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Bu çal›flmada, XV-XVI. yüzy›llar Anadolu’sunu temsil edebilece¤ini dü-

flündü¤ümüz baz› sancak veya kazalar üzerinde tahrir defterleri temel al›na-
rak yap›lm›fl çal›flmalar›n verilerinden hareketle, ele al›nan dönemde Anado-
lu’da yetiflen tar›m ürünleri, bu ürünlerin ve bunlardan elde edilen vergi ge-
lirlerinin gerek bulunduklar› bölgenin gerekse ülkenin genelinin toplam eko-
nomik potansiyeli, tar›m üretimi içerisindeki yeri konusunda genel bir pano-
rama çizmeye çal›flaca¤›z. Hiç flüphesiz, iyi bilindi¤i üzere, kullanaca¤›m›z ve-
rilerin dayand›¤› tahrir defterleri, ne gerçekte toplanan vergi miktarlar›n›, ne
bir bölgedeki bütün üretim faaliyetlerini ve ne de nüfusun tamam›n› ihtiva et-
ti¤inden burada ulaflaca¤›m›z sonuçlar kesin olmaktan uzak ve takribî rakam-
lar ve sonuçlar olacakt›r.1

TTaahhrriirr  VVeerriilleerrii  vvee  TTaarr››mm

Tahrir defterlerindeki terimlerin farkl› anlamlarda kullan›labilmesi, ölçü
tart› birimlerinin farkl›laflmas› vb. meseleler tabiat›yla baz› zorluklar› berabe-
rinde getiriyor.2 Gerek nüfusa iliflkin rakamlar›n (Göyünç, 1979), gerekse eki-
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* Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü.  
Okuyucuyu ayd›nlatmak aç›s›ndan hemen belirtmeliyim ki, konuyla ilgili bas›l› literatürde mevcut veriler üze-
rinden Kebikeç’in bu say›s› vesilesiyle bu konuda daha ayr›nt›l› bir çal›flma yapmay› amaçlam›flt›m. Ancak, di-
¤er yo¤un ifllerim aras›nda bafllang›çta tasarlanandan çok daha özet ve dar kapsaml› bu makaleyi kaleme ala-
bildim. Bu konuda kapsaml› bir monografiyi önümüzdeki y›llarda tamamlamay› düflünüyorum (M. Ö.). 
1 Konuyla ilgili daha önceki çal›flmalar›m›z için bkz. Öz 1997; 1999b; 2000; 2002.
2 Defterlerdeki terminoloji meselesinin genel bir de¤erlendirmesi için bkz. Ar›kan, 1996. Ölçü-tart› birimleri
için bkz. ‹nalc›k, 1983.
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lebilir arazi (Cook, 1972) ve üretime dair verilerin kesin bir nitelik tafl›maktan
uzak bulundu¤unu biliyoruz. Bu yüzden, son y›llarda tahrir defterleri üzerin-
de çal›flanlara özellikle istatistikî verilerin ihtiyats›z kullan›m› yüzünden yö-
neltilen baz› elefltirilerin (Heywood, 1988) hakl›l›k pay› vard›r ve fakat Eme-
cen’in de belirtti¤i üzere bu tür tenkitler bu verileri kesin rakamlar gibi alg›-
layanlara yöneltilmeli ve genellefltirilmemelidir (Emecen, 1996).  

Gerçekten de defterlerdeki tar›m ürünü vergilerinin ne derecede güvenilir
oldu¤u da bugüne kadar epeyce sorgulanm›flt›r. Ürün öflürlerinin gerçek üre-
timi yans›tmad›¤› ve Barkan’›n neflretti¤i bir tahrir kayd›na göre tahrirden ev-
velki üç y›l›n ortalamas›na dayanm›fl olabilece¤i bu alanla ilgilenenlerin gayet
iyi bildikleri bir husustur (Öz, 1991: 434).3 Bu verilerin güvenirli¤i konusunda
Makovsky (1984: 117-119) vergi rakamlar›n›n tahrir heyeti ile vergi toplay›c›-
lar ve vergi yükümlülükleri aras›nda s›k› pazarl›klar sonucu tespit edilmifl
olabilece¤i ve dolay›s›yla afl›r› farkl› tahminlerin önlenmifl olabilece¤ini varsa-
yar.4 Venzke de bu verilere ihtiyatla yaklafl›lmas›n› kabul etmekle beraber, yö-
neltilen elefltiriler karfl›s›nda kaynaklar›m›z›n bir yana at›lamayaca¤›n›, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u gibi gücünün zirvesindeki bir imparatorlu¤un ifle yara-
maz kay›tlar tutmak için büyük bir çaba harcamas›n›n anlams›z olaca¤› üze-
rinde durur (1997: 12). Üretimi dayand›rd›¤›m›z vergi miktarlar› ile ilgili dik-
kat edilmesi gereken bir nokta da ölçü-tart› birimleridir ki, bunlar›n yöreden
yöreye de¤iflti¤i de bilinen hususlardand›r. Yöresel ölçü-tart› birimlerinin de-
¤erleri iyi bilinmeden anlaml› analizler yapmaya giriflmek mümkün de¤ildir
(Koç, 1999). 

Vergi tahminlerinin özellikle müd gibi büyük bir birim ile verildi¤i örnek-
lerde küsurat›n dikkate al›nmamas› gibi tehlikeler olabilir. Mesela bir köyün
hububat öflrü 5 müd olarak verilse ‹stanbul kilesiyle bu takriben 2600 kg. ola-
bilir ki gerçek vergi miktar›n›n 4.7 veya 5.3 müd olmas› durumunda tahmini
üretimde önemli bir farkl›l›k ç›kabilir; bu tür sapmalar›n olabilece¤ini de ha-
t›rda tutmal›y›z. Mamafih defterlerde kile (müdün 20’de biri) s›kl›kla kullan›l-
d›¤›ndan, hatta müdün kullan›ld›¤› yerlerde vergi tahminlerinin tam müd ra-
kam›n›n üstündeki k›sm› kile olarak verilebildi¤inden bu sak›nca ilk bak›flta
göründü¤ünden daha az etkili olabilir.

Özellikle mezraa gelirleri baflta olmak üzere baz› yerlerin gelirleri ayr›nt›-
s›z bir flekilde verilebilmektedir; bu durumda söz konusu gelirlerin hangi
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3 Tahrir verilerinin iktisadî tarih aç›s›ndan de¤eri hakk›nda bir tart›flma için bkz. ‹slamo¤lu-‹nan, 1991: 68-81.
Bu verilerin ilginç bir kullan›m› için bkz. McGowan, 1969.
4 Tahrir süreci için bkz. Barkan, 1940; ‹nalc›k 1954; Barkan-Meriçli, 1988; ‹lhan, 1987; Murphey, 1990.



