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Kars Vilayeti* 

Kars vilayeti Kafkasyanın cenub-i garbinde vâki‘ olup cenuben asya-yı Osmanî ile 
hemhuduttur. Misaha-i sathiyyesi 19.000 kilometre mürabba‘dır. Sûret-i 
‘umûmiyede dağlık olan bu vilayet gayr-i müsâvî dört kısma tefrik olabilir: (1) 
Şimaldeki dağlık havzadır ki ‘Arsiyan’ silsilesinin aksamından müteşekkildir. (2) 
Müte‘addid geçit ve boğazları hâvî garbdeki dağlık havâlî. (3) Cenubda derin Aras 
Nehri vadisini teşkil eden kısım. (4) Bu kısım ise ‘umûm vilayetin dörtte üçünü 
teşkil eden (Ardahan-Kars) yaylasından ‘ibarettir. 

Arazi volkanî olup toprağı fevkalade mahsullüdür. Ba‘zı mahallerde toprak turab-ı 
nebâtiden ‘ibaret olduğundan fazla mahsul alınır. ‘Ardahan-Kars’ yaylasının 
cenub-ı şarkî kısmında kesretle kaya tuzu bulunmaktadır. Aras vadisinde toprak 
kireçli ve balçıklıdır. ‘İklim’ vilayetin şimali ile cenubu başka başka olup dağlarda 
ve mürtefi‘1 yaylalarda serttir. Kışın soğuk ‘-35°’ bulmukta ve pek çok kar 
yağmaktadır. Mevsim-i sayf2  

                                                 
* 1915 yılında ‘Kafkasya ve Asya-yı Vusta ve Türkistan Vilayetleri Buhara ve Hive 
Hanlıkları’ adlı eserde yayınlanan özgün metin, Hüseyin Odabaş tarafından transkribe edilmiş 
ve günümüz Türkçesine aktarılmıştır. 
1 Yükselen, 2 Yaz mevsimi 
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ise serindir. Aras vadisi aksamında ‘senede vasati olarak +10 derecedir. Kış hafif 
geçer yaz ise sıcak ve yâbis1 olarak mürur2 eyler.  

Vilayette bulunan nehirlerin başlıcaları Aras, Arpaçayı ve Kars Çayı ile Evleti 
suyundan ‘ibarettir. Kafkasyanın en büyük nehri olan ‘Kür’ nehrinin kısm-ı ‘ulyâsı 
Kars vilayeti dahilinde bulunmaktadır. 

Vilayetin şimal-ı şarkında ba‘zı göller mevcuttur. Bunların en büyüğü ‘Çaldır’ 
gölüdür. Ba‘zı nehirlerin yukarı kısımlarda bataklık araziye tesadüf olunur.  

Vilayetin % 6’sı ormanlık olup işbu ormanlarda çam, ardıç, meşe, kayın ağacı 
vesaire vardır. Ma‘deniniyattan elyevm yalnız kaya tuzu ihraç olunur. 

Vilayetin ahalisi son derece muhteliftir. Ruslar ancak % 9.5 miktarındadırlar. 
Ermeniler, Türkler, Kürtler, Karapapaklar, Türkmenler, Tatarlar, Aysurlar, 
Aseyitler ve Lazkiler bulunmakta olup bunlar ‘umûmiyetle zira‘atle iştigal 
eylemektedirler. Mürtefi‘ yaylalarda mısır, arpa, çavdar, buğday ve patates zira‘ati 
icra edilir. Vadilerde ise pirinç, tütün, kendir vesaire zira‘ edilmektedir. Bahçelik 
ve meyvecilik Aras Vadisiyle Oltu Çayı ve ‘Posof’ Çayı vadisinde müterakkidir. 
Kars, Ardahan ve Oltu havalisinde arı beslenmekte olduğundan kesretle bal hâsıl 
olur. 

Her türlü hayvanat dahi mebzulen yetiştirilmektedir. Bunlarla ‘umûmiyetle Kürtler 
ve Türkler ile muhacir Ruslar iştigal eylemektedirler. ‘Umûmiyetle kadınlar 
mensûcat3 ile iştigal ederler. Bilhassa her türlü mensûcat ile halı dokumaktadırlar. 

