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Giriş
Türk tarih ilminin karşısında duran esas görevlerden biri de çeşitli türk
bölgelerinin tarihi-demografik ve sosyall-ekonomik durumunun araştırılmasıdır.
Türk bölgelerinin farklı ve benzer hususiyetlerinin, geleneklerinin incelenmesi
genellikle türk halklarına ait olan kendi özelliklerinin, kültürel hususiyetlerinin
araştırılmasında önemli rol oynayır. Bu araştırmaların inçelenmesinde kaynakların
önemli rolü vardır. Bu kategoriden olan kaynaklar sırasında XIX yüzyıl arşiv
belgelerinin, resmi bilgilerin yer aldığı rus kaynaklarının önemli rolü vardır. Bu
türlü kaynaklar sırasında XIX. yüzyılın resmi belgelerinden oluşan rus kaynağı
“Kafkasya Takvimleri”de (“Kavkazskiy Kalendar”) yer almaktatır.
İrevan ve Doğu Anadolu bölgelerinin XIX.-XX. yüzyılın başlarına ait olan
tarihinin, sosyal hayatının, etno-kültürel durumunun, ekonomik vaziyetinin
araştırılmasında Rusya imperatorluğunun bölgelerdeki memurlarının verdiyi
bilgiler oldukça önemlidir. Rus imparatorluğunun emperyalist politikasının
temsilcileri bölgeyi tanımak, yerel halk hakkında bilgi edinmek, servetlerine sahip
çıkmak, devamlı şekilde sömürgecilik siyasetini yürütmek, soyup talamak amacıyla
kapsamlı bilgiler topluyorlardı. Sözkonusu dönemde gerek Rus İmparatorluğu’nun
bölgeye atadığı memurlarının raporlarında, gerekse devri basında bölgeye dair çok
saylı malumatlar sunulmaktadır. Genellikle, bu bölgeler hakkında verilen statistik
bilgilerin önemi büyüktür.
Bu makalede, günümüzdeki Ermenistan Cumhuriyetinin sınırları dahilinde
yer alan eski türk toprağı İrevan bölgesinin ve eski zamanlardan ulu türklerin
vatanı olan Doğu Anadolu bölgesinin sosyal-ekonomik durumu, kültürel hayatı
ve demografik durumu hususi araştırma mevzusudur. Makalede genellikle XIX
yüzyılın resmi belgelerinden oluşan rus kaynağı olan “Kafkasya Takvimleri”
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(“Kavkazskiy Kalendar”) diger rus kaynakları ilə karşılaştırılacak ve bu kaynak
esasında bu türk bölgelerinin tarihi, coğrafi durumu, sosyal hayatı, sanatkarlığı,
kültürel mirası, demografik durumu hakkında çeşitli bilgiler verilmişdir.
1828 yılında Rus-Kaçar savaşının Rusya için galibiyetle sona ermesinden sonra
iki devlet arasında imzalanan Türkmançay anlaşmasına göre ermenilerin serbest
şekilde İran üzerinden Rusya topraklarına göçmesine izin verilmiştir. 1828 yılından
1830 yılına kadar Kuzey Azerbaycan’a İran’dan 40 bin, Osmanlı devletinden
84 bin ermeni göç etti. Ermeniler İrevan ve Yelizavetpol kuberniyalarının en
iyi topraklarında yerleştirildi. Onlara 200 bin desyatin hazine toprağı ayrıldı.
Hatta ermeni yazarlar da itiraf ediyorlar ki, 1853-1856, 1877-1878, 1894-1896
yıllarında ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Güney-Batı Kafkasya topraklarına
ermenilerin akını güçlenmiştir. 1897 yılı nüfus sayımına göre Kafkasya’da
ermenilerin sayısı 1,1 milyon, 1914 yılında ise artık 2 milyona ulaşmıştır.1
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1881 - 1916 yılları arasında Kars vilayetinin nüfusu, dini ve etnik
durumu:2