ürünlerin öflründen veya hangi vergilerden olufltu¤unu kesinlikle bilemeyiz.
Bununla birlikte, ayr›nt›s› verilen gelirler üzerinde yap›lan hesaplamalardan
hareketle, yani ayr›nt›s› verilen geliri oluflturan vergi kalemlerinin toplam
içindeki oranlar›n› ölçüt kabul ederek, bu tür toplam rakam olarak verilen ge-
lirlerin tahminî olarak hangi vergilerden olufltu¤u hesaplanabilir (‹slamo¤lu-
‹nan, 1991: 73) Öte yandan baz› ürünlerin vergilerinin hem miktar hem de ak-
çe de¤erleri verilirken baz›lar›n›n sadece akçe de¤eri, baz›lar›n›n da miktar›
(hacim veya a¤›rl›k ölçüleriyle) verilir. Daha önemlisi bazen farkl› ürünlerin
tek bir bafll›k alt›nda toplanmas› durumudur. Bu gibi durumlar e¤er çok
önemli boyutlara ulafl›yorsa tabiat›yla hesaplara dahil etmemek gerekir.

Üretimin hesaplanmas› aç›s›ndan ekilebilir toprak miktar›n›n bilinmesi
gerçekten önemli bir faktördür. Çünkü o devrin flartlar›nda birim tohumdan
al›nan ürün miktar›, bir dönüm topraktan al›nabilecek asgari ve azami mah-
sul vb.yi dikkate alarak defter verilerini daha iyi de¤erlendirebiliriz (Koç,
1999). Öte yandan, Venzke’nin de belirtti¤i gibi tar›m üretimini tahmin eder-
ken vergi miktarlar›na güvenmek yetersizdir; bu ba¤lamda topra¤›n kalitesi,
hava, iklim, sulama potansiyeli, nüfus yo¤unlu¤u, bölgenin güvenli¤i vb. bir
dizi faktörü de hesaba katmal›y›z (1997:12). Ancak ortalama bir çiftli¤in veya
bennâk kaydedilen bir raiyyetin çiftli¤inin tahminen kaç dönümden olufltu¤u-
nu kesinlikle bilemeyiz. Bununla birlikte yar›m çiftlikten az topra¤› ifade eden
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bennâk’in dörtte bir çiftlik say›lmas› makuldür ve bu konuda yap›lan hesapla-
malarda bu varsay›m kullan›lm›flt›r. Tar›m üretimi hususunda defterlerimi-
zin de¤eri hakk›nda özetle flunu belirtmeliyim: Defterlerdeki öflür miktarlar›,
herhangi bir y›l›n gerçek üretimi üzerinden tespit edilmifl olmamakla birlikte
üretim hakk›nda genel tahminlerde bulunmam›za yarayabilir.

‹stisnaî örneklerde dahi nüfus-üretim veya nüfus-toprak-üretim faktörleri
aras›ndaki iliflkinin incelenen dönemler boyunca nispeten inand›r›c› bir seyir
gösterdi¤ini söyleyebiliriz. Bunun makul bir yans›mas› da kifli bafl›na düflen
tar›m üretiminin, mesela Rum beylerbeyli¤ine tabi Tokat, Çorum ve Samsun
yörelerinde, 1520lere göre 1570lerde belli bir düflüfl göstermesidir (‹slamo¤lu-
‹nan, 1991; Öz, 1997: 88). Ayn› yüzy›lda Osmanl› sancaklar›n›n pek ço¤unda
benzer geliflmeler yaflanm›flt›r. Canik-i Bayram (Ordu) kazas›nda 1485-1547
aras›nda kifli bafl›na düflen bu¤day ve arpa miktar›n›n azald›¤› (Yediy›ld›z,
1985: 133), ayn› durumun 1531-1575 aras›nda Manisa (Emecen, 1989: 243) ve
1518-1566 aras›nda Harput (Ünal, 1989: 101) yöreleri için de geçerli oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. K›r nüfusunun 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda karfl›laflt›¤› zor-
luklar›n bir yans›mas› olarak da de¤erlendirilebilecek bu husus ayr› bir tart›fl-
may› hak etmektedir (Özel,  2004). Bahsedilen yörelerin ço¤unda gerek ekile-
bilir toprak miktar› gerekse toplam hububat üretimi artm›fl gözükse de bu ar-
t›fl›n nüfustaki art›fla göre çok daha düflük bir oranda kald›¤› tespit edilmek-
tedir. Tabiat›yla burada hem nüfus, hem toprak miktar› ve hem de öflür ra-
kamlar›n›n gerçe¤i ne ölçüde aksettirdi¤i hususundaki çekinceleri göz ard› et-
memeliyiz; ancak de¤iflik bölgelerde benzer sonuçlar›n ç›kmas› da ayn› flekil-
de dikkate al›nmal›d›r. Gerçekten de 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki art›fl ile
ulafl›lan nüfus seviyesinin sürdürülebilir bir mahiyet tafl›mad›¤›, Celalî isyan-
lar› sonras› dönemde Anadolu nüfusunda büyük oranda bir düflüfl oldu¤u izle-
nimini verecek veriler ›fl›¤›nda ileri sürülebilir (Özel, 1993).

TTaarr››mm››nn  OOrrggaanniizzaassyyoonnuunnddaa  TTeemmeell  ÜÜrreettiimm  BBiirriimmii::  ÇÇiifftt--HHaannee  

Klasik Osmanl› döneminde, t›mar sisteminin uyguland›¤› alanlarda, mirî
arazi rejimi çerçevesinde, tar›msal ekonominin temel üretim arac› bir çift öküz
ile çekilen sapand›; kuru tar›m ile bu¤day-arpa ekimi yap›lan iklim kuflakla-
r›nda, saban›n odun veya demirden yap›lmas›n›n yol açt›¤› de¤ifliklikler d›fl›n-
da makineleflme dönemine kadar tar›m teknolojisinde köklü bir de¤ifliklik gö-
rülmez. Bu geleneksel tar›m›n temel emek birimi ise aile reisi erke¤in simge-
ledi¤i köylü ailesidir (‹nalc›k, 1993: 2). Kökleri eski ‹ran ve Geç Roma ‹mpa-
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ratorlu¤u dönemine uzanan ve çift öküz ile aile eme¤inin esas›n› oluflturdu¤u
köylü iflletmelerine dayanan Osmanl› mirî-tapulu arazi sistemini Halil ‹nalc›k
çift-hane sistemi olarak adland›rmaktad›r ki, bu sistemde aile eme¤i, bir çift
öküz ve ikisinin birlikte iflledi¤i arazi hep birlikte bir üretim birimi ve dolay›-
s›yla bir malî ünite say›l›r (‹nalc›k, 1993: 2-3). ‹flte Osmanl› devletinde, özel-
likle klasik dönemde, tar›m faaliyeti büyük ölçüde bu sistem çerçevesinde ce-
reyan etmekteydi. Köylüler, tasarruflar›ndaki arazinin büyüklü¤üne göre çift,
nîm-çift, bennâk, caba, mücerred gibi kategorilere ayr›lmakta ve buna ba¤l›
olarak da, bölgelere göre de¤iflen miktarlarda çift resmi vb. vergileri ödemek-
teydiler.5

