla Bursa'ya ulaşan 

"İpek yolu" üzerinde bulunması önemi
ni daha da arttırmıştır. Asya ülkelerin
den getirilen ipek, deri, pirinç ve baha
rat gibi mallar Avrupa ülkelerine ve Os
manlı Devleti 'nin batı bölgelerine bur
da pazarlandığı gibi Batı ülkelerinden 



gelen hırdavat. kumaş gibi mamul mal
lar da Asya ülkelerine buradan nakledi
liyordu. Malların şehre giriş çıkışlarında 
gümrük resmi alınır. demir ve bakır dı
şındaki malların geçişine izin verilirdi. 
Bu bakımdan Erzurum'un en önemli ge
lir kaynağı transit ticaretten alınan güm
rük. nakliye ve depolama ücretleriydi. 
XVII. yüzyılda bir ara Erzurum Gümrü
ğü'nde görev yapan Evliya Çelebi'ye gö
re istanbul ve izmir'den sonra en işlek 
gümrük burası idi. Kalenin kuzey tara
fındaki Gürcü Kapısı mevkiinde bulunan 
gümrüğün civarında çoğu kendi evlerin
de oturan Arap. iranlı, Hintli ve hatta 
Uzakdoğulu tüccarlar bulunuyordu. Şe
hirde kervanların konaklamaları için yet
miş han. SOO'den fazla dükkan ve dört 
kapılı bir bedesten vardı. Darphane ise 
Erzincan Kapısı tarafında yer alıyordu 

(Seyahatname, ll , 2 12) . 

XVIII. yüzyılda yeniden başlayan iran 
savaşları Erzurum'un transit ticaretten 
sağladığı gelirlerin düşmesine sebep ol
du. Mesela 1156 ( 1743) yılında masraf
lar düşüldükten sonra 100.837 buçuk 
kuruş olan Erzurum gümrük geliri erte
si yıl 81 .126 kuruşa ve 1183'te de ( 1769-
70) 42.1 06 kuruş 7 paraya düşmüştür. 
Aynı tarihte Erzurum Gümrüğü'nde fa
aliyet gösteren tüccar sayısı da doksan 
dördü müslüman olmak üzere 208 civa
rında idi. 

XIX. yüzyılda Erzurum'un idari düzeni 
değişirken mali teşkilatı da değişti. Kars 
ve Ardahan gibi bazı komşu gümrükler 
Erzurum Gümrüğü'ne bağlandı. ll. Mah
mud tarafından Erzurum redif-i mansO
re hazinesine aktarılan bu gümrük, bağ
lı gümrüklerle birlikte 1248 ( 1832 -33) 
yılında 544.985 kuruş gelir getirmişti. 
Diğer bazı gelirlerle beraber bu rakam 
569.868 kuruş olmuştu . Aynı kaynaklar
dan elde edilen gelir 1250'de (1834-35) 

Erzurum 'da Az iziye tabyalarından biri 
{Nusret Çam fotograf arşiv!) 

739.175 kuruş 42 akçeye. 1254 ( 1838) 
yılında ise 786.523 kuruşa ulaşmıştı (BA. 
MAD, nr. 8 173, vr. 126 ; Cevdet -Maliye, nr. 
16199, 17886) Bu gelirlerin tamamı Er
zurum'daki askerin maaş ve aylık mas
rafiarına tahsis edilmişti. 

Tanzimat'ın uygulanmasından sonra 
Erzurum'un gelirleri azalmaya başladı. 

