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GİRİŞ 

A) Tarihçe 
Apolonya kolonistleri tarafından yaklaşık i.Ö. III. yy.da kurulan "Ahyolu" ka

zası Karadeniz kıyısında, Burgaz'ın 22 km kuzeydoğusunda, dar ve kayalık bir 

yarımadadır. (1) 
Ahyolu ismi Evliya Çelebi'ye göre Rahpoli'den bozmadır. Kaza, ilk defa Os

manlı devleti tarafından, 1411 yılında Musa Çelebi tarafından Ceneviz ve Rumlar
dan alındı. (2) Bu tarihten sonra 1453 yılına kadar birkaç defa el değiştiren Ahyolu 
kazası, İstanbul kuşatması hazırlıkları sırasında Karaca Bey tarafından Bizanstan 
alınarak Osmanlı Devleti sınırları içine dahil edildi. (3) İdari bakımdan 1878 yılına 
kadar Edime eyaletine bağlı olan Ahyolu kazası, bu tarihten sonra 1886 yılında 
Bulgaristan'a bırakılıncaya kadar Şarki Rumeli Vilayeti dahilinde yer aldı. (4) Bul

garistan'a bırakıldıktan sonra 1934 yılına kadar Anhialo adını alan Ahyolu kazası, 
1934 yılından itibaren Pomorie adıyla anılmaya başlandı. (5) 

B) Çalışmanın Konusu: 
19. yüzyılda Ahyolu kazasına ait olan bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu'nda 

Ahyolu kazasına bağlı 15 yerleşim biriminin demografik, ekonomik ve sosyal hu
susiyetlerini araştırma amacına yöneliktir. Bu gaye ile yapılacak bölgesel 
araştırmalar, 19. yy. 'da Osmanlı İmparatorluğu'nun demografik, ekonomik ve. 
sosyal yapısı hakkında bilgi edinmemize imkan verecektir. 

Bu araştırmada, esas olarak Ahyolu'na bağlı 15 yerleşim bölgesi esas alınmış ol

makla beraber, Ahyolu kazası merkezine bağlı diğer yerleşim birimlerine ait bilgi

. ler de kullanılmıştır. 

1- Süleyman Oğuz, Osmanlı Vilayet İdaresi ve Doğu Rumeli Vilayeti (1878-1885), s. 187 
2- Evliya Çelebi, Seyahatname, Mehmed Zıllıoğlıı, c. 5, s.1476 vd. 
3- İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. J, s. 468 
4-M. Türker Acaroğlu, Bulgaristan 'da Türkçe Yer Adlan Kılavuzu, s. 54. 
5- Süleyman Oğuz, ayn. esr., s. 187. 
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Demografik yapı bölümünde, Ahyolu kazasının genel nüfus yapısı, artış oranı 
ve buna etki eden faktörler ile kazanın etnik yapısı incelenmiştir. 

Ekonomik yönden Ahyolu kazası incelendiğinde, genel olarak ekonomik kay
naklan her yerde aynı hususiyetleri göstermektedir. Bu bölümde Ahyolu merkezi 
dışında örnek alınan 15 yerleşim birimindeki gelir kaynakları ve bu gelirin cinsle
rine göre ayrımı ile faaliyet gösteren meslek sahiplerinin mesleklerine göre tanzi
mi ve bunların yerleşim bölgelerine göre dağılımı ele alınmıştır. Bir de bölgenin 
genel ekonomik yapısına ayrı bir canlılık getiren ve önemli bir gelir kaynağı olan 
Ahyolu memlahası ile ilgili genel bilgiler de verilmiştir. 

Zirai yapı başlığı altında, tarım ürünlerinin çeşit ve üretim miktarı da ele alına
rak, üzerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği toprakların tasarruf tarzı ile bu top
rakların dağılımı ve kullanılmasına açıklık getirilerek ayrıca hayvan yetiştiriciliği 
de incelenmiştir. 

Ahyolu kazasının, gelir yekunları ve vergi miktarları bölümünde, toplam vergi 
miktarları kaynaklara göre dağılımı ile örnek alınan 15 yerleşim bölgesinde gelir
lere göre vergi yükünün dağılımı tetkik edilerek ortaya kondu. 