Barkan’a göre Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, mirî topraklar rejiminin icapla-
r›na uygun olarak, memleket arazisinin büyük bir k›sm›, müstakil köylü ifllet-
mesine yetecek büyüklükte olmak üzere, her yerin hususiyetine göre ayr›ca
hesap edilerek, reaya çiftlikleri (Balkan memleketlerindeki Slavlar aras›nda
bafltineler) halinde, birtak›m parçalar bölünür ve bu çiftlikler, onlar› iflleyebi-
lecek durumda olan çiftçilere tapu bedeli denilen bir peflin kira al›n›p, “daimi
ve irsi bir nevi kirac›l›k” mukavelesiyle, bütün olarak terk edilirdi. Çiftliklerin
ölçümünde çeflitli usuller kullan›lmaktayd›. Baz› yerlerde “nadas ve ekim iflle-
ri bir çift öküzle yap›labilecek büyüklükte olan” zirai iflletme bütününe “çift-
lik”, bunun  yar›s›na da “öküzlük” denilirdi. Keza reaya çiftli¤inin “muayyen
miktarda tah›l (bu¤day) ekimine müsait olan bir toprak sahas›” olarak tarif
edildi¤i de vâkidir. Resmî tarife göre ise, bir çiftlik arazi mahalline ve topra-
¤›n yetifltirme kabiliyetine göre de¤iflmek üzere, âlâ (kaliteli) yerden 60-80, ev-
sat (orta halli) yerden 80-100 ve ednâ (k›raç) yerden 100-150 dönüm (eni ve bo-
yu 40’ar ad›m olan bir yüzölçümü) olarak belirlenmektedir. “Çift resmi arza
ba¤lanm›flt›r, öküze de¤il” kaidesine dikkati çeken Barkan, defterlerdeki ifla-
retlerden ve çiftlik de¤il çift resmi ibaresinin kullan›lmas›ndan hareketle hal-
k›n anlay›fl›ndaki çiftlikle (bir çift öküzle ifllenebilen büyüklükte yer) dönüm-
lerle ölçülen gerçek çiftlik aras›nda bir münasebet vard›r, ama meseleye daha
yak›ndan bak›nca, çift resminin sadece bir çift öküzle yer iflleyenlerden al›nan
bir resim olmad›¤›, çeflitli yükümlülüklerden oluflan bir vergi oldu¤u anlafl›l›r
diyor (Barkan, 1945: 392-397).
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5 Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. ‹nalc›k 1959: 575-610. Tam çift’in yar›s› (nîm-çift) büyüklü¤ünde topra¤›
olanlar çift resminin yar›s›n›, yar›m çiftten az topra¤› olanlar (ekinlü) bennak resmini öderlerdi. Caba genelde
evli-topraks›z hane reisi anlam›na gelirken Karaman ve ‹ç-il gibi baz› yerlerde kendi geçimini sa¤lamaya muk-
tedir bekâr erkek anlam›n› tafl›rd›. Bekâr (mücerred) yaz›lanlar ise kimi yerlerde resim öderken baz› sancaklar-
da ödemezlerdi. Gayrimüslim reâyâ resm-i çift yerine ispençe adl› standart bir vergi öderlerdi. Ancak Anado-
lu’daki baz› eyaletlerde önceden gayrimüslimler de müslümanlar gibi çift resmine tâbi idi ki, 16. yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›nda bunlar da sair yerlerdekiler gibi ispençeye kaydolunmufltur. Bu konuda bkz. Yediy›ld›z, 1985: 155. 



Osmanl›lar›n üretim ve geçimlik ekonomi için en uygun birim kabul ettik-
leri raiyyet çiftliklerinin bölünmeden devam etmesine büyük önem atfettikle-
ri bilinmektedir. Ne var ki, uygulama her zaman teori ile uyumlu görünmü-
yor. Tahrir defterleri verilerine dayal› araflt›rmalar, özellikle 16. yüzy›lda,
muhtemelen nüfus bask›s›n›n ve/veya devletin, kanunnâmelerdeki çift resmi
miktar›n›n akçe de¤erindeki düflüfle paralel olarak de¤er kaybetmesine karfl›-
l›k bu ‘zarar’› telafi etmek için gelifltirdi¤i politikalar›n sonucunda çiftliklerin
parçalanmaya bafllad›¤›n› gösteren iflaretler vard›r.6 Yine tahrir defterlerinin
yak›ndan tetkiki bir kiflinin ismine yaz›l› bir toprak parças›n›n baz› durumlar-
da birden fazla aile (genellikle kardefller) taraf›ndan ifllendi¤ini göstermekte-
dir. Esasen, ölen bir kiflinin yerinin o¤ullara intikali hususunu aç›klayan san-
cak kanunnameleri maddelerinde de aç›kça belirtildi¤i üzere, bu gibi toprak-
lar kardefller taraf›ndan “müfla ve müflterek” kullan›l›rd›.

Yukar›da ana hatlar›yla aç›klanan sistemde tar›m topraklar›n›n ç›plak
mülkiyeti mirîye yani devlete ait olup köylüler bu topraklar›, Barkan’›n ifade-
siyle, adeta irsî ve daimî kirac›l›k statüsü ile kullan›yorlar, resim ve öflürleri-
ni ise dirlik sahiplerine ödüyorlard› (kimi yerlerde vak›f ve mülk sahipleri).
Topra¤›n› üst üste üç y›l boz b›rakanlardan çiftbozan akçesi ad›yla bir tazmi-
nat al›nmaktayd›. Topra¤›n ne kadar›n›n her y›l ekildi¤i çok aç›k olmamakla
beraber en az ne kadar›n›n ekilmesi gerekti¤ine dair baz› kanunname kay›tla-
r› vard›r (Barkan, 1980: 751-2):

“...Ve bir raiyyetin elinde çiftli¤i olsa Bursa müddü ile dört müd tohum
ekmek her y›l borcudur. Hiç ekmedi¤i y›lda elli akçe, ekmedi¤i için al›-
na ve alâhâzâ amma dört tohum, tamam ekdikden sonra gayri san’at ifl-
ler ise dahi taarruz olunmaya.”