Ayrıca 1830-1840 yıllarında Kafkaslar 'a 
yerleşen Ruslar'ın XIX. yüzyıl sonlarına 
doğru Güney Kafkasya demiryollarını 

inşa etmeleri ve bilhassa Cu lfa- Batum 
hattı , Erzurum'un iran transit ticaretin
den elde ettiği gelirleri büyük ölçüde et
kiledi. Buna rağmen yine de en önemli 
gelir kaynağı gümrük gelirleriydi. Özel
likle ingiliz mallarının taşınması başta 
geliyordu. 1842 yılında iran'a sevkedil
mek üzere Trabzon Limanı'na indirilen 
balya ve sandık sayısı 32.000'e ulaşmış
tı. Bunların maddi değeri 300.000 ster
line varıyordu. 1898 ·de ise bu malla
rın ağırlığı 5000 tona, ticari değeri de 
600.000 sterline ulaşmış bulunuyordu 
(Lynch, ll, 205-206). Erzurum tüccarları
nın depolanmasından ve nakliyatından 

büyük gelir sağladıkları bu transit mal
ların yıllık ortalama miktarı 12-16 ton 
arasında değişiyordu. Bunun para değe
ri ise 20-25.000 frank civarında idi. Er
zurum aynı zamanda yöredeki bölgele
rin tarım ürünlerinin başlıca pazarı du
rumundaydı. Hububat başta gelen zirai 
ve ticari faaliyeti oluşturuyordu. Evliya 
Çelebi'nin belirttiğine göre kavun ve kar
puzu ile patlıcan ve lahanası bol ve ucuz
du. Bu arada tütün üretimi ve pazarlan
ması da yapılıyor. arıcılıktan elde edilen 
balın bir kısmı Fransa'ya ihraç ediliyor
du (Cuinet, 1, 145-152) Temel endüstrisi 
silah imalatına dayanıyordu. Bilhassa tü
fekleri. tabancaları, kılıçları. çakmak ve 
kundakları ünlü idi. Siparişe göre en es
ki modelden en yeni modele kadar her 
cins silah imal ediliyordu. Burada üreti
len silahlar 1867 Paris. 1873 Viyana ve 
1876 Philadelphia milletlerarası fuarla
rına katılarak dereceye girdi. Demir en
düstrisine bağlı olarak demircilik. dö
kümcülük ve diğer kolları da gelişmişti. 
Tunçtan dökme manga! ve şamdanla
rı meşhurdu. Ayrıca ziraata ait alet ve 
edevat imal ediliyordu. Sağlam ve zarif 
görünümlü mutfak eşyası yanında bı

çakları da şöhret kazanmıştı. Demir ve 
bakır işlemeciliğinden başka kuyumcu
luk ve mücevhercilik oldukça ileri sevi
yede idi (a.g.e., 1, 175) . 

Erzurum'da önemli endüstri kolların
dan biri de mensucat sanayii ve halıcı-
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lıktı. Özellikle halının ilk defa Araplar za
manında burada imal edildiği ve adını da 
bu şehirden (Kati) aldığı ileri sürülmek
tedir (İA, IV, 347) Hemen bütün sancak 
ve kazalarda dokumacılık ve halıcılık ya
pılmaktaydı. Kürkçülük ve terzilik de ge
lişmişti. Burada imal edilen kürklerin bir 
kısmı komşu ülkelere gönderiliyordu. Ay
rıca saraçlık, ayakkabıcılık ve mobilyacı
lık gibi sanatlar icra ediliyordu. 

Tarihi boyunca maruz kaldığı istilalar 
dolayısıyla şehrin kalesi ve diğer tarihi 
abideleri büyük tahribata uğramıştır. 

Üç kat surdan bugün yalnız iç kale ile 
(hisar) dış surlara ait birkaç duvar par
çası ve kapıların adları kalmıştır. Günü
müzde de şehre hakim olan içkale'de 
Paşa Sarayı. mahkeme ve hapishane bu
lunuyordu. Bizans yapısı olan kale Sal
tuklular. Selçuklular ve Osmanlılar dö
neminde çeşitli zamanlarda tamir gör
müştür. Erzurum'a Türk- islam karak
terini kazandıran ve şehri abidelerle do
natan Saltuklular' dan kalma Tepsi Mi
nare denilen ve geç devirde Saat Kulesi 
yapılan gözetierne kulesinin yine içka
le'de bulunan Kale Mescidi ile birlikte 
XII. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. 
Ayrıca bugünkü Ulucami ve Üç Kümbet
ler de Saltuklular'dan kalmadır. Saltu
koğulları Beyliği'nin merkezi olan Erzu
rum'da bugün de bu adla anılan bir 
mahalle bulunmaktadır. Selçuklular ve 
ilhanlılar' dan pek az eser günümüze ka
dar gelebilmiştir. Bunların içinde en 
önemlisi Çifte Minareli Medrese'dir. Ha
tuniye Medresesi de denilen bu yapı 

