
klimbilimciler Avrupa’n›n 1400 ve 1800 y›llar› aras›nda bir Küçük Buzul
Ça¤› (Little Ice Age) geçirdi¤i görüflündeler. Bu iklimde sürekli bir kötülefl-

me veya so¤uma anlam›na gelmiyor. ‹klimsel koflullarda y›ll›k dalgalanmalar
oldu¤u gibi, k›sa ve uzun süreli so¤uk dönemlerin yan› s›ra s›cak dönemler de
bulunuyor.1 Baz› iklimbilimciler Küçük Buzul Ça¤›’n›n bafllang›c›n› daha ileri
tarihlere yerlefltirmekteler ve bitiflini de 20. yüzy›l bafllar›na kadar uzatmak-
talar.2 Buna karfl›l›k daha erken tarihlemeler de bulunuyor. Tart›flmal› tarih-
leme yan›nda bir di¤er kritik konu ise bu iklimsel de¤iflimin ortaya ç›kt›¤› co¤-
rafyan›n s›n›rlar›. De¤iflimin Avrupa k›tas›n›n tümü için bile ne kadar geçerli
oldu¤u tart›flmal›. Buna karfl›n, de¤inece¤imiz gibi, Küçük Buzul Ça¤›’n›n çok
daha yayg›n bir co¤rafyada, neredeyse küresel düzeyde gerçekleflti¤i görüflleri
de söz konusu.     

Tarihçiler bir yandan da bu iklimsel de¤iflimin iktisadi, sosyal, siyasal et-
kilerini ortaya ç›kartmaya çal›fl›yorlar. ‹klimsel de¤iflimin günlük ticari faali-
yetlerden fiyat hareketlerine, salg›n hastal›klar›n ortaya ç›kmas›ndan, nüfus
de¤iflimlerine, tar›msal krizden yayg›n isyanlara kadar bir çok önemli gelifl-
meye neden olabildi¤ini ileri sürüyorlar.3 Öte yandan, baz›lar› iklimsel de¤ifli-
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1 M. J. Ingram et al, “Past Climates and Their Impact on Man: A Review”, ed. F. M. L. Wigley et al, Climate
and History, Studies in Past Climates and Their Impact on Man, Cambridge University Press, 1981, 3-50.
2 Reid A. Bryson ve Christine Padoch, “On the Climates of History”, Climate and History; Studies in Interdis-
ciplinary History, ed. Robert I. Rotberg ve Theodore K. Rabb, Princeton, Princeton University Press, 1981, 3-17.
3 Hubert H. Lamb, “An Approach to the Study of the Development of Climate and Its Impact in Human Affa-
irs”, ed. F. M. L. Wigley et al, Climate and History, Studies in Past Climates and Their Impact on Man, Camb-
ridge University Press, 1981, 291-309.

‹

kebikeç / 23 • 2007



mi çok güçlü bir belirleyici etken olarak tarihsel aç›klamaya yerlefltirirken di-
¤erleri bu derece determinist bir yaklafl›m› reddetmekle birlikte, iklimsel ve
çevresel faktörlerin tarihsel aç›klamada yerini almas› gerekti¤ini düflünüyor.4

‹klimsel de¤iflimin etkisinin araflt›r›lmas› “17. Yüzy›l Krizi” tezi ile birlikte dü-
flünüldü¤ünde ayr› bir önem kazan›yor.5 Çünkü burada iklimsel de¤iflim “17.
Yüzy›l Krizi” tart›flmas› içerisinde öne ç›kan iktisadi durgunluk ve yayg›n sos-
yal isyanlar› tarihsel olarak aç›klayan ve sebep teflkil eden güçlü bir argüman
olarak görülüyor. 

Avrupa co¤rafyas› üzerinde araflt›rma yapan iklim bilimciler, buzul hare-
ketleri, a¤aç halkalar›, polen ve böcek kal›nt›lar› ve daha birçok kaynaktan ik-
limsel geçmifli kurmak için veriler ortaya ç›kart›yorlar.6 Tarihçilerin araçsal
ve olgusal veriler olarak adland›r›lan s›cakl›k ölçümleri ve hava durumu ka-
y›tlar› ile kronikler, mektuplar ve günlükler gibi her türlü kaynakta yer alan
anlat›msal ve betimsel bilgileri de bunlara eklemesiyle iklimsel de¤iflimi gör-
mek ve etkilerini de ortaya koyabilmek kolaylafl›yor. 