“Bir çiftlik yer tasarruf eden raiyete Bursa müddü ile y›lda dört müd to-
hum ekmek laz›md›r. Ekmedü¤ü y›lda elli akçe vere. Amma Karaman
müddü ile bir müd ekse yirmi befl akçe vere ve alâhâzâ vesair umuruna
dahlolunmaz ve e¤er bir raiyyete âfet yetiflüb bîmecâl olub çiftin b›rak-
sa sipahisi ol yeri ahara verüb andan resm-i bennak al›na resm-i çift ta-
leb olunmaya.” 
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6 M. A. Cook’un Ayd›n, Hamid ve Rum (Tokat ve civar›) hakk›ndaki araflt›rmas›n›n (Cook, 1972: 37-38)  bu yön-
deki bulgular› daha sonraki araflt›rmalarda genelde teyit edilmifltir. Bkz. Yediy›ld›z, 1985: 71; Emecen, 1989:
231; Ünal, 1989:  93 ; Öz, 1999a:  48-52.



Bu kanunname ifadeleri bize bir raiyyet çiftli¤inin, Bursa müddü ile 12
müd, Karaman müddü ile ise 6 müd tohum ekilen yer oldu¤unu aç›kça göste-
riyor. 1455 y›l›na ait Canik yöresi defterinde ise bir çiftlik (iki öküzlük) yer, on
müdlük yer olarak tarif edilir ki, burada 10 müd tohum ekilen yer kastedil-
mektedir.7 Yine bir çiftli¤in en az üçte birinin ziraat edilmesi mecburî tutul-
maktad›r; çiftlik hiç ekilmezse 50 akçe,  alt›da biri ekilirse 25 akçe tazminat
olarak al›nmaktad›r. Buradan flöyle bir sonuç ç›kabilir mi? Alt›da bir çiftlikten
yani iyi kalite toprakta 10 dönüm yerden 25 akçe tazminat al›nmaktad›r. Tam
çiftlik Karaman müddü ile 6 müd tohum ekilen yer; 1 müd ise 20 kileden olufl-
makta; Karaman’da 1 müd (20 kile) tohum ekilen [ekilmeyen] 10 dönüm yer-
den 25 akçe tazminat al›n›yor. 1518 civar›nda Karaman’da bir kile bu¤day›n
tahrir k›ymeti 6, arpan›nki 4 akçe idi (Aköz, 1999: 166). 20 kile tohumdan tak-
riben 80 kile ürün al›nd›¤› varsay›lsa bunun takriben 5 kilesi tazminat olarak
al›nm›fl olur ki, bu, ayn› yeri ekilmifl olmas› halinde 1/5 ilâ 1/10 aras›nda (ya-
ni 16, 10 veya 8 kile) ödenecek öflrün en az yar›s›na tekabül eder.  Bu tür ted-
birler, malî gelirlerinin büyük k›sm›n› tar›m üretiminden sa¤layan bir sanayi-
öncesi imparatorluk için son derecede ola¤and›r. 

XXVVII..  YYüüzzyy››llddaa  AAnnaaddoolluu’’ddaa  YYeettiiflflttiirriilleenn  TTaarr››mm  ÜÜrrüünnlleerrii

Klasik dönemde tar›m faaliyetinin a¤›rl›¤›n› tah›l ürünlerinin teflkil etti¤i-
ni kolayl›kla tahmin edebiliriz. Bununla birlikte, genel üretim içinde, özellik-
le konar-göçer hayat tarz›n›n hakim oldu¤u yörelerde hayvan ürünlerinin pa-
y› dikkat çekici oranlara ulaflabilir; yine pamuk, çeltik, kendir, ba¤c›l›k vb. ba-
k›m›ndan ihtisaslaflm›fl veya öne ç›km›fl bölgelerde de üretimde belirgin bir çe-
flitlilik ve baz› durumlarda dengeli bir yap› ortaya ç›km›fl olabilirdi. Afla¤›da,
Osmanl› topraklar›ndaki tar›m faaliyetine konu olan ürünlerin toplam tar›m
üretimi içindeki yerini daha yak›ndan göstermeye teflebbüs edece¤iz. Bunun
için, önce 1979’da S. Faroqhi-H. ‹slamo¤lu’nun bir araflt›rmas›n› ele alacak,
sonra da baz› sancaklar hakk›ndaki araflt›rmalardan hareketle daha genel bir
de¤erlendirmeye gidece¤iz. Burada seçti¤imiz sancaklar›n Anadolu’nun de¤i-
flik yörelerinden olmas›na dikkat etmeye çal›flt›k.

Faroqhi-‹slamo¤lu ikilisinin 16. yüzy›lda Anadolu’da tar›msal üretim e¤i-
limleri üzerinde yapt›klar› bir araflt›rmada, Türkiye’deki farkl› ziraî bölgeleri
temsil eden nahiyeleri seçerek tar›m ürünlerinin toplam üretim içindeki yer-
lerini tespit etmeye çal›flm›fllard›r. Araflt›rman›n temel kayna¤› durumundaki
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tahrir defterlerindeki verilerin böyle bir ifllem aç›s›ndan bar›nd›rd›¤› güçlük-
ler bir yana b›rak›l›rsa, flu sonuçlar dikkat çekicidir. Anadolu platosunda bu-
lunan nahiyelerde toplam üretimin  % 90 veya daha fazlas›n› teflkil eden hu-
bubat›n adeta bir mono-kültür halinde bulundu¤u ve bunun muhtemelen hay-
vanc›l›kla tamamland›¤› anlafl›lmaktad›r. Ünye yöresinde kendirin fazla gö-
rünmesi buras›n›n tersanenin kendir ihtiyac›n› karfl›layan bir yöre olmas› ha-
sebiyle bu iflte uzmanlaflmas›ndan kaynaklanm›flt›r (Bostan, 1992; Öz, 1999a).
Yine Bigadiç pirinç, Adana pamuk, Tire pirinç ve pamuk, Uluborlu yöresi de
haflhafl üretimiyle farkl›l›k arz eder. Kasaba, Uluborlu, Güre, Bigadiç, Ünye,
Göl, Tire ve bilhassa da Zeytun ile ‹znik meyve-ba¤ üretimi aç›s›ndan ön pla-
na ç›kmaktad›r. Tire, Bigadiç ve belli ölçüde Ünye, ‹znik, Zeytun ve Ulubor-
lu’da tar›msal üretimde belirli bir çeflitlilik söz konusudur. Bunu en bariz ola-
rak Tire ve Bigadiç’te görmekteyiz.

