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Erzurum Sehri: OsmanhAsayasi'nm kuzeydogusunda ve Rusya smm
yakmmda yeralan Devlet-i Aliye'nin en muhim vilayetlerinden aym adh
bulunan vilayetin idari merkezi ve Osmanh Asyasi'nm birinci derece
sehirlerinden birsidir.
39 derece 15 dakika kuzey enlemi ve 39 derece 55 dakika dogu
boylammda yerahr. Sehir, 10 km. genisliginde buytrkce bir arazi uzerinde
kurulmustur.
Sehir, deniz seviyesinden 2065 m. ynkseklikte bir yerde ve sehir
seviyesinden 1000 rn.daha yuksek bir dagm eteginde ve kuzeybati yonli
haric, diger yonlerinden dag silsileleri He kapah bir ovada yeralmis olup,
50 mahalleve 2736 haneye sahiptir.
Sehir, gerek asked mevkii onemi ve gerekse ticaret acisindan haiz
oldugu kiymeti hasebiyle Osmanh Asyasi'nda yeralan buyuk ve muhim
beldelerden birisidir.
Sehrin ortasmda en yuksek yerde i y Kalesi ve bunun etrafmda sur He
cevrili bulunan kasabasi ve surun dismdaki dort mahallesi itibariyle ill(
kisimdir.

Erzurum sehrinin ismi, Erzen-i rum isminden degistirildigi ve bunun da
o civarda Erzen admda bir kay mevkiinin bulunmasinda ileri geldigi
cografya kitaplanndakaytthdir.
Erzurum'dabuyuk ve kU«Uk 65 kadarcami vardir ki bunlardan Lalapasa
ve Ulu Camii ve Cifte minareli denilen ve nakish ve sUsI0 bulunanlan
bilinenlerdir. Bundan baska 15 tekke, 100 medrese, bir bab milkemmel
askeri dairesi, cephane, islahhane ile ily pazan ve askeri ve mulki rusdiye
• Bu makale; 1897 yilmda, Dersmldet'de (lstanbul'da), Mahmut Bey Matbaasi
tarafmdan yaymlanan, Toptasi Askeri Rttsdiye ve Uskudar Mulkiye ldadi
Mektebi Cografya Muallimi Kolagasi
Ali Cevad'in
"Memalik-I
Osmaniye'nln Tarih ve Cografya Lugan" adlr kitabm, 1 Cildinin 55-60
sayfalannda yeralan "Erzurum" maddesi bolumunden, aslma uygun
kalmarak, Gnnumuz Turkcesi'ne cevrilip,sadelestirilerek hazirlanmrsur.
•• Marmara Universltesi, Atatnrk Egitim Fakultesi, Cografya Egitimi Bolumu,
istanbul.