Anadolu· daki benzerlerinin en büyüğü 
sayılır. ilhanlılar'dan. 1310'da Hoca Ce
maleddin Yakut tarafından inşa edilen 
Yakutiye Medresesi kalmıştır. Ahmedi
ye (Darülhadis) ve Sultaniye medresele
riyle Gümüşlü Kümbet de bu dönem
den kalma eserlerdir. Osmanlı devri ya-

Erzurum halkın ı n 93 Harbi'nde gösterd i ği kahrama nlığı 

simgelemek üzere 1952 yıl ınd a dikilen Aziziye Anıtı 
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ERZURUM 

pıları arasında Mimar Sinan'ın eseri La
la Mustafa Pa~a ile İbrahim Paşa cami
leri başta getrrıektedir. Evliya Çelebi'nin 
ziyareti sırasında şehirde yetmiş yedi 
cami ve mescid bulunuyordu. Kiimı1sü'J
a'liim'a göre XIX. yüzyıl sonlarında bu
rada sekizi büyük olmak üzere otuz ca
mi yer alıyordu. 

Erzurum Eyaleti. Erzurum, tarihi bo
yunca idari bakımından önemli bir böl
ge merkezi oldu. Osmanlı fethinden son
ra harap ve boş olduğu için kısa bir sü
re "nefs-i Erzurum nahiyesi" olarak Rum 
beylerbeyiliğine tabi Bayburt sancağı
nın Şogayn kazasına bağlandı . Kaza mer
kezi daha sonra Şogayn'dan Erzurum'a 
nakl edildi. 1 S34'teki lrakeyn Seferi sı

rasında Erzurum beylerbeyiliği kurula
rak başına iran'dan iltica eden Dulkadır
tı Mehmed Han getirildi. Erzurum hala 
harap olduğu için yeni beylerbeyiliğin 

merkez sancağı Bayburt idi ve beyler
beyi orada oturuyordu. Erzurum da bey
lerbeyiliğe bağlı bir sancak haline geti
rilerek Dünbüllü aşireti beylerinden Hacı 
Bey sancak beyi tayin edildi. Hacı Bey'in 
1 537-1 538 ·de diğer bir sancağa nakle
dilmesinden sonra buraya başka bir san
cak beyi gönderilmedi, bir süre alay be
yilik halinde idare edildi. İran savaşları
nın artması üzerine 1 548' den itibaren 
beylerbeyilerin Erzurum'da oturmaları 

emredildi. Erzurum sancağı da merkez 
sancak haline getirildi. 

Erzurum beylerbeyiliği, 1568-1574 yıl
larına ait sanqık listelerine göre yirmi 
sekiz sancaktan oluşuyordu . Bu sancak
lar arasında Trabzon, Karahisarışarki 