Makalede yüzy›l›n ilk ve ikinci yar›s›na ait iki veri seti de¤erlendirilmifltir.
Afla¤›da ise ço¤unlu¤u 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait olan verilerden hareket-
le yap›lan tabloyu iktibas ettik. Bununla bir karfl›laflt›rma olmas› aç›s›ndan,
daha önce bir baflka çal›flmam›zda verilerini verdi¤imiz sancaklara ek olarak
Marafl ve Denizli kazalar› ile Bozok sanca¤›n›n 1560-70 civar›na ait verilerini
de ihtiva eden bir tablo oluflturduk. Bu tabloya Y›lmaz Kurt’un (Kurt, 1993)
tezinden hareketle ‹slamo¤lu-Faroqhi ikilisinde de yer alan Adana ile ilgili
1572 tarihine ait verilerini de koyduk. ‹ki set aras›nda baz› farklar varsa da
temelde ortaya ç›kan manzara afla¤› yukar› benzerdir. Bu tablolar, tar›m
ürünlerinin defterlerden elde edilen vergi k›ymetleri (akçe) toplanmak sure-
tiyle oluflturuldu. Bununla ilgili baz› aç›klamalar tablonun alt›nda verildi. K›-
saca belirtmek gerekirse, mümkün oldu¤u durumlarda tahrir k›ymetleri esas
al›nmak suretiyle sadece a¤›rl›k ölçüsü cinsinden verilen öflür miktarlar› ak-
çeye dönüfltürüldü. Böylece bütün bölgeleri karfl›laflt›rma imkan› elde edildi.
Elde edilen toplam içinde her bir ürünün oran› hesapland›. Hububat aç›s›ndan
akçe de¤erleri de¤il miktarlar üzerinden bir karfl›laflt›rma yap›lmas› düflünü-
lebilir ama bütün ürünleri karfl›laflt›rmak için en uygun kriterin “tahrir k›y-
met”leri oldu¤unu düflünüyoruz. Böyle bir hesaplama tabiat›yla özellikle hu-
bubat içinde, tahrir k›ymeti en yüksek olan bu¤day›n oran›n› oldu¤undan faz-
la gösterir. Bunu telafi için bu¤day, arpa, dar› vb. tah›llar›n ayr›ca miktar de-
¤erleri (müd, kile) üzerinden de hesaplanmas› mümkün olabilir. Biz burada bu
yola gitmeyece¤iz ama bu¤day ile arpa ve dar›n›n tahrir k›ymetleri aras›nda-
ki oran›n kabaca 10’a 8 oldu¤unu belirterek okuyucumuzun bir fikir sahibi ol-
mas›yla yetinece¤iz.8
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8 Mesela Rum Eyaleti’nde 1570’lerde 1 müd bu¤day 120 akçe iken bir müd arpa veya gavers 100 akçe idi; bir
baflka deyiflle 1 kile bu¤day 6, bir kile arpa ise 5 akçe idi.



Burada hat›rlat›lmas› gereken hususlardan birisi, küçük miktarlarda üre-
tilmekle birlikte di¤er kategorinde verilen veya akçeye dönüfltürülemedi¤in-
den (miktar› da ihmal edilebilir boyutlarda oldu¤undan) verilmeyen baz›
ürünlerin eklenmesiyle tar›m ürünlerinin çeflitlili¤inin burada gösterilenden
çok daha renkli oldu¤udur. Zaten burada di¤er kategorisinden verilen bakla-
gillerin (mercimek, nohut, bakla, börülce), ba¤-bahçe ürünleri içinde verilen
meyve ve sebzelerin (ba¤, so¤an, sar›msak, bostan, armut, nar, ceviz ve genel
olarak meyve) de çok çeflitli bir üretim yelpazesini yans›tt›¤›n›, esasen Osman-
l› uygulamas›nda pazar için olmayan meyve-sebze üretiminin vergilendirilme-
di¤ini, dolay›s›yla defterlere kaydedilmedi¤ini hat›rlarsak bunlar›n üretim ve
tüketimde burada görünenden daha fazla yer tuttu¤unu da vurgulamal›y›z.

TTaabblloo::  1166..  YYüüzzyy››ll››nn  ‹‹kkiinnccii  YYaarr››ss››nnddaa  BBaazz››  NNaahhiiyyeelleerrddee  TTaarr››mm  üürrüünnlleerriinniinn
YYüüzzddeelleerrii

Nahiye Tarih     Bu¤day Arpa Di¤er Ba¤ Pamuk Keten Susam Hafl- Pirinç
hubu- Bahçe Kendir hafl
bat meyve

Çorum 1576 58 33 0.8 7 0.3
Koçhisar 1584 56.5     39 4
Melegübü 1584 53 40 7
Kasaba 1559-60  56 18 3 13,5 9,5
Mindaval 1569-70  63.5 33 0.16 2,5 1,2
Kâfirni 1576-77 59 33 1
Uluborlu 1566 civ. 54 26,5 11 9
Güre 1570-1 60 19 12 9
Bigadiç 1573-4 26,5 15,5 25 9 2,5 5 17
Ünye 1576-7 35.7 26 8,5 14,7 13,7 0,8
Adana 1572-3 27,5 30,5 1,5 2 36 2.5
Zeytun 1563-4 54 15 1,5 29 1
Tire 1575-6 26 26 12,5 11,5 15,5 3,5 0.05 3
‹znik I. Ahmed 33.5 16,5 24 21 1 5

Not: Koçhisar nahiyesi Karaman’da, Melegübü Ni¤de’de, Mindaval fiarkî
(fiebin) Karahisar’da, Kâfirni Tokat’ta, Uluborlu Hamid’de, Bigadiç Karesi’de,
Tire Ayd›n’da, Göl Kastamonu sanca¤›nda, Kasaba Malatya’da, Ünye Ca-
nik’te, Zeytun Marafl’ta ve Güre Kütahya’da idi. Kaynak: ‹slamo¤lu-Faroqhi
1979, ss. 418-419.
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TTAABBLLOO::  1166..  YYüüzzyy››llddaa  BBaazz››  SSaannccaakk  vvee  KKaazzaallaarrddaa  TTaarr››mm  üürreettiimmii  YYüüzzddeelleerrii

Sancak/Kaza Dönem Bu¤day Arpa Dar› Ba¤ Pirinç Pamuk Keten Di¤er Toplam
vs. hu- ba¤çe kendir
bubat meyve

bostan
Bolu 1519 50,3 18,7 20,9 7,6 1,7 0,8 100

1568 39,1 23,7 23,8 9,9 1,4 2,1 100
Canik   1485 47.9 27,9 3 15 6 0,2 100

1576 46 30 6 4 4 8 2 100
Harput 1518 56,1 18,1 5,7 9,8 9,1 1,2 100

1566 55 22,6 0,2 6,9 13,9 1.4 100
Karahisar-› 1547 60,7 32,6 0,1 5,9 0,2 0,5 100
flarki 