Bir yanda bu çal›flmalar ilerlerken, di¤er yandan iklimsel de¤iflimin sadece
Avrupa co¤rafyas›na özgü olmad›¤›, küresel düzeyde de ortaya ç›kt›¤› ve bu
bak›mdan Osmanl› co¤rafyas›na da etkiledi¤i görüflü dile getiriliyor.7 Bunun
do¤al sonucu olarak, iklimsel de¤iflimin iktisadi ve sosyal etkilerini di¤er co¤-
rafyalarda da gösterdi¤i halen tart›fl›lan bir konu. Ayn› zamanda, iklimsel de-
¤iflim ve etkilerinin küresel düzeye yayg›nlaflt›r›lmas› “17. Yüzy›l Krizi” tezi-
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4 Eric L. Jones, “The Environment and the Economy”, “The New Cambridge Modern History”, XIII, blm. II, ed.
Peter Burke, Cambridge University Press, 1979, 15-42; J. L. Anderson, “History and Climate: some economic
models”, ed. F. M. L. Wigley et al, Climate and History, Studies in Past Climates and Their Impact on Man,
Cambridge University Press, 1981, 337-355.  
5 Tarih yaz›m›nda ‘17. Yüzy›l Krizi’ tart›flmas›n›n geliflimi için bkz., Philip Benedict, “Introduction”, Early Mo-
dern Europe, From Crisis to Stability, ed. Philip Benedict ve Myron P. Gutmann, University of Delaware Press,
2005, 11-14. Ayn› eser içinde bu tart›flman›n iyi bir de¤erlendirmesi için bkz., 31-51, J. H. Elliott, “The General
Crisis in Retrospect: A Debate without End”. Bu çal›flmalar tart›flman›n geliflimi ile ilgili literatürü çok kapsam-
l› veriyor, yine de tart›flma için bak›labilecek ilk eserler, E. J. Hobsbawm, “The General Crisis of the European
Economy in the 17th Century”, Past and Present, 5, 1954, 33-53; ayn› yazar, “The Crisis of the 17th Century-
II”, Past and Present, 6, 1954, 44-65; H. R. Trevor-Roper, “The General Crisis of the Seventeenth Century”, Past
and Present, 16, 1959, 31-64. 
6 Veri türleri için bkz., M. J. Ingram et al, “Past Climates and Their Impact on Man: A Review”, F. M. L. Wig-
ley et al, Climate and History, Studies in Past Climates and Their Impact on Man, Cambridge University Press,
1981, s. 6-11.
7 William J. Griswold, The Great Anatolian Rebellion 100-1020 / 1591-1611, Berlin, Klaus Schwarz, 1983; ayn›
yazar, “Climatic Change: A Possible Factor in the Social Unrest of Seventeenth Century Anatolia”, Humanist
and Scholar, Essays in Honor of Andreas Tietze, ed. Heath W. Lowry ve Donald Quataert, ‹stanbul, The Isis
Press ve The Institute of Turkish Studies, 1993, 37-57; Jack Goldstone A., “East and West in the Seventeenth
Century: Political Crises in Stuart England, Ottoman Turkey, and Ming China”, Comparative Studies in Soci-
ety and History, 30/1, 1988, 103-142; ayn› yazar, Revolution and Rebellion in the Early Modern World, Berke-
ley, University of California Press, 1991.



nin önce Avrupa co¤rafyas› için ortaya at›l›p,8 daha sonra küresel bir kriz id-
dias›na dönüflmesine, elbette Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu da kapsamas›na ko-
flutluk gösteriyor.9 Benzer bir durumu, önce Avrupa’a gerçekleflen ve ard›ndan
tüm dünyay› etkiledi¤i ileri sürülen “Askeri Devrim” tart›flmas›nda da görme-
miz tesadüf de¤ildir.  Ayn› tarz yaklafl›m› baflka konulara da geniflletmek
mümkündür: 16. yüzy›l “Fiyat Devrimi”, “Ticari Devrim” vb. Bütün bu tart›fl-
malarda egemen olan afl›r› Avrupa merkezci görüfl aç›kça ortadad›r; dolay›s›y-
la bu terimler etraf›nda süregiden tart›flmalar beraberinde bir de metodolojik
tart›flmay› getirmifltir.  