(Şarkikarahisar. Şebinkarahisar), Kiğı, Pa
sin, İspir, Çemişkezek, Mazgird. Oltu, Sa
tum, Mamrevan (Namran), Ardanuç, Tor
tum, Ardahan. Livane, Kars, Acara, Ma
lazgirt yer alıyordu. 1578'e doğru san
cak sayısı otuza yükselmişti. Ancak 1578-
1590 Osmanlı ~ Safevi savaşları dolayı

sıyla yeni beyterbeyilikler kurulunca san
cak sayısı azaldı. 1609'da Ayn Ali Efen
di'nin listelerine göre Erzurum beyler
beyiliği, Paşa sancağı Erzurum olmak 
üzere Şarkıl<arahisar, Kiğı, Hınıs, Yukarı 
Pasin, Malazgirt, Tekman, Kazancan (Kı
zuçan), İspir, Tortum, Mamrevan, Mecin
kerd sancaklarından oluşuyordu. Eyalet 
bu durumunu yzun süre korudu. Bu sıra
larda beylerbe~inin hassı 1.214.600 ak
çe ile Osmanlı eyaletleri arasında önde 
geliyordu. Ayrıca timarlı süvari bakımın
dan Osmanlı eyaletleri içinde dördüncü 
sırada yer alıyqrdu. Timarlı süvari sayısı 
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tezkireli ve tezkiresiz S 1 57, zeamet sa
yısı ise 120 idi (Ayn Ali , s. 52-53). 

Erzurum beylerbeyiliğinin önemi XVI. 
yüzyıl sonlarındaki Osmanlı-Safevi mü
cadelesi sırasında oldukça arttı; bu önem 
XVII ve XVIII. yüzyıllarda daha da belirgin
leşti. Erzurum eyaletini çevreleyen Kars, 
Çıldır, Van, Muş gibi eyaletler Erzurum 
beylerbeyinin nüfuzu altında bulunuyor
du. Erzurum beylerbeyi bu eyalet valile
rini aziedebildiği gibi komşu ülkelerle 
antlaşma yapma yetkisine de sahipti. 
Merkezi otoritenin sarsıldığı dönemler
de bu sistemde bazı aksaklıklar ortaya 
çıktıysa da Erzurum valilerinin yetkileri
nin arttırılması suretiyle bunun önüne 
geçilmeye çalışıldı. ll. Mahmud müşirlik 
teşkilatını kurunca Erzurum da müşir
lik statüsünü kazandı. İdari, mülki, mali 
ve askeri işlerin tek elde toplandığı bu 
sistem Erzurum'da 1836'da yürürlüğe 
konuldu. Şark seraskeri unvarp da veri
len Esad Muhlis Paşa Erzurum müşirli
ğine tayin edildi. Erzurum müşirliği Er
zurum, Erzincan, Hınıs, Kelkit, ('vtalazgirt, 
Tortum, Şarkikarahisar, İspir, Kuruçay, 
Pasin, Mamrevan, Kozancan, Kiğı , Mecin
kerd sancaklarından oluşuyordu. Müs
takil eyalet olan Kars, Çıldır, Van ile Muş 
sancağı da Erzurum müşirinin nüfuzu 
altında bulunuyordu. Bu yeni teşkilat, 

184S'te Tanzimat'ın Erzurum'da uygu
lanmasına kadar sürdü. Müşirlere has 
yerine maaş bağlandı. Esad Muhlis Pa
şa 'nın maaşı 1 5.000 kuruştu. 

Erzurum'da Tanzimat'ın uygulanma
sıyla birlikte idari taksimat da yeniden 
düzenlendi. Erzurum merkez sancak ol
mak üzere Çıldır, Kars, Beyazıt, Muş ve 
Van sancaklarından oluşan yeni eyale
tin başında bulunan valinin yetkileri de 
sınırlandırıldı. Eyaletin mali işleri müs
takil defterdara, askeri işleri Anadolu 
ordusu seraskerliğine bırakıldı. Yalnız 

mülki görevleri kalan valiye muayyen 
maaş bağlandı. Yetkileri kısılan valiler, 
yeni oluşturulan şehir meclislerine da
nışmadan hiçbir iş yapamayficaklardı. 