144

ProfDr. Ramazan OZEY

mektepleri He askeri ve jandarma kislalan, 13 han, bir umumi bahce, 3300
magaza ve dukkan, 778 hububat korumasma mahsusdepo, 49 degirmen, 10
finn vesaire vardir,
Sehir, onceleri mamur ve simdikinden birkac misli nufusu oldugu
halde, gerek savaslara tabi olmasi ve gerekse arazi harekatlan sebebiyle
onceki mamurlugu gunbegun kaybolmus ve ordu merkezinin Erzincan'a
nakli sebebiyle dogal olarak nufusu dahi azalmistir. Simdiki halde nufusu
27.000 dolaymdadir.
Erzurum sehri, Hz.Omer ibni Hattab (r.a.)'m halifeligi doneminde islam
topraklanna dahil oldugu halde bir arahk Aeemlerineline gecmis ve Hakan
Cennetmekan Yavuz Sultan Selim Han'm saltanat gtmlerinde Caldiran
zaferi sonrasmdaOsmanhlann eline gecmistir.
Erzurum'un kl~1 siddetli ve sekiz ay kadar devam eder. Sicakhgi ise
azdir. Enlem derecesi Berlin sehrine benzer olmasma ragmen, bazan
sicakhk miktarmm -34 dereceyi gosterdigi nadir olaylardan degildir,
Binaenaleyh sehrin sicakhk derecesi, yaz mevsimi esnasmda ortalama 15
He 25 derece arasmdadir.
Erzurum Vllayeti: Osmanli Asyasi'nm kuzeydogusunda, Rusya ve
iran devletleri sinmnda yeralrms olup, guneyden Van ve Bitlis vilayetleri,
dogudan Rusya ve iran devletleri memleketleri, kuzeyden Trabzon, bandan
Mamurat-ul aziz (Elazrg), Diyarbekir ve Sivas vilayetleri He cevrilidir.
Erzurum vilayeti, eyalet halinde iken, Osmanli Asyasi'nm bilcumle
dogu krsmmi icine alarak gayet genis bir arz krtasmi i~gal ettigi halde,
biraz sonra 6 kadar vilayeteaynlrmstir.
Bugun (1897) mevcut bulunan; Van, Hakkari, Bitlis, Mamuratu-l aziz,
Dersim vilayetleri, Erzurumvilayetinden aynlnnstir,
Simdiki halde Erzurum vilayeti 76.720 km-.dir ki, bunun 25.500 km-.si
ziraat, 15.869 km-.si bag ve bahcelik, 35.360 km'.si daghk, cayirhk ve
ormanhknr.
Genel olarak Erzurum vilayetinde, 344.922'si erkek ve 300.780'i kadm
olmak Iizere toplam 645.702 nufusumevcuttur,
Erzurum vilayetinin daglannm manzarasmi tarif icin vilayetin kuzeybati
smmndan baslayip bandan doguya ve kuzeyden guneye dogru devam
ederek bakmak gerekir.
Kuzeybati smmnda yeralan Karadeniz silsilesi subelerinden olan
birbirine paralel iki silsile, Coruh ve FIrat nehirleri havzalanm
yekdigerinden ayirmislardrr. lsbu silsilelerin yuksek noktalanm 4000
m.yuksekligemalik bulunan Kasgar dagidir.
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Daha asagida Erzurum ve Trabzon vilayetlerini birbirinden ayiran diger
iki silsile daha mevcuttur ki bunlar Soganli ve Gavur adh daglardir,
Orta bolumde ve Erzurum sancagt dahilinde Girceli yahut Kargapazan
adh dag He Erzurum sehrinin bulundugu daglar mevcuttur ki isbu daglann
yuksek noktasi 2200 m. ytikseklikte olan Deveboynu'dur. Erzurum'un
kuzeyindeki Gokdag ise 3300 m.ynkseklige maliktir.
Velhasil 3000 m. yuksekligi olan ve Firati'm kaynagma sahip olan
Dumlu yaylasmi olusturan Dumlu dag ile adigecen silsileler asil Firat
silsilesi denilen daglara ve 0 vasIta ile dahi asil silsileyi teskil eden
Karadeniz silsilesine baglanti saglarmslardir.
Vilayetin guney cihetinde gayet yuksek Bingel silsilesi devam eder.
Adigecen silsile Bayezid'in guney cihetinde Masis ve diger adi Ararat olan
Agrl dagmdan devamla banya dogru yonelir ve kesilmeksizin butnn
sancagi kuzey ve guney silsile ve subeleri He doldurarak Pasin kazasmm
kuzeydogu ve Kigi HeHmis kazalannm guney smirlanm teskil eder.
Bingel yiguunm ortalama ynksekligi 2000 m.olup Aras nehri kaynagmi
2000 m.den ahr.
Anadolu'da bilcumle dag silsilelerinin dogdugu ve subesi olan Agrl
dagi 5.418 m.yukseklige haiz ve daimi buzullarla kaph olup bu cihette
bulunan tepelerin cumlesine hakimdir. Bayezid OVaSlll111 8 km.dogusuna
kadar daglttlgl volkan puskurukleriyle siyah gorunusune dehset veren 0
azametli porfir yigmnnn serna kubbesine temas etmis gibi gorunuse
sebebiyet veren yukseklik harikuladesi He derin ve tehlikeli ucurumlan
akillara hayret vermektedir,
Masis'in bashca tepeleri Bayezid sancagmm kuzeyinde yeralan Carsula
dagi 3000 m., guneyinde Aladag 3000 m.dir.
Vilayet dahilinde yeralan ve aym silsileye mensup olan Siran ve Tektab
dagmm yukseklikleri pek a~agl degildir.
Erzurum vilayetinde akan nehirler kaynaklarm Erzurum yaylasi ile
daglarm yuksek yerlerinden almaktadir.
Adigecen akarsulann bashcalan dogu ve batt adiyla bashca iki koldan
olusan Firat He Coruh ve Aras nehirleri ve bunlann bilinen ve meshur
kollanndan ibarettir,
FIrat nehrinin dogu kolu yahut Murat suyu Masis daglannm yuksek
noktalanndan biri olan Aladag'dan dogarak 8 km.de Diyadin kasabasma
ulasir ve orada meshur ve dogal bir kopru altmdan gectikten sonra
Karakilise ve Eleskirt ve kazalan hududunu takip eder ve Seydihan suyunu
ahr. Anibab kazasmi bir bastan obur basa kadar suladrktan sonra guney
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hududunda Erzurum vilayetini terkederek, Diyarbekir, Mamuratu-I aziz
(Elazig) ve Bitlis vilayetleri hududuna girer.
Bingel dagi adryla isimlendirilmis olan silsilenin olusturdugu genis
yayla, cok sayida tath sularla sulanan bir meraya sahiptir ki adigecen sular
Hints kazasim sulayan Hints suyu ile kazanm bashca bir vadisinde
toplandiktan sonra Murat'm bashca bir kolu olur.
Huns kazasmda Akdag'm eteginde dairevi sekilli ve gayet derin ve
bahgi cok bir gol mevcut olup Ahir golu ismiyle anihr. Bu golden cikan bir
derecik bir cok sulan aldiktan sonra Hefturenk ismiyle Seyh Sirvan ve
Cevban koylerinde akarak Huns yaYI gibi Dogu Firat'a dokiiliir.
Batt Frrat'a Karasu dahi derler, lsbu nehir onem ve biiyiikliik yonuyle
vilayeti sulayan butun nehirlerin ustundedir. Karasu'nun kaynagi, Erzurum
civannda ve Dumlu yaylada yeralan Durnlu pmandir. Isbu pmarm havi
oldugu su gayet berrak ve yaz mevsiminde bile buz tutma derecesinde
bulunur. Buradan itibaren II. km.ye kadar Firat nehri sayisiz ufak tefek
sular ahr ise de, Ova kazasmm merkezi olan Ihca mevkiine kadar mecrasi
gayet zayiftir. Sonra Ovacik suyunu ahr. Tercan kazasmi bir bastan obiir
basa kadar gecerek Tuzla ve daha bazi sulan alarak Erzincan sancagma
dahil olur. Erzincan, Kemah, Kurucay kazalanm sular. Bashca Mercan
suyunu aldiktan sonra Sivas vilayetine dahil olur.