Bu geliflmeler ve etkilerinin 16. ve 17. yüzy›llar için Osmanl› co¤rafyas›n-
da da geçerli olup olmad›¤› hâlâ devam eden çal›flmalar›n konusudur. Ancak
bunlar›n içerisinde, iklimsel de¤iflim ve etkileri üzerine çal›flmalar dikkat çe-
kici derecede daha az ilgi görmektedir. Gerçi, baz› do¤al afetlerin –sel, kurak-
l›k gibi- etkilerine de¤inen çal›flmalar söz konusudur. Ancak bunlar hava ko-
flullar› ile iliflkili bir afeti tek bafl›na bir olay olarak ele almakta ve iktisadi et-
kilerini göstermektedir. Bir çok do¤al afetin oluflunu bir arada ele alarak ve
iklimsel de¤iflim genel faktörüne ba¤layarak bir dönem ve co¤rafyaya yerlefl-
tiren kapsaml› ve ayr›nt›l› çal›flmalar ise ne yaz›k ki henüz yap›lmam›flt›r. Bu-
nun için öncelikle yeterli say›da ve ayr›nt›da monografik çal›flmalar›n artma-
s› gerekti¤i aç›kt›r. 

Bireysel afetlerin ve etkilerinin bir iklimsel de¤iflim genel çerçevesi içine
al›nmamas›n›n en önemli nedenlerinden bir de iklimsel de¤iflimleri görmek
için gerekli olan verilerin yetersizli¤idir. Bu verilerin önemli bir k›sm›, iklim-
bilimciler taraf›ndan elde edilmektedir. Türkiye için tarihsel iklim verileri ile
ilgili çal›flmalar ancak son zamanlarda h›z kazanarak artmaya bafllam›flt›r.10
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8 Tarih yaz›m›nda ‘17. Yüzy›l Krizi’ tart›flmas›n›n geliflimi için bkz., Philip Benedict, “Introduction”, Early Mo-
dern Europe, From Crisis to Stability, ed. Philip Benedict ve Myron P. Gutmann, University of Delaware Press,
2005, 11-14, ayr›ca tart›flman›n bibliyografik dökümü için bkz., ayn› eser içinde s. 25-30, “The General Crisis of
the Seventeenth Century: A Bibliography”. Yine ayn› eser içinde bu tart›flman›n iyi bir de¤erlendirmesi için
bkz., 31-51, J. H. Elliott, “The General Crisis in Retrospect: A Debate without End”. Bu çal›flmalar tart›flman›n
geliflimi ile ilgili literatürü çok kapsaml› veriyor, yine de tart›flma için bak›labilecek ilk eserler, E. J. Hobsbawm,
“The General Crisis of the European Economy in the 17th Century”, Past and Present, 5, 1954, 33-53; ayn› ya-
zar, “The Crisis of the 17th Century-II”, Past and Present, 6, 1954, 44-65; H. R. Trevor-Roper, “The General Cri-
sis of the Seventeenth Century”, Past and Present, 16, 1959, 31-64.
9 17. Yüzy›l Krizi’nin küresel düzeye yans›t›lmas› için bkz., Goldstone, “East and West in the Seventeenth Cen-
tury”; William S. Atwell, “A Seventeenth Century ‘General Crisis’ in East Asia?”, Modern Asian Studies, 24,
1990, 661-682, ve Niels Steensgaard, “The Seventeenth-Century Crisis and the Unity of Eurasian History”, Mo-
dern Asian Studies, 24, 1990, 683-697. 
10 Osmanl› topraklar› içinde kalan birçok bölgeyi içeren ve a¤aç halkalar›ndan elde edilen iklim verileri için ge-
nifl bir veri taban› http://hurricane.ncdc.noaa.gov/pls/paleo/fm_createpages.treering internet adresinde sunul-
maktad›r.



‹klimsel verilerin bir k›sm›n› ise tarihçiler ortaya ç›kartmaktad›rlar. Bugüne
kadar araflt›rmac›lar taraf›ndan sistematik olarak taranmam›fl olmakla bir-
likte, günlükler, kronikler, mektuplar, kad› sicilleri, mühimmeler, ruznamçe-
ler, teflrifat defterleri ve daha bir çok arfliv materyali iklimsel geçmifli kurma-
ya yard›mc› olacak bilgiler içermektedirler.11 Kebikeç dergisinin bu say›s›nda
yer alan Özlem Sert’in yaz›s› da böyle tarihsel kaynaklardan birisini tan›t-
makta. Sert’in de de¤indi¤i gibi, zaman içerisinde bu belgelerdeki veri ve bil-
gilerin ortaya ç›kart›l›p de¤erlendirilece¤ini ve iklimsel de¤iflimlerin etkileri-
ni ortaya koyacak çal›flmalara kaynakl›k etmelerini bekleyebiliriz. 