Tanzimat reformlarına karşı başlayan 

olayların bastırılamaması üzerine Van 
sancağı Muş sancağı ile birlikte Erzu
rum'dan ayrılarak Diyarbekir'e bağlandı 
(1264 / 1848) Bu durum 1266 (1849-50) 
yılına kadar sürdü. Bu tarihte Trabzon 
eyaletine bağlı bulunan Gümüşhane ve 
Ordu sancakları Erzurum eyaletine ilhak 
edildi. Bu iki sancak 1268'de (1851) tek
rar Trabzon'a bağlandı. 1269'da (1852) 
Hakkari eyaleti kurulunca buraya bağ
lanan Van sancağı 1272'de (1855) müs-

takil eyalet haline getirildi ve Hakkari 
sancağı ona bağlandı. Muş sancağı da 
tekrar Erzurum'a ilhak edildi. 1272'den 
(1855) 1282'ye (1865) kadar devam eden 
bu yeni teşkilata göre Erzurum eyale
ti Erzurum, Çıldır, Kars, Beyazıt ve Muş 
sancaklarından oluşuyordu ve toplam 
kırk sekiz kazaya sahipti. 

1864 tarihli vilayet kanununa göre 
186S'te yeniden düzenleme yapıldı ve 
Erzurum. sekiz sancak ve kırk sekiz ka
zadan oluşan bir vilayet haline getirildi. 
Erzurum vilayeti Erzurum, Çıldır, Muş, 

Kars, Şarkikarahisar, Beyazıt, Erzincan 
ve Van- Hakkari sancaklarından oluşu
yordu. Şarkikarahisar sancağı 1286' da 
(1869) Sivas'a bağlandı. 93 Harbi sonun
da Erzurum vilayetinin bir kısım toprak
ları Rusya'ya terkedildiği için idari tak
simat yeniden düzenlendi. 1299'da (1882) 
Erzurum vilayeti Erzurum, Bayburt, Be
yazıt ve Erzincan sancaklarından; 1317'
de ( 1899) Erzurum, Erzincan ve Beyazıt 
sancaklarından oluşuyordu. 1914'te Er
zincan Erzurum'dan ayırıldığı gibi 1925'
te Beyazıt'ın da ayrılmasından sonra vi
layetin sınırları tekrar değişti. Cumhuri
yet döneminde yapılan idari düzenle
meden sonra Erzurum Aşkale, İspir, Tor
tum, Oltu, Pasinler (Hasankale), Hınıs, Tek
man (Tatos) ve Karayazı olmak üzere do
kuz kazadan oluşan bir vilayet haline ge
tirildi. 

Erzurum eyaletine ait nüfus kayıtla
rı özellikle XIX. yüzyılda başlamaktadır. 
1831 'de bazı eyaletlerde uygulamaya 
konulan genel nüfus sayımının tatbik 
edilmediği Erzurum'da 1252'de (1836) 
sayım yapılmışsa da usulüne uygun ha
reket edilmediği için sonuçları yayımlan
mamıştır. Bu tarihlerde Erzurum ve çev
resinden pek çok gayri müslim tebaa 
Rusya'ya göç ettiği halde hala eski ka
yıtlara göre cizye toplanması mevcut re
ayanın şikayetine yol açmış olduğundan 
1258 ( 1842) yılında sadece gayri müslim 
erkek nüfusunun sayımı yapılmıştır. Sa
yım sırasında gayri müslimlerin oturdu
ğu pek çok köy ve mahallenin boşalmış 
olduğu, yine de Erzurum sancağına bağ
lı dokuz kazada 13.556 gayri müslim er
kek nüfusun yaşadığı ve eski kayıtlara 
göre 6000'den fazla gayri müslim erkek 
nüfusunun azaldığı ortaya çıktı (Küçük, 
TD, XXXI, s. 204-231). Bundan iki yıl son
ra müslümanları da içine alan bir genel 
nüfus sayımı yapıldı (1844) . Fakat halk 
yeni vergiler yükteneceği endişesiyle ger
çek nüfusu sakladığından sayım sonuç
ları yayımlanmadı. Bu sayım sonuçları-