Bu araştırmada, Ahyolu kazası ve bağlı yerleşim mıntıkalarının ekonomik, de
mografik ve sosyal yapısı incelenirken, kullanılan arşiv kaynaklarının esasını, 
örnek alınan 15 köy için "Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve Temettüat tahrir defter
leri" oluşturmakla birlikte Ahyolu kazası ile ilgili genel verilerde "Varidat" ve 
"Nüfus Yoklama" defterlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinde bulunan Ahyolu kazası ile ilgili diğer kaynaklar ile salnamelerden de 
faydalanılmıştır. 
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I. DEMOKGRAFİK YAPI 

Osmanlı devleti zamanında nüfus ve arazi tahrirleri 15. yy.'dan başlayarak 
başta yeni feth edilen yerler olmak üzere bütün imparatorlukta yapılmışbr. Tımar 
sisteminin de bir gereği olan bu tahrirler vergi tesbiti ile beraber aynı zamanda her 
bölgede bmarlı sipahilerin miktarım da belirlemekte idi. Bu sebepten hane esas 
alınıyor ve yalnızca vergi mükellefi erkek nüfus kaydediliyordu. 16. yy. sonuna 
kadar yaygın ve düzenli bir şekilde sürdürülen bu sayımlar, 17. yy.'dan itibaren 
muntazam seyrini kaybederek lüzum hasıl oldukça yoklamalar halinde devam 
etmiştir. 19. yy.'dan itibaren, başta askerlik sistemi olmak üzere yeni değişiklikler, 
Osmanlı devletinde de yeni sistem arayışları yanında, eski sayılan "tahrir" düzeni
ni de değiştirerek yeni tarzda bir sayını sistemine geçildi. Bu dönemde ilk sayım 
1830 yılında yapıldı ve 1831 yılında sayım sonuçlarını değerlendirmek amaayla 
mali bürolardan "Ceride Muhasebesi" yeniden teşkil ve tensik edilerek "Ceride 
Nezareti" kuruldu. Bu sayımlarda yalnızca erkekler sayılırken, kadınlar ilk defa 

1881 yılında "Sicill-i Nüfus Nizamnamesi" yayınlandıktan sonra yapılan sayımda 
nüfus.tahririne kaydedilmiş oldu. Bu nüfus sayımı 1890 yılında tamamlanıp 1893 
yılında neticeleri açıklandı. (6) 

1. Ahyolu Kazasının Nüfus Yapısı 
Ahyolu kazası merkezinde zımmi nüfusun yoğun olduğu görülmekle birlikte, 

nüfus artış hızı zımmi erkek nüfusuna göre müslümanlarda daha yüksektir. Nite
kim, Ahyolu kazası merkezinde 1842 yılında 157'si müslim 1835'i zımmi olmak 
üzere toplam 1992 (7) kişi yaşarken, 1874 yılında 202'si müslim 2205'i zımmi olmak 
üzere 824 hanede yaşayan toplam erkek nüfus 2407 (8) kişidir. 1842-1874 yılları 
arasında merkez kazadaki nüfus artış oranı müslüman erkeklerde % 28.6, zımmi 
·erkek nüfusta % 20.1 olup genel artış oranı % 20.8'dir. 

6- Enver Ziya Karal,Osmanlı İmparatorluğımıla İlk Nüfus Sayımı 1831 
7- Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B.O.A.) KepeciTasnifi, nu. 6459 
8-1291 Tarı1ıli Edirne Salnamesi, s. 142 

3 



Ahyolu kazasının 1834-1891 yıllan arasındaki 57 yıllık zaman süresi içinde, er
kek nüfus sayısında meydana gelen değişmeler tablo A'da görülmektedir. 

TABLOA 
1834-1891 yılları arasındaki Ahyolu kazası nüfus dağılımı 

Müslüman Müslüman Gayr-ıMüsllm Gayr-ıMüsllm 

Tarih Toplam Erkek Nüfus Erkek Nüfus ErkekNOfus Erkek Nüfus 
(Kişi) (Kişi) (%) (KiŞi) (%) 

1834 (9) 8656 1990 23.0 6666 77.0 
1836(10) 11136 2042 18.4 9088 81.6 
1842 (11) 11553 2249 19.5 9304 80.5 
1878 (12) 5265 1774 33.7 3491 66.3 
1891) (13) 16729 5795 34.6 10934 65.4 