Elbette tarihçilerin ana ilgisi, e¤er bir iklimsel de¤iflim var ise, bunun Os-
manl› toplumuna ve ekonomisine etkilerini ortaya ç›kartmak olacakt›r. Bu ça-
l›flmada Kebikeç dergisinin bu say›s›n›n konusu ba¤lam›nda olas› bir iklimsel
de¤iflimin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 16. ve 17. yy tar›msal geliflmeleri aç›-
s›ndan de¤erlendirilmesi konusunda bir iki noktaya de¤inmek istiyorum. Os-
manl› tarihinde 17. yüzy›l bir tar›msal kriz dönemi olarak görüldü¤ünden ve
iklimsel de¤iflim de tar›msal krizi aç›klay›c› bir faktör olarak öne sürüldü¤ün-
den bu konudaki çal›flmalar bilhassa önemlidir. Ayr›ca, iklimsel kötüleflmenin
tar›msal üretimi olumsuz etkileyerek, çiftçilerin köylerini terk etmelerine, k›r-
sal kesimde neden oldu¤u geçim zorluklar› ile sosyal çalkant› ve isyanlara yol
açt›¤› görüflü de ifade edilmektedir. Böylece, yayg›n Celali isyanlar› ve hatta
‹stanbul’daki yeniçeri isyanlar› bile iklimsel de¤iflimin etkileri olarak de¤er-
lendirilebilmektedir. 

Ancak bu noktada hat›rlatmak gerekir ki, gerçekte Avrupa’da Küçük Bu-
zul Ça¤›’n›n tüm Osmanl› co¤rafyas› için geçerli olup olmad›¤›n› henüz bilme-
di¤imiz gibi, Anadolu için bile iklimsel verilerimiz oldukça yetersizdir. Bu ve-
riler tamamlansa bile,  baflka baz› konularda da bilgilerimizin gelifltirilmesi,
örne¤in tar›msal krizin daha kapsaml› bir görünümünü ortaya koyulabilmesi
gerekir. Osmanl› tarih yaz›m›, k›rsal kesimden göçlerin ve demografik de¤i-
flimlerin yayg›nl›k ve ölçe¤ini, tar›msal üretimdeki düflüflün co¤rafyas›n›, bo-
yutunu ve süresini, bunun gerek tar›msal ürün fiyatlar› gerekse genel fiyatlar
seviyesine etkisini, yerel ticaret ve pazarlar ile vergi gelirlerinin nas›l ve ne
derece etkilendi¤ini, gelir da¤›l›m› ve beslenme bak›m›ndan sonuçlar›n› ayr›n-
t›lar›yla ortaya konulmas› ihtiyacin henüz karfl›layacak durumda de¤ildir. Ta-
r›msal krizi, iklimsel de¤iflim ile de aç›klamak istedi¤imizde, iklimsel de¤ifli-
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man and Bulgarian sources on earthquakes in central Balkan lands (17th-18th centuries), Natural Disasters in
the Ottoman Empire, ed. Elizabeth Zachariadou, Rethymnon, Crete University Press, 1999, 55-65.



min tar›msal krizi do¤uran kanallar›n› ortaya koymam›z gerekiyor. Biliyoruz
ki, iklimsel so¤uma gittikçe düflen hava s›cakl›klar› veya zorunlu olarak daha
kötü hava koflullar› demek de¤ildir. ‹klimsel de¤iflim, daha ziyade hava koflul-
lar›nda de¤iflkenlik ve afl›r› durumlardaki art›flla iliflkilidir. Bunlar daha ya-
¤›fll› sonbahar, daha sert k›fllar, daha serin yazlar, ya da ya¤›fl rejimindeki de-
¤iflimler olabilir. Ya¤›fl miktar›nda art›fl veya tam tersi, uzun kurakl›klar biçi-
minde ortaya ç›kabilir. Kökleri çürüterek mahsulü etkileyen afl›r› ya¤›fllar ve
seller, ya¤›fl›n kar olarak düflmesi ve ilkbahar aylar›nda da topra¤› kaplama-
s›, don olaylar›na neden olmas› veya dolu ya¤murlar›, fliddetli rüzgarlar, ekin-
leri vuran s›cak ve so¤uk dalgalar› artan afl›r› hava olaylar› olarak ortaya ç›-
kabilir. Ya¤›fl rejiminde de¤iflim ve di¤er hava olaylar›n›n etkileri, etkiledikle-
ri bölgenin iklimsel koflullar› ve ekimi yap›lan ürüne göre de¤ifliklik gösterir.
Örne¤in kurak ‹ç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde artan ya¤›fllar tah›l üretimi
için daha olumlu olaca¤›ndan tar›msal krize de¤il, tam tersine bolluk ve tah›l
fiyatlar›nda düflüfle neden olur.