Genel sayı

101336

1897
yılı nüfus
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290654

Onlardan müslüman (türk-ahıska,
türk-azeri
Müslüman nüfusun yüzdesi

74251
74

Nüfusu
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333917
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1916 yılı “Kafkasya takvimleri”ne göre Nahçıvan kazasında 137 bin, Sürmelide
105 bin, Şerur-Dereleyezde 92 binden fazla insan yaşıyordu.
Nahçıvan kazasında 332 bin nüfusun 208,2 binini (62,1%) Müslümanlardan
oluşuyordu. 6 bin kişi şii tarikatına mensuptu.
Doğu Anadolu ve Erivan bölgelerinin ekonomisinde tarım alanı özel bir yer
tutuyordu.
1915 yılı istatistik bilgilerine göre Kars vilayetinde 70 bin desyatin yararlı toprak
alanında 198 bin pud buğday, 2636 bin pud arpa, 457 pud mısır, 461 pud yarma
ve 394 pud diğer tahıl bitkileri ekilip yetiştirilmiştir.
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Kars vilayetinde kümes hayvancılığı, özellikle de koyunculuk iyi gelişmiştir. Tüm
bölge üzere 544,7 bin baş hayvan 211,4 bini Kars, 170,3 bini Ardahan, 135,5 bini
ise Kağızman vilayetinin payına düşüyordu. Bu nedenle, tüm XIX yüzyıl boyunca
bu topraklar Rusya ile Türkiye arasında güçlü harp meydanına dönüşmüştür. İster
kapitalizme kadar, gerekse kapitalist ekonomik sisteminde bu vilayet esasen et-süt
hayvancılığı alanında uzmanlaşmıştır.3
Şehir teserrüfatına gelince Kars Kalesi Rusya İmparatorluğu’nun askeri-siyasi
ve ekonomik sisteminde tamamen önde idi. Her şeyden önce bu onun elverişli
coğrafi durumu ile ilgiliydi.
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Istatistik bilgilere göre Kars vilayeti eğitim kurumlarının ve öğrencilerinin sayısına
göre de önemli yer tutuyordu. Öyle ki, şehirde 383 öğrencili kadın gimnaziyası
faaliyet gösteriyordu. Ali ilköğretim okullar Kağızman, Nahçıvan, Ordubadda
faaliyet gösteriyordu. 4
Sanayi üretimine göre Kars vilayeti sanayi merkezi olarak faaliyet göstermiyordu,
ancak onun manufaktura yapımı mevcuttu. 599 çeşitte farklı tip sanayi tesisleri
işletilmektedir ki, burada da 624,7 bin ruble değerinde ürün üretim olunurdu.
Kendi dönemine göre sosyal ve üretim altyapısı özellikle gelişmiştir. 1889 yılında
Gümrü bölgesinden Kars’a kadar 72 verst uzunlukta demiryolu hizmete verildi.
Sonradan bu Sarıqamışa kadar uzatıldı. Kars ilinde 11 posta - telgraf departmanı
işletilmektedir.
Kars vilayetinde tütün üretimi yaygındır. Tütün üretimine göre Nahçıvan kazası
özel göstericiye malik idi. 5
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Ticaret alanında Kars vilayeti ikiye bölünmüştür ki, burada da çeşitli ticaret
merkezleri faaliyet gösteriyordu. Öyle ki, Ardahan İli daim Kutaisi ve Batum
pazarı ile bağlantılı, büyük ve küçük baş hayvan alımı ve satımı ile meşgul idi.
Olt ve Kağızman vilayeti ise Türkiye’nin büyük ticaret merkezleri ile ticaret
yapıyorlardı, sığır, deri, meyve, yün ve diğer ürünlerin satışını hayata geçiriyorlardı.
Bu vilayetlerin doğu kısmı Erivan ve Tiflis kuberniyasının pazarları ile ticaret
ilişkisinde idiler.6
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Kars’ta “Kars” adlı gazete yayınlanıyordu ki, burada da vilayetin sosyo-politik,
kültürel hayatı yansıyordu. İlginçtir ki, Kars vilayeti Kafkasya’da kriminal
durumun en elverişli bölümünü oluşturuyordu. Böyle bir durum Nahçıvan bölgesi
için de geçerli idi.7 (5, 218-219).
7
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Böylece, belirtmek gerekir ki, Nahçıvan ve Şerur-Dereleyez kazalarında tarım
zayıf geliştiği halde, Kars vilayeti 1917 yılına kadar hayvancılık alanında özellikle
gelişmiştir. Elbette ki, tarım, ticaret ve sanayinin gelişmesini dayandıran başlıca
faktör Kars vilayetinin elverişli coğrafi konumu ile izah edilmelidir. Ancak Rusya
İmparatorluğu bu bölgenin gelişmesi için mali ayırmaya ilgi göstermiyordu. Bu da
her şeyden önce onun jeopolitik durumu ile izah ediliyordu. Aşırı askeri durumda
ise Çar hükümeti ermeni faktörünü her an kullana biliyordu.
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