Tabloda görüldüğü üzere 1878 yılında Ahyolu kazasının toplam erkek nüfusu 
azalmaktadır. Bu azalmanın temel nedeni, kazaya bağlı yerleşim birimleri sayıs
ında görülen önemli azalıştır. Nitekim 1842 yılında Ahyolu kazasına bağlı yer
leşim birimi sayısı 58 olup, toplam erkek nüfusu 11553'dür. Bu tarihte toplam er
k~k nüfusunun % 19.S'ini müslümanlar, % 80.S'ini zımıniler oluşturmaktadır. (14) 
1878 yılında kazaya bağlı köy sayısı 27, toplam hane sayısı 1891'dir. Toplam erkek 
nüfusu 5265 olup bunun % 33.7'si müslüman % 66.3'ü zımınidir. Zımmilerin 
3113'ünü Bulgarlar ve Rumlar, 378'ini gayr-ı müslim kıptıler, 2'sini müslüman 
kıptı erkekler oluşturmaktadır. · (15) 1891 yılında, Ahyolu'na bağlı köy sayısı 
57'dir. Bu köylerin 14'ünde yalnızca gayr-ı müslimler (Toplam erkek nüfusu 
4511), 23'ünde müslimler (Toplam erkek nüfusu 3954) 20'sinde de ·zımmilerle 
müslümanlar bir arada yaşamaktadır. (Toplam müslüman erkek nüfusu 1284, 
toplam zımmi erkek nüfusu 6980). Bu tarihte toplam erkek nüfusunun % 34.6'sı 

müslüman, % 65.4'ü zımmidir. (16) 
Ahyolu kazasında 1836 yılından sonra genel olarak bölgede müslüman nüfu

sundaki artış zımmi nüfusa göre daha yüksektir. Nitekim, müslüman erkek nüfu
su gayr-ı müslim erkek nüfusuna oranladığımız zaman, müslüman erkek nüfu-

9- B.O.A., Bab-ı Defter-i Ceride Odası, nu. 40160 
10- B.O.A., Bab-ı Defter-i Ceride Odası, mı. 40424 
11- B.O.A., Kepeci Tasnifi, nu. 6459 
12-1293 Tarihli Edirne Salnamesi, s.114 
13- B.O.A., Bab-ı .Ali Evrak Odası (B.E.O), Dosya 5, Sıra 3. 
14- B.O.A., Kepeci Tasnifi, nu. 6459 
15-1293 Tarihli Edirne Salnamesi 
16- B.O.A., B.E.O., Dosya 5, Sıra 3 
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sunda 1836 yılından sonra sürekli bir artış görülmektedir. Müslüman erkek nüfu
su 1836'da % 18.4, gayr-ı müslim nüfusu % 81.6 iken (17), 1891 yılında müslüman 
erkek nüfusu % 34.6 zımmi erkek nüfusu % 65.4'dür. (18) 

Nüfusun artmasına neden olan faktörler arasında doğumun ölüme göre fazla 
olması, doğumun aynı kaldığı halde ölümün azalması ve dışarıdan içeriye doğru 
göçlerin artması sayılabilir. 

Ahyolu kazası ve köylerinin toplam doğum, ölüm, iç ve dış göçlerle ilgli verileri 
tablo B'de görülmektedir. 

TABLOB 
Nüfusun Doğum, Ölüm ve Göçler Yolu ile Teşekkülü (1833-1842) 

Dönem Doğum Ölüm içeriye Dışarıya Dönem 
Tarih Başı nüfus (Kişi) (Kişi) DoCıru Göç Doğru Göç) Sonu Nüfus 

(Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) 

5.1833-3.1834 (19) 8360 68 21 260 11 8656 
10.1835-3.1836 (20) 11045 135 48 8 4 11136 
3.1840-7.1842 (21) 11428 704 543 448 484 11553 

Bu tabloda izlenebileceği gibi 10.1835-3.1836 tarihleri arasındaki 6 aylık 
dönemde tabi gelişmenin yanında net göçler neticesinde meydana gelen artışların 
da etkili olduğu görülürken), 3.1840-7.1842 tarihleri arasındaki % l'lik nüfus 
artışı, mutlak tabi gelişme neticesinde meydana gelmiştir. Bu 17 aylık dönemde, 
genel doğum oranı, %o 61, ölüm oranı %o 47.5, içeri göç %o 39.2 ve dışarı göç %o 
42.3'dür. (23) Aynı dönemde nüfus artış oranı zımmilerde % 1.1, müslümanlarda 
% 0.8'dir. Müslümanlarda tabi gelişme, zımmilerde tabi gelişme ile birlikte içeri 
doğru göçlerin nüfus artışında rol oynayan en önemli faktörler olduğu görülmek
tedir. Nitekim, müslümanlarda doğum ()fanı %o 72.1 ölüm oranı %o 45.7, dışarı göç 
%o 53.7 ve içeri göç o/cıo 35.4, zımmilerde doğum oranı %o 59, ölüm oranı-%0 47, içeri 
göç %o 40.1 ve dışan göç %o 39.S'dir. (24) 