Tam da bu noktada, tah›llarla hava koflullar›na karfl› hassas tar›msal
ürünlerin fiyatlar›n› elde edebilmek, tar›msal krizin ortaya konulmas› aç›s›n-
dan hayati önem kazanmaktad›r. 17. yüzy›l tar›msal krizi ve bunun boyutlar›
konusunda, tarihçiler  genellikle mühimme defterlerindeki hükümler, fleriye
sicillerinde yer alan kay›tlarla seyahatnameler ve benzeri kaynaklara dayan-
maktalar. Bu belgeler, bize tar›msal koflullarda yaflanan bozulmaya dair bilgi-
ler sunmakta, bazen de ekonomik ve sosyal etkilerini de takip etmemize ola-
nak vermektedirler. Ço¤u belge ise tar›msal krizi aç›klama konusunda daha
ziyade yayg›n Celali isyanlar›na at›f yapmaktad›r. Ayr›ca tahrir ve avar›z def-
terleri de, zaman zaman Celali isyanlar› ile ba¤lant›l› iç göçler ve bunun sonu-
cu olarak tar›msal üretim düflüflüne iflaret ederler. Dolay›s›yla, bu kaynaklar-
dan yararlanan tarihçilerin tar›msal kriz nedeni olarak daha çok demografik
faktörlerle isyanlara dikkat çekmeleri anlafl›l›r bir durumdur. Öte yandan, is-
yanlar›n ortaya ç›k›fl nedenleri ise ayr› bir tart›flma konusudur, ki bu noktada
baz› tarihçiler iklimsel etkenlere de de¤inmektedirler.12 

Bir tar›msal krizin öncelikle tah›l fiyatlar›n› ve sonras›nda di¤er tüm mal-
lar›n fiyatlar›n› etkileyece¤i aç›kt›r. Ancak burada kriz ile gittikçe daha kötü-
ye giden ve on y›llar süren bir krizden bahsetmiyoruz. Dahas›, demografik ha-
reketlerin ve isyanlar›n tüm Anadolu ve Balkanlar’› ve di¤er Osmanl› toprak-
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lar›n› da etkiledi¤ini söylemek zor. Mevcut araflt›rmalar ›fl›¤›nda yerel ve böl-
gesel üretim krizlerinden bahsetmek daha do¤rudur. Bu ise, yerel tah›l fiyat-
lar›n›n krizin etkisini ancak bölgesel düzeyde yans›tmas› anlam›na gelir. Oy-
sa yak›n zamanlara kadar 16. yüzy›l sonuyla 17. yüzy›l bafl› için ‹stanbul d›-
fl›ndaki kentlerden elde edilmifl düzenli fiyat verilerimiz yoktu.13 Bu nedenle
tar›msal üretimde kriz ve fiyatlar aras›ndaki ba¤lant›y› netlikle görmemiz ola-
nakl› de¤ildi. Bugün ise Anadolu içlerinden baz› bölgelerin fiyat verileri elde
edildi ve de¤erlendirilmeyi bekliyor.14