nı yayımiayan Ubicini'ye göre Erzurum 
eyaletinin toplam nüfusu 1 00.000 civa
rında idi. Tanzimat'ın uygulanması sıra
sında yapılan ve sadece erkek nüfusun 
yazıldığı 1847 sayımına göre Erzurum 
sancağına bağlı on kazada (Erzurum, Bay
burt, Tercan, Şiran, Erzincan, Pasin-i Ulya, 
İspir, Kiğı, Tortum ve Pasin-i Süfla/ Mecin
kerd) 78.447 müslümana karşılık 27.182 
gayri müslimin yaşadığı tesbit edildi. Er
zurum merkez kazası ise elli üç mahal
le ve 156 köyden oluşuyor, mahalleler
den yirmi sekizinde gayri müslimler, yir
mi beşinde müslümanlar, köylerin de 
1 05'inde müslümanlar, elli birinde gay
ri müslimler oturuyor ve 18.458'i müs
lüman. 7848'i gayri müslim olmak üze
re toplam 26.306 erkek nüfus bulunu
yordu (Küçük, TED, sy. 7-8, s. 192-221) 

Vilayet kanununun uygulanmasından 
sonra Sarkikarahisar hariç diğer yedi 
sancağın toplam erkek nüfusu 450.000 
civarında olup bunun 330.000'i müslü
man, 120.000 kadarı da gayri müslim
di. Erzurum merkez kazasının ve ona 
bağlı 1 58 köyün toplam erkek nüfusu 
ise 20.386'sı müslüman ve 1 0.030'u gay
ri müslim olmak üzere 30.416 idi (Erzu· 

rum Vilayeti Salnamesi 112881. s. 147-152). 
V. Cuinet'in verdiği bilgilere göre Erzu
rum vilayetinin 1890'1arda toplam nü
fusu 645.602 kadardı (500 .782 'si müs
lüman, 134.967'si Ermeni, 3747'si diğer 
gayri müslimler, 6206 's ı yabancı). Köyle
riyle birlikte Erzurum merkez kazasının 
nüfusu da 87.619 idi (60.097'si müslü
man, 24.946'sı Ermeni, 538'i diğer gay
ri müslimler ve 2038'i yabancı). Kiimı1-
sü'l-a'lam'a göre ise Erzurum vilayeti
nin toplam nüfusu 464.129'u müslüman, 
109.835'i Ermeni ve geri kalanları da 
diğer gayri müslimler ve yabancılar ol
mak üzere 581.753'tü. 

Erzurum eyaletinde 1287'den (1870) 
itibaren 1318'e (1900) kadar on beş Sal
name yayımianmış ve ayrıca Anadolu'da 
ilk çıkan gazete de burada neşredilmiş
tir. 1283'te (1866) çıkan Envar-ı Şar
kiyye adlı bu gazete haftalık olup daha 
sonra bir yüzü Osmanlıca, diğer yüzü Er
menice olarak yayımlanmış, Cumhuriyet 
döneminde de Erzurum adını almıştır. 
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M CEvDET KuçuK 

D MiMARİ. Evler. Erzurum'un sert ik
limi geleneksel ev mimarisini etkilemiş
tir. Kalın taş duvarlara sahip olan tarihi 
evler ahşap tavan ve toprak dam ile ör
tülüdür. Genellikle çift katlı planlanmış
lardır; ancak fakir halkın yaşadığı tek 
katlı basit evlere de rastlanmaktadır. Ço
ğunun kapalı birer avlusu vardır ve esas 
yaşama mekanı olarak planlanan zemin 
katta ahır. tandır evi (mutfak), merek (sa
man deposu) gibi mekanlar bu avluya 
açılır. Tandır evi genellikle, "kırlangıç ör
tü" adıyla anılan bindirme ahşap hatıl
larla oluşturulmuş kubbeyi (sahte kub
be) andırır bir örtü ile (tüteklik) örtülü
dür. Bu mekan yemek pişirme dışında 
yemek yeme. dinlenme, yatma. erzak 
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