5.1833-3.1834 tarihleri arasında nüfus artışına etki eden en önemli faktör, 
göçler neticesinde meydana gelen artışlardır. Özellikle bu dönemde Rusya'dan 

17- B.O.A., Bab-ı Defter-i Ceride Odası, nu. 40424 
18- B.O.A., B.E.0., Dosya 5 Sıra 3 
19- B.O.A., Bab-ı Defteri Ceride Odası, nu. 40160 
20- B.O.A., Kepeci Tasnifi, nıı. 6459 
21- B.O.A., Bı:ıb-ı Defter-i Ceride Odası, nu. 40424 
22- B.O.A., Kepeci Tasnifi, nu. 6459 
23- B.O.A., Bab-ı Defter-i Ceride Odası, nıı. 40424 
24- 21- B.O.A., Bab-ı Defter-i Ceride Odası, nıı. 40424 

5 



Ahyolu kaza.sına önemli oranda gayr-ı müslim göç etmiştir. 11 aylık dönemde içe
ri göç edenlerin sayısı 260'dır. Bu dönemde tabi gelişmeyle nüfus 47 kişi artarken, 
net göçler neticesinde meydana gelen nüfus artışı 249 kişidir. (25) 

Nüfus artışına etki eden unsurları etnik grupları itibariyle incelediğimizde tab
lo C'de de izlenebileceği gibi müslümanlarda nüfus artışına, 5.1833-3.1834 tarihle
ri arasında tabi gelişmenin yanında net göç neticesinde meydana gelen artışlar da 
etki ederken 10.1835-3.1836 ve 3.1840-7.1842 dönemlerinde müslüman nüfusun
daki artış mutlak tabi gelişme neticesinde meydana gelmiştir. Zımmilerde ise 
8.1851-12.1851 dönemi dışında genel olarak tabi gelişmenin yanında göçler neti
cesinde meydana gelen nüfus artışının da genel nüfus artışına etki eden önemli bir 
faktör olduğu görülmektedir. 

2- Örnek Alınan Yerleşim Birimlerinin Hane Sayısı ve Yapısı 
Tablo 1.l'de örnek aldığımız köylerdeki hane sayısı ve yapısı görülmektedir. 

Örnek aldığımız 15 köyde toplam 1163 hane mevcuttur. Hanelerin % 32.3'ünde 
müslümanlar, % 67.7'sinde zımmiler yaşamaktadır. Örnek alınan yerleşim birim
lerinden Ahlatlı Kebir, Mehriz Çiftlik, Kırkçalı ve Karatepe köylerinde 
müslümanlar, Orgari, Zabirne, Çanakçı, Vasilikoz ve Konak köylerinde yalnız 
zımmi haneler yaşamaktadır. Müslüman ve zımmi hanelerin bir arada yaşadığı 
köylerden Karaviran, Botumak ve Ahlatlı Sağir'de müslüman haneler, Alakarya 
ve Atnaş köylerinde de zımmi haneler çoğunluktadır. Ayrıca, İskele-i Bergos 
köyünde de müslüman ve zımmi haneler bir arada yaşamaktadır. Ancak bu 
köyde zımmi hanelere ait verilere rastlanmadığı için yalnız müslüman hanelere 
ait veriler tablolarda görülmektedir. 

Köyleri büyüklük ba~ndan incelediğimizde, Orgari, Vasilikoz ve İskele-i 
Bergos büyük; Karaviran, Ahlatlı Kebir, Zabime ve Konak orta büyük; Boturnak, 
Kara tepe, Mehriz Çiftlik, Kırkçalı, Atnaş, Ahlatlı Sağir ve Alakarya küçük yer
leşim birimleridir. 

25- B.O.A., Bab-ı Defter-i Ceride Odası, nu. 40424 
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'1 

TabloC 

Nüfusun Doğuın, Ölüm ve Göçler Yolu İle Teşekkülü 

Zımmi 

Tarih Dönem Başı Doğum Ölüm 
Nüfus 

(Kişi) (Kişi) 
Ay-Vıl -Ay-Yıl (Kişi) 