1569 59,3 34,3 0,2 4,2 1,3 0,7 100
Manisa 1531 49,5 25 1,7 7,9 8,8 5,7 0,4 1 100

1575 52,1 26,5 4,4 4,9 6,7 3,6 0,3 1,5 100
Tokat 1520 61 29,8 8,6 0,2 0,4 100

1574 56,5 31,4 0,1 9,4 1,4 0,8 0,4 100
Bozok 1576 60,78 30,07 0,96 0,27 0,1 7,82 100
Marafl Kazas› 1563 53 24,5 0,3 9,7 7 5,1 0,4 100
Laz›kiyye 1571 40,5 15,7 1,9 11,4 9,9 20,4 0,2 100
=Denizli
Adana 1572 30,5 27,6 0,2 4,3 1,1 34,3 2 100

AÇIKLAMALAR:
1-Oranlar akçe de¤erleri üzerinden hesaplanm›flt›r. Tablolarda kile veya

di¤er birimler kullan›ld›¤›nda tahrir k›ymetleri ile çarp›larak akçe de¤erleri
bulunmufltur.

2-Canik’te 1576’de di¤er kategorisi büyük ölçüde lazot (m›s›r), sebze, bak-
lagiller, az miktarda da zeytin ve pamuktan oluflmaktayd›. Tokat’ta di¤er,
baklagiller. Manisa ve Denizli’de akçe de¤eri verilmedi¤inden pamu¤un yüz-
desi verilmedi. Manisa’da di¤er, baklagiller; keten ve kendir içinde s›nai bitki-
ler var. Bozok’ta di¤er’in % 4.4’ü çay›r, kuru ot, burçak ve fi¤den, çok az bir k›s-
m› da baklagillerden oluflmaktayd›. Kalan k›s›m genelde bag-bahçe, kendir, ot
vb.den oluflmaktayd›. Marafl’ta susam %  0.1 oran›ndad›r. Marafl’ta ba¤-mey-
ve kategorisinin ço¤u ba¤ ürünleridir (toplam›n yüzde 7’si). Adana ‘da di¤er
kategorisi susam, Denizli’de ise baklagillerdir. Laz›k›yye’de akçe de¤eri veril-
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meyen 3115 k›yye susam geliri hesaba kat›lmad›.

3-Laz›k›yye’de 82779 k›yye pamuk tespit edildi. Bunun akçe de¤eri hesap-
lan›rken 1 men pamuk’un 7.2 akçe oldu¤u (‹brahim Solak, Marafl, s. 149.) ve
1 men’in de 6 okka/k›yye’ye eflit oldu¤u bilgisinden hareketle 1 okka pamu¤un
1.2 akçe oldu¤u sonucuna ulafl›r›z. Pamuk vergi k›ymetleri bu ölçüye göre he-
saplanm›flt›r. 

4-KKaayynnaakkllaarr: Bolu (Tafl, 1993: 142 vd.); Canik (Öz, 1999a: 94-95); Harput
(Ünal, 1989: 164-166), Karahisar-› fiarkî (Acun, 2006: 124), Manisa (Emecen,
1989: 242-261); Tokat (fiimflirgil, 1990: 301-309), Bozok (TD 31’den Mehmet
Öz-Yunus Koç taraf›ndan ç›kar›lan veriler); Lazikiyye (Gökçe, 2000: 354-376),
Marafl (Solak, 2004: 142-154; Adana (Kurt, 1992: 213-215).

Yukar›daki tablo, Faroqhi-‹slamo¤lu ikilisinin k›smen daha küçük birim-
ler üzerinden yapt›¤› de¤erlendirme ile paralellik arz eder. Pamuk veya çel-
tik gibi ürünlerin ön planda olmad›¤› sancak veya kazalarda bu¤day, arpa,
dar› vb. hububat›n tar›msal ürünler içinde yüzde 80-90 civar›nda yer tuttu¤u
tespit edilmektedir. Çorum, Mindaval dahil Karahisar-› fiarkî ve Bozok gibi
yerlerde bu¤day, arpa baflta olmak üzere hububat›n mono-kültür teflkil etti¤i
görülmektedir. Tabiat›yla buradaki tabloda özellikle hayvanc›l›¤›n dahil edil-
memifl olmas›n› daima hat›rda tutmal›y›z. Mesela Bozok gibi konar-göçer ha-
yat tarz›n›n henüz etkilerini devam ettirdi¤i yörelerde bu özellikle önemlidir.
Karahisar-› fiarkî’de flaphanenin önemli bir ekonomik faaliyet alan› teflkil et-
ti¤i hat›rda tutulmal›d›r. Öte yandan Bolu, Harput, Manisa, Denizli, Tokat,
Marafl yörelerinde ba¤, bahçe, sebze, bostan ve meyve üretiminin hat›r› say›-
l›r oranlara ulaflt›¤›na da dikkat çekmeliyiz. Karahisar-› fiarkî ba¤c›l›k, Ada-
na da yaz meyveleri aç›s›ndan bir ölçüde temayüz eden sancaklard›r. Adana,
Manisa ve Denizli ba¤-bahçe-meyve kategorisinin yan›nda pamuk üretiminin
de belirli ölçülerde tar›msal tabloyu etkiledi¤i bir görünüme sahipken Ca-
nik’in do¤u kesiminde tersane ocakl›¤› durumundaki kendir üretimi dikkati
çeker.

Tahrir defterlerine dayal› baz› çal›flmalardan hareketle bu sancak veya ka-
zalardaki tar›m ürünlerinin nisbî da¤›l›m›n› ortaya koyarken sancak baz›nda
yap›lan de¤erlendirmelerin sancak-içi çeflitlilik ve farkl›l›klar› gölgeledi¤i de
belirtilmelidir. Mesela 1485’te Canik Sanca¤› kazalar›ndan Sat›lm›fl ve Ka-
vak’ta bu¤day›n oran› yüzde 60 civar›nda, Bafra’da ise yüzde 50 kadard›r;
özellikle Terme, Ar›m ve Ünye’de keten ve kendir, Samsun’da ise hassa çeltik
üretimi sancak genelinde bu¤day›n pay›n›n yüzde 50’nin alt›na düflmesini sa¤-
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lam›flt›r (Öz, 1999a: 94-95). 