Dolay›s›yla, fiyat verilerinin de¤erlendirilmesi önemlidir. Ciddi fiyat art›fl
ve düflüfllerinde di¤er etkenlerle birlikte iklimsel koflullar› da hesaba katmak
gerekir. Ancak bu durumda da baflka bir sorunla karfl›lafl›r›z. ‹klimsel veriler
ile fiyat verileri dönemsel ve co¤rafi olarak kesiflmeyebilir. Kesiflti¤inde ise kö-
tü hava koflullar›, örne¤in afl›r› ya¤›fllar ile fiyatlar aras›nda pozitif korelasyo-
nu ortaya koymak yeterli de¤ildir, çünkü böyle bir iliflkinin varl›¤› zaten aç›k-
t›r. Bizim için önemli olan k›sa dönemde bu iliflkinin ciddi fiyat dalgalanmala-
r›na, gelir da¤›l›m›nda de¤iflime, k›rsal kesimde geçim güçlü¤üne, açl›k ve sal-
g›n hastal›klara ve böylece göç veya isyanlara neden olup olmad›¤›n› tespit et-
mektir. Veya, bunun vergi gelirlerinde düflüfle, nüfus de¤iflimine, baz› kurum-
larda örne¤in timar sistemi veya vak›f kurumlar›nda mali krizlere neden olup
olmad›¤›n› göstermektir. Bu etkilerin uzun dönemde de örne¤in 17. yüzy›l bo-
yunca tekrarland›¤›n› ortaya koymak, e¤er uzun dönem iklimsel veriler bu
yüzy›l için bir de¤iflim veriyor ise, iklimsel de¤iflimin uzun dönemli iktisadi,
sosyal, demografik ve siyasi etkilerinden konuflmam›za olanak verecektir. Bü-
tün bunlar elbette farkl› alanlardan veri ve bilgilerin bir araya getirilmesini
ve çok farkl› tarihsel kaynaklar›n birlikte ele al›nmas›n› gerektirir. Bu neden-
le, iklimbilimcilerin çal›flmalar› yan›nda, tarihçilerin resmi yaz›flmalar, gün-
lükler ve mektuplar benzeri her türlü belgeden hava koflullar› ile ilgili bilgile-
ri derlemesi, sel, f›rt›na, kurakl›k gibi do¤al afetlerin kay›tlar›n› ç›karmas› ve
tar›msal koflullar› yans›tan yerel ve kurumsal çal›flmalar› yapmas› çok önem-
lidir.       
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13 ‹stanbul için Ömer Lütfi Barkan, “The Price Revolution of the Sixteenth Century: A Turning Point in the
Economic History of the Near East”, International Journal of Middle East Studies, 1975. Pamuk 17. yy ortas›n-
dan bafllamak üzere bir çok kent için fiyat serilerini yay›nlad›, fievket Pamuk, ‹stanbul ve Di¤er Kentlerde 500
Y›ll›k Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998, Ankara, Devlet ‹statistik Enstitüsü, 2000.  
14 Konya’dan baz› fiyat verilerini Faroqhi vermiflti, Suraiya Faroqhi, Towns and Townsmen of Ottoman Anato-
lia, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, s. 206-10, 326f. Yak›n zamanda Güran Gelibolu’dan 16. yüz-
y›l sonlar›ndan bafllayan fiyat verileri ç›kard›, Tevfik Güran, Ekonomik ve Mali Yönleriyle Vak›flar, ‹stanbul,
Kitabevi, 2006. Bir di¤er çal›flma bize Amasya, Tokat, Konya ve Trabzon’dan fiyat serilerini veriyor, Kayhan Or-
bay, Economic Development of the Imperial Waqfs; A Study in the Institutional and Local Economic History in
the Transformation Period, Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, University of Vienna, 2006.



Hava koflullar›n›n tar›msal üretimde neden oldu¤u düflüflün ve fiyatlarda
neden oldu¤u art›fl›n, k›rsal ve kentsel kesimi etkileyen ve belirgin iktisadi,
sosyal sonuçlar› olan bir kriz ortaya ç›karmas›, ekonomi ve toplumun bu ko-
flullar karfl›s›nda verdi¤i tepkilere ve gelifltirdi¤i çözümlere de ba¤l› olacakt›r.
Baz› araflt›rmac›lar, kurakl›k veya su bask›n› gibi do¤al afetler sonucu mah-
sulünü kaybeden çiftçinin bir sonraki dönem ekmek üzere ay›rd›¤› tohumluk
bu¤day› yemek zorunda kalaca¤›ndan, sonraki hasad›n da az olaca¤›n› ve böy-
lece tar›msal krizin etkisinin izleyen y›llara da yay›laca¤›n› düflünmektedir-
ler.15

Osmanl› örne¤inden de biliyoruz ki, do¤al afetler durumunda, köylünün
üretimi ciddi bir zarara u¤rarsa genellikle vergi muafiyetine gidilmektedir.
Belirli bir bölgede k›tl›k yaflan›p tah›l fiyatlar›n›n yükselmesi durumunda, di-
¤er bölgelerden bu¤day, un, pirinç takviyesi de yap›lmaktayd›. Ayn› çözüm,
Celali bask›nlar› sonucu köylünün mahsulünün talan edildi¤i durumlarda da
ifllemekteydi. Bu konuda vak›flardan örnek verilebilir. Vak›flar, özellikle de
büyük tar›msal arazileri tutan sultan vak›flar› do¤al afetleri ve etkilerini tes-
pit etmek için çok elveriflli kurumlard›r. Örnek vermek gerekirse, 1042-
43/1632-33 y›l›nda, Kang›r› bölgesinde hemen tüm bölgeyi etkileyen fliddetli
bir dolu söz konusu olur.16 Bölgede yer alan ve Amasya’daki Sultan II. Bayezid
vakf›na ait olan köylerin mahsulü tahrip olur ve mültezimler vakfa ödeme ya-
pamaz. Durumun yerinde tespiti ve kad›lar›n bu yönde hüccet vermeleri sonu-
cunda  mültezimlerin sözleflme gere¤i vakfa olan ödeme yükümlülükleri sili-
nir. Dahas›, köylerden baz›lar›n›n mültezimleri de bizzat köylülerdir. Her du-
rumda, böylesi bir do¤al afet karfl›s›nda çiftçilerin durumlar›n› gözeten basit
bir mekanizma ifllemektedir. Kang›r› bölgesinde yer alan di¤er vak›f köyleri,
timar veya has arazilerini iflleyen çiftçiler için de ayn› mekanizma devrededir.
Ayr›ca, k›rsalda köylüler bahçelerinde bakla, sebze ve meyve yetifltirir, kümes,
küçük bafl ve büyük bafl hayvanlar bulundurur, süt ve peynir elde eder, yaban
otlar›ndan ve çiçeklerden yemek ve reçel yapar, mantar ve kök toplar, av hay-
vanlar›, ar›c›l›k ve bal›kç›l›k ile g›da ve maddi kaynak elde eder, flarap dam›-
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15 W. G. Hoskins, “Harvest Fluctuations and English Economic History, 1480-1619”, Agricultural History Revi-
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Famine, Disease and the Social Order in Early Modern Society, ed. John Walter and Roger Schofield, Cambrid-
ge University Press, 1989, 235-278.
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2005, 297-302.