S.1833-3.1834 (25) 6390 51 16 

10.1835-3.1836 (26) 9021 100 39 

3.1840-7.1842 (27) 9197 543 441 

9.1847-2.1848 (28) 10934 60 16 

8.1851-12.1851 (29 11431 77 55 

(26) B.O.A., Bab-ı Defteri Ceride Odası, nu. 40424 
(27) B.O.A., Bab-ı Defteri Ceride Odası, nu. 40160 
(28) B.O.A., Kepeci Tasnifi, nu. 6459 
(29) B.O.A.,Maliyeden Müdevver Defter, nu. 22636 
(30) B.O.A., Maliye Nezareti Ceride, nu. 1518 

içeriye doğru 
göç 
(Kişi) 

251 

6 

369 

12 

2 

1 Müslüman 

Dışanya Dönem Sonu Dönem Başı Doğum Ölüm İçeriye Doğru 
Doğru Göç Nüfus Nüfus (Kişi) (Kişi) Göç 

(Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) 

10 6666 1970 17 5 9 

- 9088 2024 35 9 2 

364 9304 2231 161 102 79 

- 10990 

2 11454 

Dışanya Dönem Sonu 
Doğru giöç Nüfus 

(Kişi) (Kişi) 

1 1990 

4 2048 

120 2249 



il. EKONOMİK YAPI 

1) Gelirin Kaynaklar İtibariyle Dağılımı 
Kırsal yerleşim bölgelerinde nüfusun temel geçim kaynağı zirai gelirlerdir. An

cak, bazı aileler geçimlerini ya tamamen zirai faaliyetler dışı mesleklerden sağla
makta, ya da çiftçilikle beraber diğer faaliyetlerde bulunmaktadır. Örnek alınan 
yerleşim birimlerinin gelirinin kaynakları itibariyle dağılımı Tablo 2.1 'de 
görülmektedir. Bu tabloya göre gelirler 5 grupta toplanmıştır: 

Birinci grup çiftçilik faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirleri kapsamaktadır. 
Daha ayrıntılı sınıflaması tablo 2.2'de görülen bu grubun başlıca kaynaklan tarla 
ürünleri üretimi, bağcılık-bahçecilik ve hayvancılıktır. 

İkinci grup gelir kaynağını sanayi ve ticaret oluşturmaktadır. Bu gruptaki en 
önemli gelir kaynakları arasında kereste, hatab ve iskele ticareti(% 43.97), esnaf 
gruplarından dülgerlik (%7.6), dalyancılık (% 4), demircilik(% 2.2), kahvecilik, 
balıkçılık gibi esnaflık faaliyetleri yer almaktadır. 

Üçüncü grup gelir kaynağını oluşturan taşımacılığın gelişmesinde; Ahyolu ka
zası ve çevresinin temel ürünlerinden olan tuz, hatab ve kerestenin tüketim faz
lasının bölge iskelelerinden nakli önemli rol oynamaktadır. Bu gelirlerin % 72'sini 
kayık ve gemilerle yapılan deniz taşımacılığı, % 28'ini at ve öküz gibi hayvanlarla 
yapılan kara taşımaalığı sonucunda elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Deniz 
nakliyatı, yalnızca denize kıyısı bulunan Vasilikoz (% 83) ve İskele-i Bergos'da (% 
17) yapılmaktadır. Kara taşımaalığı ise Vasilikoz, Zabirne ve İskele-i Bergos'da 
yaygındır. Deniz taşımacılığında başta İstanbul'a olmak üzere, bölge limanları
ndan yapılan kereste ve hatab ticareti önde.gelmektedir. (31) 

31- B.O.A., Cevdet Iktisat, 1111. 605 
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Dördüncü gelir grubu ücretlerdir. Bu grup içinde tarımla ilgili işlerde çalışanlar 
ile gemilerde tayfalık yapanların faaliyetleri sonucunda oluşan gelirler 
ağırlıktadır. 

Beşinci grubu kira gelirleri oluşturmaktadır. Bunun % 64'ü işyerlerinden % 
36'sı ise tarıma açık arazilerden elde edilmektedir. 

Ticaret ve esnaf gelirleri içinde yer alan hatab ve kereste ticareti gibi ormancılık 

faaliyetlerinde bulunanların hemen hemen tamamı çiftçi olup, bu tür gelirler çift

çilikle uğraşanlar için ek gelir kaynağı niteliğindedir. 
Gelirin kaynakları itibariyle dağılımında köyler arasında önemli farklılıklar 

görülmektedir. Nüfusun büyüklüğü bakımından ilk üç sırayı alan Vasilikoz, İske
le-i Bergos ve Orgari'de çiftçilik faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin toplam gelir 

içindeki payı% 25'tir. Vasilikoz köyünde önemli çiftçilik dışı gelir kaynakları, 
ücret ödemeleri(% 31.44), sanayi ve ticaret(% 22.44)ve taşımacılık(% 20.95}faali

yetlerinden elde edilen gelirlerdir. Buna karşılık İskele-i Bergos'ta ve Orgari'de 