Firat'tan sonra vilayetin meshur nehri Coruh'dur. Coruh (Coruk),
kaynagim lspir kazasi daglanndan alarak 64 km.kadar banya dogru akar ve
bircok meshur kollan ahr. Sonra kuzeye donerek Bayburt kazasmdan
gecerek bu ikinci istikamette dahi 6 km.kadar mesafe kateder. Baybut
civannda, Bayburt-Erzincan kazalan mnsterek smir noktasmdan dogan bir
muhim kolu ahr, Sonra nehir istikameti daima doguya yonelerek Rusya
hududuna dahil olur. coruh'un 270 km.devam eden mecrasmda aldig;
kollan meyanmda Saman suyu, Tortum suyu vesaire zikrolunabilir.
Aras yaYI kaynagim Bingel dagmm kuzey yamaclanndan alarak doguya
dogru akar. Ve bir hayti kollan ve Hasankale caymi alarak Rusya
hududuna dahil olur.
Erzurum
vilayetinde
yeralan
gollerden
Bayezid'in
40
km.kuzeybatismda ve Sinek dagi eteginde yeralan 50 km.genisliginde
Bahk golu sayisiz cinslerde gayet makbul bahklan havidir ki avlanma
gelirleri yilda 1 milyon franka ulasir. lsbu golden baska bulunduklan
yaylaya coklugundan dolayi, Bihgol ismini vermis olan Bingel tepe ve
eteklerinde sacrlmis ve ortalama 100 bin hektar bir yer kaplamis olan
gollerin gene I gorunu~ii lsvicre memleketini hanrlatmaktadir. lsbu
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saymakla bitmez gollerin 40 kadan gayet berrak ve saf suya haiz olup
iclerindecokca balik avlamr.
Arazi Uriinleri: Vilayet birinci derecede verimli olup, her cesit
hububat ihtiyac duyuldugu kadar yetisir. Vilayette yetistirilen bugday
sanbas, arpa, cavdar, keten tohumu, dan, mercimek, ceviz gibi mahsulun
yilhk miktan 33.733.000 sinik ve ozellikle bakla, ttittin, zeytin, sogan,
pirinc, kokoroz (nusir bugdayi), patates, fmdik vesair sebzenin mikan
yilhk 61 milyon kiyeye ulasmaktadir.