Vilayette fabrika ve i‘malathaneler ise külliyen mefkuddur4.  

Başlıca ticaret: Tuz, meyve, yün, deri ve hayvanata münhasır gibidir. 

Turuk-ı muvasala: Vilayet dahilinde 67 kilometre şimendifer5 12 kilometre şose ve 
88 kilometre diğer nev‘ yollar vardır.  

Vilayet doğrudan doğruya Kafkas valisinin idaresine mevdu‘dur. Dört kazaya 
taksim edilmiştir. Bunlar 14 daireye (nahiye) 4 şehir idaresine ve 845 karyeye 
ayrılmıştır.  

Okuyup yazanların miktarı ancak % 5’tir. Mevcut mükatibin6 ‘adeti 260’tır. Bu 
vilayet 1879 tarihinde Berlin Mu‘âhedesi7 mucibince Rusya’ya ilhak olunmuştur.  

 

                                                 
1 Kuru, 2 Geçme, 3 Dokuma, 4 Olmayan, bulunmayan, 5 Demiryolu, 6 Okuma-yazma yetisine 
sahip kişi, 7 Antlaşma 
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Kars kal‘âsı Türkler ile Ruslar arasında muharebelerde mühim roller oynamış ve 
birkaç kereler Türklerin eline düşmüştür. Kars şehrinde meşhur Ermeni kilisesi 
Türkler tarafından câmi‘a kalb1 edilmiştir. Burası 1879’da tekrar kilise haline 
konulmuştur.  

Kars şehrinin nüfusu 22.408, Ardahan’ın 2.349, Kağızman’ın 9.873 ve Oltu’nun 
1679’dur. Vilayetin vâridâtı2 ‘912-914’ senelerinde 2.686.854 Ruble’dir.  

Vilayetin mecmu‘ nüfusu 377.200 olup vasati olarak kilometre başına 22 nüfus 
isabet etmektedir.  

   Nüfus 

Kars Kazası  137.000 

Ardahan Kazası  82.000 

Kağızman Kazası  75.000 

Oltu Kazası  38.000 

1912 senesinde vilayet dahilinde: 

28.372 barkir, 9.500 merkep, 497.845 inek öküz, 34.000 manda, 30.156 koyun, 
88.131 keçi mevcut idi. 

Vilayet dahilinde: 

822 değirmen, 175 demirhane, 246 yağhane, 159 peynirhane vardır.  

 

 

 

 

 
                                                 
1 Dönüştürme 
2 Gelirler 
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Kars Vilayeti 

Kars vilayeti Kafkasya Bölgesinin güney batısında yer almakta ve güneyinde ise 
Osmanlı Devletinin Asya Kıtasında yer alan toprakları ile sınır komşusudur. 
Yüzölçümü 19.000 kilometredir. Genellikle dağlık bir coğrafyadan oluşan bu 
vilayet birbirine denk olmayan bir şekilde dörde ayrılabilir: 1. Arsiyan sıra 
dağlarının bir bölümünden oluşan kuzeydeki dağlık havza, 2. Çok sayıda geçit ve 
boğazdan oluşan batıdaki dağlık civar, 3. Güneyde derin Aras Nehri vadisini 
oluşturan bölüm, 4. Bütün bir vilayetin dörtte üçünü oluşturan (Ardahan-Kars) 
yaylasından oluşan bölüm.  

Arazi volkanik bileşenlerden oluşan bir toprağa sahiptir ve çok verimlidir. Bazı 
bölgelerde zemin bol topraklı olduğu için yüksek miktarda ürün elde edilmektedir. 
Ardahan-Kars yaylasının güney doğusunda bol miktarda kaya tuzu bulunmaktadır. 
Aras vadisinde toprak kireçli ve balçıklıdır.  İklim, vilayetin kuzey ve güneyinde 
farklı olup, dağlarda ve yüksek yaylalarda serttir. Kışın soğuk -35 dereceye 
düşmekte ve çok miktarda kar yağmaktadır. Yaz mevsimi ise serindir. Aras vadisi 
bölgesinde sıcaklık yıllık ortalama 10 derecedir. Kışlar hafif, yazlar ise sıcak ve 
kurak geçer.  