çiftçilik dışındaki en önemli gelir kaynağı, sanayi ve ticarettir. Bu gelirler Orga

ri'de % 39.03, İskele-i Bergos'ta % 29.76 oranındadır. Diğer gelir kaynakları, İskele
i Bergos'ta taşımacılık (% 18.42), ücret ödemeleri (% 10.02), Orgari'de ise yalnız 
ücret ödemeleri (% 18.15). İskele-i Bergos, Vasilikoz ve Orgari'de çiftçilik gelirleri, 
gelir grupları içinde oran olarak Vasilikoz'da üçüncü, İskele-i Bergo.sve Orgari'de 

ikinci derecede önemli gelir kaynağıdır. 100 hanenin altındaki köylerin en önemli 

gelir kaynağını çiftçilik faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler oluşturmak

tadır. Tüm gelirler içindeki ortalama oranı % 64'dür. Çiftçilik faaliyetleri sonucun
da elde edilen gelirlerin en düşük olduğu köyler Karaviran (% 45.22), Ahlatlı Sagir 

(% 58.72), en yüksek olduğu köyler ise Alakarya (% 80.51), Kırkçalı (% 73.76), Ka
ratepe (% 73.96), Atnaş (% 71.14)'dır. Çiftçilik gelirlerinin yüksek olduğu bu 

köylerde, çiftçilik faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplam gelirler içindeki 

payı% 75'dir. 
Çiftçilik dışı önemli gelir kaynaklan sanayi ve ticaret(% 21) faaliyetleri sonu

cunda elde edilen gelirler ve ücret ödemeleridir(% 12). 

Yerleşim birimlerinin, coğrafi konumu, nüfus yoğunluğu ve arazi yapısı gelir 

kaynaklarının farklılaşmasında rol oynayan en önemli faktörlerdir. Nitekim kıyı 

şeridinde bulunan İskele-i Bergos ve Vasilikoz gibi köylerde, ticaret ve deniz 

taşımaalığı ile uğraşanların ve bunların çalıştırdığı ücretlilerin iç kesimlerde ise 

ormancılık, çiftçilik ve tarıma dayab işlerde çalışanların toplam gelir içindeki pay
ları en yüksek düzeydedir. 

Bölgenin ortalama gelirinin % 59'u çiftçilik dışı faaliyetlerden elde edilir ki, bu 

da örnek alınan yerleşim birimlerinde yalnız çiftçiliğe dayalı ekonomik faaliyetle-
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rin yürütülmediğini ve çiftçilik dışı gelir kaynaklarının da önemli bir paya sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Kırsal bölgelerde çiftçilik dışı gelir kaynaklarına yönelinmesine neden olan 

faktörlerin en önemlisi nüfus/toprak dengesidir. Verim yüksek ve yeterli miktar
da toprağa sahip köylerde çiftçilik faaliyetleri, köy nüfusunun tamamına istih
dam imkanı verip, yeterli geliri de sağlayacağından çiftçilik dışı faaliyetler önem 

kazanmayacaktır. Buna karşılık nüfus yoğunluğunun fazla ve toprak miktarının 

yetersiz ve verimin düşük olduğu köylerde tanın işletmeleri emek gücünün ta

mamını istihdam edemez. Bu da bazı aile fertlerinin çiftçilik dışı faaliyetlere 

yönelmesine neden olmaktadır. Ayrıca çiftçilik geliri geçim düzeyinin albnda bu
lunan köylerde, çiftçilik faaliyetlerinin yoğun olduğu hasat mevsimi gibi belirli 
zamanlar dışında ek gelir elde edebilmek için çiftçilik dışı faaliyetlerde bulun
maktadırlar. 

Nitekim, örnek alınan yerleşim birimlerinde çiftçilikle uğraşan ailelerin % 61 'i 

çiftçilik dışı ek gelir kaynaklarına yönelmiştir. Bu ailelerin elde ettiği çiftçilik dışı 
ek gelirin toplamı, örnek alınan köylerin toplam hasılabnın % 11.S'ine çiftçilik ge

lirinin ise % 25'ine eşittir. Çiftçilik dışı ek gelirlerin köyler itibariyle, toplam gelir
lere oranı Boturnak'da % 23, Konak'da % 27, Orgari ve Zabirne'de % 30, Karavi
ran'da % 33, Ahlatlı Kebir'de % 37'dir. Çiftçilik dışı ek gelir kaynaklarını kereste

hatab ve iskele ticareti(% 94), arabacılık, hizmetkarlık, çobanlık ve balıkçılıktan el

de edilen gelirler oluşturmaktadır. 