t›r, bo¤ma rak› yapar. Her ne kadar baz› do¤al afetler tarladaki mahsulü ha-
rap etse de, bu zorunlu olarak k›tl›k ve açl›k, göç ve isyan do¤urmayabilir. Bu-
rada oldu¤u gibi, afet ile birlikte onun sonuçlar›n› da iyi görmek gerekir. Tek-
rar vurgulamak gerekirse, iklimsel de¤iflim, ya¤›fl rejiminde de¤iflimin tar›m-
sal, iktisadi ve di¤er genel etkileri, bunlar›n ortaya ç›kt›¤› co¤rafyan›n mevcut
iklimi, ekimi yap›lan ürün ve toplumun afetler karfl›s›nda gelifltirdi¤i çözüm
mekanizmalar›na göre de¤iflecektir. 

Vak›flardan bir di¤er örnekle devam edelim. II. Bayezid vakf› bir çok san-
ca¤a yay›lm›fl çok say›da köyden elde etti¤i mahsul ve gelirler nedeniyle yerel
do¤al afetlerin tar›msal etkilerine karfl› oldukça korunakl› bir vak›f görünü-
mündedir. Yerel tar›msal krizin mali etkilerini rahatl›kla di¤er bölgelerden el-
de etti¤i gelirler ve baz› bütçe ayarlamalar› ile giderebilmektedir. Bir çok bü-
yük sultan vakf› da ayn› durumdad›r. Herhangi bir nedenle, do¤al afet, salg›n
hastal›k veya isyan olsun, gelirlerinde ortaya ç›kan azalmalar›, elbette her za-
man mümkün olmasa da, bütçe gider kalemlerinde de¤ifliklik, k›s›nt›lar veya
baz› ödemelerinde kesinti ve ertelemeler ile dengeleyebilmektedirler. 