Vilayette bulunan nehirlerin başlıcaları Aras, Arpaçayı ve Kars Çayı ile Evleti 
Suyudur. Kafkasya Bölgesinin en büyük nehri olan Kür’ün önemli bir bölümü 
Kars Vilayeti içinde yer almaktadır.  

Vilayetin kuzey doğusunda bir takım göller bulunmaktadır. Bunların en büyüğü 
Çaldır (Çıldır) Gölüdür. Bazı nehirlerin üst kısımlarında bataklıklar yer almaktadır.  

Vilayetin % 6’sı ormanlıktır. Bu ormanlarda çam, ardıç, meşe, kayın ağacı gibi 
ağaçlar bulunmaktadır. Madencilik bakımından günümüzde sadece kaya tuzu 
ihracatı yapılmaktadır.  

Vilayet çok çeşitli halktan oluşmaktadır. Ruslar ancak % 9.5 oranında 
bulunmaktadırlar. Söz konusu vilayette Ermeniler, Türkler, Kürtler, Karapapaklar, 
Türkmenler, Tatarlar, Asurlar, Aseyitler ve Lazkiler yaşamaktadırlar ve genellikle 
bunlar ziraatla uğraşmaktadırlar. Yüksek yaylalarda mısır, arpa, çavdar, buğday ve 
patates tarımı yapılmaktadır. Vadilerde ise pirinç, tütün, kendir gibi ürünler 
yetiştirilmektedir. Bahçecilik ve meyvecilik Aras Vadisiyle Oltu Çayı ve Posof 
Çayı Vadisinde gelişmiş durumdadır. Kars, Ardahan ve Oltu civarında arıcılık 
yapıldığı için bol miktarda bal üretimi olmaktadır.  
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Her türlü hayvan bile bol miktarda yetiştirilmektedir. Bunlarla genellikle Kürtler 
ve Türkler ile göçmen Ruslar uğraşmaktadırlar. Genellikle kadınlar dokuma işi ile 
uğraşmaktadırlar. Özellikle her türlü dokuma ile halı dokumaktadırlar. 

Vilayette fabrika ve imalathane ise neredeyse hiç yoktur.  

Başlıca ticaret: Tuz, meyve, yün, deri ve hayvancılık ürünlerinden oluşmaktadır.  

Ulaşım yolları: Vilayet içinde 67 kilometre demiryolu, 12 kilometre toprak yol ve 
88 kilometre diğer tür yollar bulunmaktadır.  

Vilayet doğrudan Kafkas valisinin idaresine bağlı bulunmaktadır ve dört kazaya 
bölünmüştür. Bunlar 14 nahiye, 4 şehir idaresi ve 845 beldeye ayrılmıştır.  

Okuma-yazma bilenlerin oranı ancak % 5’tir. Mevcut okuma-yazma yetisine sahip 
olanların miktarı 260’tır. Bu vilayet 1879 tarihinde Berlin Antlaşması gereği 
Rusya’ya katılmıştır.  

Kars Kalesi Türkler ile Ruslar arasında yaşanan savaşta önemli roller oynamış ve 
birkaç kere Türklerin eline geçmiştir. Kars şehrinde meşhur Ermeni Kilisesi 
Türkler tarafından camiye çevrilmiştir. Burası 1879’da tekrar kilise haline 
konmuştur.  

Kars şehrinin nüfusu 22.408, Ardahan’ın 2.349, Kağızman’ın 9.873 ve Oltu’nun 
1679’dur. Vilayetin geliri 912.914 senelerinde 2.686.854 Ruble’dir.  

Vilayetin toplam nüfusu 377.200’dür ve ortalama kilometre başına düşen kişi 
sayısı 22’dir.  

   Nüfus 

Kars Kazası  137.000 

Ardahan Kazası  82.000 

Kağızman Kazası  75.000 

Oltu Kazası  38.000 

1912 senesinde vilayette: 28.372 beygir, 9.500 eşek, 497.845 inek öküz, 34.000 
manda, 30.156 koyun, 88.131 keçi bulunmaktaydı. 

Vilayette: 822 değirmen, 175 demirci, 246 yağ ve 159 peynir imalathanesi 

bulunaktadır.  
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