Köylerde yaşayan aileler parasının bir kısmını vergi olarak vermekte olup, aynı 
zamanda da ihtiyacı olan ve kendinin üretemediği yiyecek maddelerini ve giye

cek eşyalarını para karşılığında sabn alması gerekmektedir. Özellikle çiftçilik ge

lirlerinin bu ihtiyaçları karşılayamaması durumunda, köylü nüfusunun gerekli 

maddi kaynağı oluşturmak için iktisadi faaliyetleri, çiftçilik dışı gelir faaliyetleri

ne yönelmektedir. Köylü nüfusun bu tip gelir elde edebileceği faaliyet türü çiftçi
lik dışı faaliyetlerdir. (32} 

Çiftçilik dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin en yüksek olduğu köy Vasili

koz'dur (% 78.41). Bu köy aynı zamanda hane başına düşen ortalama toprak mik
tarının da en düşük olduğu köydür. İskele-i Bergos'da % 72, Orgari'de % 62, Kara
viran'da % 54, Ahlatlı Sagir, Konak, Boturnak, Zabirne, Ahlatlı Kebir ve Çanakçı 

köylerinde çiftçilik dışı gelirlerin oranı% S0'nin albndadır. 

Çiftçilik dışi gelirlerin bileşimi, köyün iktisadi imkanlarını da belirlemektedir. 
Vasilikoz'da çiftçilik dışı gelirlerin kaynağı, sanayi, ticaret, taşımacılık ve ücret 

32- Tevfik Güran, Stnıchıre Econoınique Et Sociale D 'une Region De Caınpagne Dans L 'Empire Ot

toman Vers Le Millieu Dıı XJ:xt S. 
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ödemeleri; İskele-i Bergos'da, sanayi, ticaret ve taşımacılıktır. Bu köylerin denize 
kıyısı bulunması özellikle deniz ticaretinin ve taşımacılığının gelişmesine imkan • 
vermiştir. Alakarya, Atnaş ve Ahlatlı Sagir'de ücret gelirleri çiftçilik dışı önemli 
gelir kaynağıdır. Ayrıca Konak, Ahlatlı Kebir, Çanakçı, Karaviran, Orgari, Ahlatlı 
Sağir, Boturnak ve Zabirne köylerinde coğrafi şartların elverişliliği neticesinde 
özellikle çiftçilikle uğraşan aileler için ek gelir kaynağı niteliğinde olan ormanalık 
faaliyetleri önemli gelir kaynakları arasındadır. Bu köylerde daha önce de belirt
tiğimiz gibi kereste ve hatab ticareti ve taşımacılığı önemli iktisadi faaliyetler
dir. 

2) Hane Reislerinin Meslek Dağılımı 
Örnek alınan 15 köyün hane reislerinin meslekleri itibariyle dağılımı tablo 

2.3'de görülmektedir. Buna göre hane reislerinin% 37.14'ü çiftçi,% 32.76'sı ücretli, 
% 13.32'si esnaf, % 8.51 'i nakliyeci, % 2.40'ı tüccar, % 5.87'si ise imam, müezzin 
vs.'dir. 

Tablo 2.2'den de anlaşılabileceği gibi örnek alınan yerleşim birimlerindeki 
yaygın meslekler çiftçilik ve tarım işçiliğidir. Bu yerleşim birimlerinden yalnızca 
İskele-i Bergos ve Vasilikoz'da çiftçilik ve tarım işçiliği dışındaki mesleki faaliyet
lerin daha büyük önem taşıdığı görülmektedir. 

Öte yandan etnik gruplar itibariyle hane reislerinin meslek dağılımları bazı 
önemli farklılıklar göstermektedir. Müslüman hanelerde% 50.53 ile çiftçilik en 
yüksek oranı teşkil ederken, zımmi hanelerde çiftçilik dışı mesleklerden ücretliler 
(% 41.04) önem kazanmaktadır. Diğer meslek gruplarının oran olarak dağılımı, 
müslüman hanelerde % 15.42'si ücretli, % 15.42'si tüccar ve esnaf, % 6.8'i nakliyeci 
iken zımmi hanelerin %-30.74'ü çiftçi, % 15.87si tüccar ve esnaf, % 7.Sl'i nakliyeci
dir. 