Üzerinde çal›fl›lan baz› vak›flarda 17. yüzy›lda ilginç bir uygulama ortaya
ç›km›flt›r. Normalde vak›f çal›flanlar›, medrese ö¤rencileri ve vak›f mutfa¤›n-
dan tahsisat alan ihtiyaç sahipleri ile misafirler vak›f imaretinde piflen yemek-
leri yerler. Ancak büyük olas›l›kla 17. yüzy›l bafllar›nda fiyatlarda görülen afl›-
r› dalgalanmalar nedeniyle bu uygulamada de¤ifliklik yap›lmak zorunda ka-
l›nm›flt›r. Vak›flar imaretten s›cak yemek ç›karmak yerine yeme¤in paras›n›
vermeye ve sadece misafirlere yemek ikram etmeye bafllam›fllard›r. Bu imaret
masraf›nda bir düflüfle neden olabilir, örne¤in kap kacak al›m›, kalaylanmas›
ve odun ve hammaliye masraflar›n› azaltabilir. Daha da önemlisi, yemek kar-
fl›l›¤› ödemelerin akça cinsinden sabitlenmesi, mutfak giderlerinin ani ve bü-
yük dalgalanmalar gösteren ve yükselen fiyatlar›n getirdi¤i afl›r› maliyetler-
den kurtar›lmas› demektir. Ayr›nt›lar›n› fazlaca bilmedi¤imiz bu de¤ifliklikle-
rin daha fazla araflt›r›lmas› gerekmektedir. Bu fiyat dalgalanmalar› gümüfl
ak›m› veya ta¤flifller gibi parasal nedenlere mi yoksa yayg›n isyanlara m› yok-
sa hava koflullar›ndaki afl›r› de¤iflkenli¤e mi ba¤l›d›r, daha net biçimde ortaya
konulmal›d›r. Nedeni her ne olursa olsun, bu örnekler, Osmanl› ekonomisi ve
toplumunda merkezi öneme sahip bir kurumun belki de hava koflullar›ndaki
belirsizlik ve afl›r› dalgalanmalar›n etkilerine karfl› gelifltirdi¤i bir çözüm ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Osmanl› tarihinde 16. ve 17. yüzy›llar için iddia edilen, tar›msal ve iktisa-
di kriz ile sosyal çalkant›lar ve isyanlar›n nedenleri aras›na iklimsel faktörle-
ri katmak için gerek iklimbilimsel çal›flmalar›n ve gerekse tarihsel çal›flmala-
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r›n artmas› ve öncelikle iklim örüntüsünde gerçekten bir de¤iflim olup olmad›-
¤›n›n netlikle ortaya konulmas› gerekmektedir. Daha önce de de¤inildi¤i gibi,
bu noktada tarihçilerin belgeler üzerinde yapacaklar› çal›flmalar›n bir araya
getirilmesi bilhassa önemlidir. Ard›ndan ise, e¤er bir iklimsel de¤iflim ve bu-
nunla ba¤lant›l› artan afl›r› hava olaylar› ve afetler veya tar›msal üretimi
olumsuz etkileyecek derecede mevsim s›cakl›k ve ya¤›fllar›nda de¤iflim söz ko-
nusu ise, bunlar›n iktisadi ve sosyal etkilerini ortaya ç›karmaya yönelik yerel
ve kurumsal çal›flmalar daha sa¤lam bir biçimde do¤rudan bir genel sürece ve
nedene ba¤lanabilir veya onunla iliflkilendirilebilir. Bu yap›lana de¤in, tar›m-
sal krizleri, fiyat hareketlerini, kentsel ekonomide görülen krizleri, taflra veya
merkezde ortaya ç›kan sosyal ve siyasi isyanlar›, ne öncelikle iklimsel koflul-
lar ile ne de küresel düzeyde kaba benzerliklerle anlamaya çal›flmak verimli,
aç›klay›c› ve anlaml› olacak, ancak ilgi uyand›r›c› olmaya devam edecektir.
fiüphesiz bunun da tarihçilerin kavramsal alet-edevat kutusunu geniflletti¤i
ve tart›flma açmak bak›m›ndan yararl› oldu¤u ileri sürülebilir. Ancak, bu nok-
tan›n ötesine geçmek ve çal›flmalar› nihai amac›na ulaflt›rmak, hâlâ yo¤un
emek gerektiren yerel ve kurumsal tarih çal›flmalar›n› ve tarihsel kan›tlar›n
üretilmesini gerektiriyor.         

ÖÖzzeett::  Osmanl› tarihyaz›m›n›n son zamanlarda üzerinde durmaya bafllad›¤› iklimsel de-
¤iflmelerin tar›msal ekonomi ve toplum üzerindeki etkileri potansiyel sonuçlar› itibariyle
hayli önemli bir araflt›rma alan›na iflaret etmektedir.  Bu makalede bu tür çal›flmalar›n kap-
sam› ve metodolojik boyutlar›na yönelik baz› de¤erlendirmeler yap›lmakta, ayr›ca, “Küçük
Buzul Ça¤›” tart›flmalar› ›fl›¤›nda 17. yüzy›l Anadolu’sunda yaflanm›fl iklimsel de¤iflmelerin
kimi sonuçlar›na dair baz› gözlemler sunulmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  ‹klim, iklimsel de¤iflme, “Küçük Buzul Ça¤›”, “17. Yüzy›l Krizi”, va-
k›flar, tar›msal ekonomi.

AAbbssttrraacctt::  Effects of climatical changes on agricultural economy and society point to a sig-
nificant field of study with its potential consequences and Ottoman historiography has re-
cently begun to pay attention to these subjects. This article discusses certain methodologi-
cal dimensions for such studies and provides some observations on the impacts of changing
wheather conditions in Anatolia during the seventeenth century within the context of what
is generally called “Little Ice Age”.

KKeeyywwoorrddss: Climate, climatical changes, “Little Ice Age”, “17th Century Crisis”, pious en-
dowments, agricultural economy.
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