Buradaki tablolar d›fl›nda baz› örnekler vermek gerekirse, mesela Ankara
Sanca¤› Çubuk kazas›nda 1571 tarihinde mirî topraklardaki tar›m ürünleri-
nin yüzde 91’i hububat, yüzde 5’i meyve ve sebze, yüzde 3’ü ba¤ ve yüzde 1’i de
baklagiller iken vak›f topraklar›nda hububat oran› yüzde 74’e düflmüfl, sebze
ve meyve oran› yüzde 13’e, baklagillerin oran› da yüzde 9’a ç›km›fl görünmek-
tedir. Ba¤lardan elde edilen gelirde ise küçük bir art›fl vard›r (% 4). Hububa-
t›n büyük k›sm› bu¤day ve arpadan oluflurken burçak da önemli miktarda ye-
tifltirilmektedir (Ç›nar-Gümüflçü 2002: 164-177). Aksaray Sanca¤›’nda ise
1584’te toplam 995,372 akçelik tar›m ürünü gelirinin % 55’i bu¤daydan, %
39,3’ü arpadan, % 3.76’s› ba¤ öflründen, yaklafl›k % 2’si bahçe ürünleri, bostan,
meyve ve sebze’den elde edilmekteydi (Yörük, 2005: 158-167). Mamafih tuz
üretiminin ekonomide önemli bir rolü oldu¤unu ve yine koyun yetifltiricili¤i-
nim de ekonomiye hat›r› say›l›r bir katk› yapt›¤›n› hat›rlatmak gerekir (Yörük,
2002: 168-172).

Yukar›daki tablolar ve verilen rakamlar aç›kça göstermektedir ki, 16. yüz-
y›lda Anadolu’da -hayvanc›l›k ve konar-göçer hayat tarz›n›n hüküm sürdü¤ü
baz› bölgelerde hayvan üretiminin ekonomideki a¤›rl›kl› yerini hat›rda tut-
mak kayd›yla- pek çok sancakta bu¤day üretimi toplam tar›m üretiminin ya-
r›s›n› ve hatta daha fazlas›n› oluflturmaktayd›. Pirinç ekimi, pamuk üretimi,
ba¤c›l›k gibi baz› alanlarda ihtisaslaflan bölgelerde bu oran yüzde 25-30’lara
düfler. Mamafih, arpa ve dar› gibi di¤er tah›llarla birlikte bu¤day›n tar›msal
faaliyetin en önemli kalemi oldu¤u yine de görülmektedir. Anadolu’ya bakt›¤›-
m›zda özellikle Tosya-Boyabat yöreleri baflta olmak üzere pirinç,9 Adana, Ma-
nisa, Harput vb. yerlerde pamuk, Ünye-Terme civar›nda kendir ve pek çok yö-
rede ba¤c›l›k faaliyetinin mahallî ekonomilerde büyük önemi haiz bulundu¤u
anlafl›lmaktad›r.10

Bu¤day ve di¤er tah›llar hem insanlar›n temel yiyecek maddelerini hem de
dönemin ulafl›m ve askerî flartlar› gere¤i büyük öneme sahip bulunan hayvan-
lar›n yiyeceklerini (arpa, saman vs.) sa¤lamaktayd›lar. Osmanl› döneminde
hububat üretiminin tar›m faaliyetine damgas›n› vurdu¤u aç›kt›r; öte yandan,
nüfus art›fl› veya hububat ihtiyac›n›n yeterince karfl›lanamamas›na yol açan
birtak›m geliflmeler sonucunda bu¤day›n yerine kalitesi daha düflük olmakla
birlikte dönüm bafl›na daha fazla verim al›nan dar› vb. tah›llar›n ekimi a¤›r-
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9 Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda çeltik üretiminin flartlar› ve organizasyonu için bkz. ‹nalc›k, 1982.
10 Bu konuda Y. Kurt’un Adana, Emecen’in Manisa ve Ünal’›n Harput ile ilgili araflt›rmalar›na bak›n›z.



l›k kazan›yordu.

Baz› yörelerde önceden tahrir defterlerinde çok az geçen dar›n›n 16. yüzy›-
l›n ikinci yar›s›nda önemli miktarlarda üretildi¤i anlafl›lmaktad›r (Öz, 1999a:
94-95, 121). Güran’›n yukar›da zikredilen araflt›rmas›n›n da aç›kça gösterdi¤i
üzere (Güran, 1998: 99) birim-tohum bafl›na üretim bak›m›ndan dar› bu¤da-
y›n en az üç kat› bir ürün vermekteydi ki, 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki nü-
fus tazyikinin yaratt›¤› flartlar içinde dar› üretimine ayr›lan topraklar›n art-
mas› bu bak›mdan da makul görünüyor. Bu noktada XVI. yüzy›l tahrir defter-
lerinde geçen gâvers kelimesinin dar› veya m›s›r anlam›na m› geldi¤i tart›fl›-
lan bir konudur. Esasen ülkemizde pek çok yerde m›s›ra dar› dendi¤inden ha-
reketle burada bir eflanlaml›l›k olaca¤› varsay›labilir. Bununla birlikte bura-
da zikredilen e¤er bir çeflit m›s›r olabilirse de, bunun Amerika’dan intikal eden

m›s›r olmas› ihtimali bizce düflüktür.11 Mamafih as›l üzerinde durulmas› ge-
reken husus, XVI. asr›n ikinci yar›s›nda bu ürünün oran›nda görülen art›fl›n
tesadüfî veya kay›t usullerinden kaynaklanan bir fley olmay›p nüfuz bask›s›-
n›n sonucunda verimi yüksek bir ürünün tercih edilmesinden kaynakland›¤›
hususudur.12

Tevfik Güran’›n 19. Yüzy›lda Osmanl› Tar›m› Üzerine Araflt›rmalar adl› ça-
l›flmas›nda 19. yüzy›lda ve 20. yüzy›l bafllar›nda tar›m politikalar›, tar›msal
faaliyetin flartlar›, tar›msal verimlilik vb. konular ayr›nt›l› bir flekilde ele al›n-
m›flt›r. XVI. yüzy›ldaki tar›m teknolojisinin ve verimlili¤in çok de¤iflmedi¤i bu
dönem hakk›ndaki bulgulara göre, Anadolu’daki ekili arazinin yaklafl›k %
85’inin tah›llara, % 2,7’sinin baklagillere, % 5’inin s›naî bitkilere, % 7,6’s›n›n

