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Kars iline bağlı ilçe merkezi. 
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Kura ırmağının her iki yakasında , de
niz seviyesinden 1860 m. yüksekte ku
rulmuştur. Şehrin daha büyük kısmı ve 
resmi daireler Kura'nın sağ yakasında 
bulunur. Bu kesim, Kura ırınağına sağ
dan karışan Alabalık deresi çevresinde 
gelişmiştir. 

Tarihi oldukça eskilere dayanan Ar
dahan ' ın kalesinde yapılan kazılarda el
de edilen değişik medeniyetlere ait ka" 
lıntılar, yörede ilk Tunç çağından itiba
ren bir yerleşmenin varlığını ve bölgenin 
çeşitli krallıkların hakimiyetlerine girdi
ğini göstermektedir. Bunlardan Urartu, 
Pers ve Araks krallıklarının hakimiyeti 
önemlidir. Kars ve yöresiyle birlikte Ar
dahan · ın islam akıniarına hedef olması 
ise 642 tarihlerine rastlar. Bununla be
raber yöreye ilk Türk akınları 1 OS3 yı

lından itibaren Kutalmış idaresinde baş
lamıştır. Ancak Kars yöresinin fethi ön
ce 1 OS4'te Tuğrul Bey, 1 OS8 yılında ise 
Çağrı Bey'in oğlu Yaküti Bey tarafından 
gerçekleştirilmiş, fakat bu sırada Kars 
ve Ani kaleleri ele geçirilememiştir. Bun
lardan Ani 1 064 'te, Kars ise 1067 yılın
da Alparslan tarafından zaptedilmiştir. 

Ardahan ' ın da bu tarihlerde Türkler' in 
eline geçtiği tahmin edilmektedir. Böl
ge Selçuklular'dan sonra kısa bir süre 
Gürcü prenslerinin, Moğollar'ın, ilhanlı
lar'ın , Karakoyunlular'ın ve Akkoyunlu
lar' ın hakimiyet sahası içine girmiştir. 

Evliya Çelebi 'ye göre ise ı. Selim zama
nında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 

Osmanlı idaresinde bazan Erzurum eya
leti, bazan da yeni kurulmuş olan Çıldır 
eyaJetine bağlanan Ardahan Kalesi 1 S49 
yılında tamir edilmiştir. 1 S68-1 S74 yıl

ları arasında Erzurum vilayeti dahilinde 
bir sancak merkezi olan Ardahan, Liva-i 
Ardahan-ı Kuçek veLiva-i Ardahan diye 
iki liva halinde görülmektedir (BA, MAD, 
nr. 563, s. ı 54, ı 73 ). 1S78'de Çtidır' ın fet
hiyle kurulan Çıldır eyaJetine dahil edi
len Ardahan, 1 S78-1 S88 arasında Erzu
rum eyaleti sancaklarından biri olarak 
kaydedilmektedir (BA, KK , nr . 262) Ar
dahan 1609' da yeniden Çı Idır eyaletine. 
1632-1641 tarihlerinde ise eyaJet halin
de teşkilatıandırılan Kars'a bağlanmış
tır (BA, Cevdet- Dahi liye, nr. 6095). Aynı 

şekilde 163S 'te de Kars eyaleti dahilin
de Li va- i Ardahan -ı Ku çek şeklinde gös
terilmiş. Ardahan-ı Büzürg'ün ise Çıldır'a 
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bağlı olduğu kaydedilmiştir. XVIII. yüz
yılda ise (1777 -1787) Çıldır'a bağ h san
cak merkezi olarak görülmektedir (BA. 
MAD, nr. 9550l. 

XIX. yüzyıl başlarından itibaren Rus 
tehdidi altına giren ve elviye-i selase 
olarak bilinen Kars. Ardahan ve Batum, 
1828, 18SS ve son olarak da 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Rus ida
resine girmiştir. Bu son işgal devresin
de Ruslar' ın kolanizasyon çalışmaları yü 
zünden bölgeden sayıları 100.000'e va
ran bir nüfus Erzurum tarafına göç et
mek zorunda kalmıştır. Ancak 1900 yıl 

larından itibaren Rus i şgaline karşı bir 
teşkilat kurulmuş ve bu teşkilat elviye-i 
selase içinde faaliyetlerini sürdürmüş
tür. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 

ordusunun Rusya 'ya karşı harekatı bu 
teşkilat tarafından içten desteklenmiş, 
Gürcü ve Ermeni çeteleriyle yapılan mü
cadeleler sonunda 23 Şubat 1921 "de Art
vin'le birlikte Ardahan sancağı da kur
tarılmıştır. Cumhuriyet ' in ilk yıllarında 
vilayet merkezi olan Ardahan 1926 ·da 
Kars iline bağlanmıştır. 

XIX. yüzyıla kadar bir sancak merkezi 
olarak önemini koruyan Ardahan ' ın bil
hassa bir sınır şehri olması. önemini da
ha da arttırmıştır. Evliya Çelebi'nin bil
dirdiğine göre kare biçiminde ve üç ka
pısı bullınan yalçın bir kaya üzerinde 
yetmiş iki kuleye sahip olan Ardahan 
Kalesi, Rus ve iran savaşları sırasında 
önemli rol oynamıştır. 1828'den 1830'a 
kadar Rus işgalinde kalan Ardahan· ın 
1831 Osmanlı nüfus sayımında müsta
kil olarak nüfusu belirtilmemekte. tabi 
bulunduğu Çıldır eyaJetinin nüfusu ve
rilmektedir. Buna göre Çıldır eyaletinde 
73.473 müslüman. 4887'si Ermeni ol
mak üzere 91 SO gayri müslim erkek nü
fus bulunmaktaydı. 1288'deki (1871) Er
zurum Vilii yeti Salniim esi'nde ise Ar
dahan kazasında 6786 müslüman erkek 
nüfusa karşılık hiç hıristiyan nüfus kay
dedilmemişti r. Aynı salnameye göre ka
zanın 11 O köyü, bir medresesi, otuz sı b
yan okulu, elli dokuz camii, bir hanı . dört 

hamam ı ve 1 SS dükkanı bulunmaktaydı. 
1294'teki ( 1877) Erzurum Vila yeti Sal
namesi'ne göre ise Çıldır sancağı içinde 
yer alan Ardahan kazası 5000 müslüman 
erkek nüfusa sahipti. Rus işgali üzeri
ne meydana gelen göç hareketleri yü
zünden şehrin Türk nüfusu oldukça azal
mış ve 2000'e kadar düşmüştür. 1921 '
de kurtuluşundan sonra şehrin 1927 sa
yımına göre 2397 olarak tesbit edilen 
nüfusu 19SO' de 4789 olmuş, 1970'te 
13.339'a, 198S'te de 16.89S'e ulaşmış

tır. Kuzeyde Hanak, doğuda Çıldır ve Su
suz. güneyde Göle ilçeleriyle. batıda da 
Artvin iliyle komşu olan Ardahan ilçesi, 
merkez bucağından başka Hasköy ve 
Yalnızçam bucaklarına ayrılmıştır. Altmış 

köyü bulunan ilçenin yüzölçümü 1241 
km 2 olup toplam nüfusu 198S sayımı 
na göre 61.372, nüfus yoğunluğu ise 49 
idi. En önemli tarihi eseri Ardahan Ka
lesi 'dir. 
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