Ormanlar ve Madenler: Vilayetin baslica ormanlanm merkez
vilayetin 65 km.bati semtinde yeralan Sevan deresi ve Altmkas
ormanlandir ki yiiz6lylimii 25 bin donumdur. Ve Rusya hududunda yeralan
Narman ve Tortum ormanlan ise 352 donumu asar,
Osmanh lmparatorlugu'nun genis arazisinin bol kudretinin bahseyledigi
servet ve tabiatm bir kisim muhimmede Erzurum vilayetinin topragmda
sakli sayisiz madenlerden ibaret oldugu son yillarda ortaya cikmrstir.
Vilayetin altm, gUmli~ ve demir madenleri cok zengin olup, bunlardan
Coruh'un mecrasmdaki maden, Buyuk lskenderi'in hirs ve tamahim
celbetmisve maden vesairesi rnukaddes kitaplardadahi zikredilmistir,
Bunlardan baska daghk yerlerde tuya (cinko), arsenik, kirectasi vesaire
dahi bulunmaktadir. Evvelki tarihlerde bazilarmda Erzurum daglan altm,
gumus, baku, demir madenleri admamensub olarak zikrolunmustur.
Ehil Hayvanlar: Vilayetin ehil hayvanlan buyucek bir yekun teskil
eder, Yani okuz, inek, at, merkep, ester (kanr), koyun, keci ve mandadan
ibaret olan zikredilen hayvanlann miktan 22.964.461 basa ulasir.
Ticaren Vilayetin en miihim ticareti Avrupa-lran icin transit suretiyle
olup 20 ile 25 milyon franknr,
Vilayetin ihracati, hayvanlar, hububat, kurk, pamuklu dokuma ve yiinlii
dokuma vesaireden ibaret olmak uzere 30 milyondur. lthalan ise 60 milyon
kurus dolaymdadir.
Idarl BolUnii~ii: Erzurum vilayeti; Merkez sancagi - Erzincan Bayezid adlyle 3 livaya ve 17 kaza ve 150 nahiyeye aynlrmsnr. Vilayetin
idari bOliinii~U asagidaki cedvelde gosterilmistir;
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Sancak Adt

Kaza Adi

Kaza Merkezi NahiyeAdt

ERZURUM

Erzurum
Ova
Kigl
Tercan
HInIS
Tortum
Keskim
Pasin

Erzurum
Ihca
Kigi
Mamahatun
Hlms
Nihah
Ogden
Hasankale

ERZiNCAN Erzincan
Refahiye
Kurucay
Kemah
Bayburt
lspir
BAYEZiD

Bayezid
Diyadin
Karakilise
Eleskirt
Antab

16
Erzurum He

16
13

13
13
6
17

Erzincan

12

Melik~erif

6

Hankey
Kemah
Bayburt
lspir

5
7
15

Bayezid

3
1

Diyadin
Karakilise
Toprakkale
Totan

13

3

5
1