da ba¤lara ayr›ld›¤› belirtiliyor. Toplam üretim içinde tah›llar % 60, ba¤-bah-
çe ürünleri % 10, hayvan ürünleri ise % 23’lük bir paya sahipti (Güran, 1998:
77-78). Bizim incelememizle karfl›laflt›r›labilir olmas› bak›m›ndan hayvan
ürünlerini d›flar›da tutarsak hububat›n yüzde 72, ba¤-bahçe ürünlerinin yüz-
de 14-15’lik bir paya sahip oldu¤u söylenebilir. Yine Güran’a göre, tohum biri-
mi bafl›na has›la 1907-9 y›llar›nda Rumeli’de bu¤dayda 4,8, Anadolu’da 5,5
iken dar›da bu % 18 civar›ndayd› (Güran, 1998: 99). Daha önceki baz› çal›flma-
larda verimlilik konusunda de¤iflik oranlar› (1’e 3 ile 1’e 5 aras›nda de¤iflen)
dikkate alarak baz› hesaplamalar yaparak köylülerin geçim durumuna dair
baz› spekülasyonlar yapm›flt›k. Bu makalede konunun bu yönüne de¤inmeye-
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11 Bu konuda F. Emecen, ayr›nt›l› bilgi vermekte ve kanaatimizce konuyu büyük ölçüde ayd›nlatm›fl bulunmak-
tad›r.
12 Tar›m üretiminde verimlilik, tohum-ürün oran› konusu da literatürde tart›fl›lm›flt›r. Bkz. McGowan, 1969;
Öz, 1999a. Ayr›ca bkz. Nagata, 1997: 122-124



ce¤iz ama bir cümle ile ifade etmek gerekirse geçimlik düzeyde bir tar›m üre-
timinin söz konusu oldu¤u tekrarlanmal›d›r. 1570’lerde nüfus tazyikinin etki-
ledi¤i durumlarda vergi taleplerini karfl›lamakta zorluk çeken köylülerin
muhtemelen ço¤unlu¤u marjinal topraklar› kullanma dahil üretimi artt›rmak
için çeflitli yollar denedikleri gibi, en az›ndan gençler baflta olmak üzere bir ke-
simi ise geçimini flehirlerde veya bey kap›lar›nda aramay› tercih etmifltir. 

SSoonnuuçç  YYeerriinnee

Klasik dönem Osmanl› tar›m tarihi hakk›ndaki bilgilerimiz artmakla bir-
likte, ‹mparatorluk çap›nda de¤erlendirmelerin henüz yeterli seviyede olma-
d›¤› görülmektedir. Bunda, flimdiye de¤in yap›lan araflt›rmalar›n verilerinin
yeterince standart olmay›fl› kadar genel de¤erlendirmenin önündeki çeflitli
metodolojik zorluklar da rol oynam›flt›r. Burada belki çok mütevaz› bir çerçe-
vede yap›lan de¤erlendirmeyi çok daha zenginlefltirmek, öncelikle tahrir veri-
lerinin yan›nda kanunnâmeler (sancak kanunnamelerinde pazarda sat›lan
ürünlerin zikredilmesinin rastgele olmad›¤› hesaba kat›lmal›d›r), mühimme
defterleri vs. di¤er kaynaklar› da kullanarak kapsaml› bir envanter ç›karmak
gere¤i kendini aç›kça hissettirmektedir. Toprak mahsullerinin yan›nda hay-
vanlardan elde edilen üretim ve madencilik gibi faaliyetler de hesaba kat›la-
rak k›rsal ekonominin tam bir foto¤raf› çekilebilir. Böyle bir araflt›rmada, ver-
gilendirilen her türlü ürünün yörelere ve kay›tl› olduklar› dönemlere göre lis-
teleri de oluflturulmal›d›r. Farkl› adlarla kaydedilen tah›llar, meyve ve sebze-
ler, s›naî bitkiler tek tek de¤erlendirilmelidir. Böylece Anadolu tar›m tarihinin
bu dönemi ayr›nt›l› bir flekilde ortaya konulabilir. Bu noktada belirtilmesi ge-
reken önemli bir husus ise böyle genel bir çal›flmada co¤rafya ve tar›m disip-
linlerinden gereken ölçüde yararlan›lmas›d›r. Bu ise ancak disiplinleraras› bir
çal›flma ile yap›labilir.
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ÖÖzzeett::  Osmanl› sosyo-ekonomik tarihçili¤inin yaklafl›k son otuz y›l›nda, özellikle 1980 ve
1990’larda tahrir defterlerine dayal›, ço¤unlu¤u XVI. yüzy›l›, bir k›sm› da ek olarak XV. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›n› da içine alan sancak/kaza araflt›rmalar› yap›ld›. Bu araflt›rmalar, Os-
manl› Devleti’nin t›mar sistemine tâbi topraklar›n›n neredeyse tamam›na yak›n› hakk›nda
belirli aç›lardan bilgi da¤arc›¤›m›z› geniflletmekle birlikte, nihaî tahlilde Osmanl› tarihçili-
¤ine katk›lar› hep sorgulan›r kald›. Ço¤unlu¤u birbirinin plan ve muhteva aç›s›ndan nere-
deyse ayn›s› veya çok benzeri olan bu araflt›rmalar üzerinde bugüne kadar kapsaml› bir
elefltirel de¤erlendirme yap›lmad›¤› gibi, bu eserlerden hareketle çeflitli konular›n derinle-
mesine incelenmesi de nedense düflünülmemifltir. Osmanl› devletinin 700. kurulufl y›ldönü-
mü vesilesiyle yapt›¤›m bir iki k›sa çal›flmada tar›msal üretim ve verimlilik gibi konularda
baz› denemeler yapt›m. Bu makalede, ayn› dönemde Anadolu’nun tar›msal haritas›na di¤er
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yay›nlanm›fl veriler ›fl›¤›nda küçük bir katk› olabilecek baz› analizler sunaca¤›m.  
AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Osmanl›’da tar›m, tar›m ürünleri, vergi, tahrir, öflür, ölçü birimleri.

AAbbssttrraacctt::  In the last two or three decades of the historiography of Ottoman socio-econo-
mic history, there has been an increase in the number of regional studies based on the tah-
rir re¤isters that mostly cover the period between mid-fifteenth and late sixteenth-centuri-
es. Despite the fact that they broadened the scope of our knowledge of the agricultural lands
of the empire under the timar system, their value and contribution in the last analysis ha-
ve always remained questionable. Althougn they are usully produced in similar formats cop-
ying from each other, it is interesting to note the fact that no one has attempted to make sys-
tematic use of the data they provide in furthering analyses of certain issues. I have produced
earlier a couple of articles to this end on the occasion of the seventeenth anniversary of the
foundation of the Ottoman State. The present study provides a further analysis of the ag-
ricultural structure and crop patterns in Anatolia using the data published in these studies. 

KKeeyywwoorrddss: Ottoman agriculture, crop patterns, taxation, survey, tithe, measures of
weight.
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