Köyler itibariyle hane reislerinin meslek dağılımlarında da önemli farklılıklar 
görülmektedir. Hane sayısı 150'nin üzerinde bulunan İskele-i Bergos ve Vasilikoz 
köylerinde mesleği çiftçilik olan hane reislerinin oranı diğer köylere göre oldukça 
düşüktür. Vasilikoz'da hanelerin% 8.12'si, İskele~i Bergos'da ise% 11.SS'i çiftçilik
le uğraşmaktadır. Bu iki yerleşim biriminden nüfusu zımmı olan Vasilikoz'da çift
çilik dışı mesleklerin en önemlisi ücretlilerdir(% 48.76). Bunların % 94'ü sefine tay
fası, % 4'ü hizmetkar, % 2'si çobandır. 

Diğer çiftçilik dışı meslekler esnaf ve tüccarlık(% 21.42) ve taşımacılıktır(% 
14.53). Taşımacılıkla uğraşan hanelerin % 98'i deniz taşımacılığı, % 2'si kara 
taşımaalığı ile uğraşmaktadır. Çiftçilik dışı meslek gruplarının% 88.42'ye ulaştığı 
İskele-i Bergos'da müslüman nüfusun % 32'si esnaf ve tüccarlık, % 24.30'u 
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. taşımacılıkla uğraşmaktadır. Taşımacılık faaliyetlerinde bulunanların% 40'ı deniz 

taşımacılığı,% 60'ı ise kara taşımacılığı yapmaktadır. Ücretliler% 17.68 oranında 
olup, bunun % 69'u hizmetkar ve hizmetçi, % 20'si vakıf işçisi, % 11 'i tayfadır. 

İskele-i Bergos ve Vasilikoz köylerinde esnaflık ve tüccarlıkla geçinen hanelerin 
mesleklerine göre dağılımı; 

Dülger 25 Yemenici 2 
Dalyancı 13 Kuyumcu 1 
Bakkal 11 Fırıncı 1 

Terzi 10 Mumcu 1 

Kahveci 8 Kürekçi 1 

Kabirci 7 Nalbant 1 
Berber 4 Şekerci 1 

Demirci 3 Sarraç 1 
Yağcı 3 Dikici 1 

Eskici 2 Kileci 1 
Marangoz 2 Duhancı 1 

Kalaycı 2 Kantarcı 1 

Kalafatçı 2 Hasıra 1 

Tüccar 28 Balıkçı 1 

Ücretli hanelerin dağılımı; 
Sefine tayfası 190 Vakıf İşçisi 6 

Hizmetkar 19 Çoban 3 
Hizmetçi 9 

Yerleşim birimlerindeki meslekler ve dağılımları ayrıntılı şekilde tablo 2.3.'de 

görülmektedir. 

Bu iki köyün dışında kalan 13 yerleşim birimindeki hanelerin büyük çoğun
luğu tarımla ilgili mesleklerde faaliyet göstermektedir. Bu köylerde çiftçilikle 

uğraşan hane reislerinin oranı % 64, tarım işçiliği oranı ise% 26'dır. Çiftçilikle 

uğraşan ailelerin% 61 'i aynı zamanda çiftçilik dışı mesleki faaliyetlerde de bulun
maktadır. 

Hane reislerinin mesleklerinin oran olarak dağılımını gösteren tablo ile gelir 
kaynaklarının oran olarak dağılımını gösteren tabloyu karşılaştırarak iktisadi faa
liyetlerin hane başına verimlilikleri hakkında sonuçlar çıkarabiliriz. Bunu tablo 

D'de izlemek mümkündür. 
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Meslek Toplam Hane (%) Toplam Gelir(%) 
Çiftçi 37.14 41 
Esnaf ve Tüccar 16 25 
Taşımacılık 8.51 11 

Ücretli 32.76 18 

Nitekim çiftçilikle uğraşan haneler% 37.14'ü teşkil ederken, çiftçilik faaliyetleri
nin toplam gelir içindeki payı% 41'dir. Esnaf ve tüccarların meslekler içindeki 
oranı % 16, iktisadi faaliyetlerdeki gelir payı % 25 oranındadır. Taşımacılıkla 
uğraşanların meslekler içindeki oranı% 8.51, faaliyetlerinden geliri ise% 11'dir. 
Buna karşılık % 32.76'yı oluşturan ücretlilerin gelir yaratıcı faaliyetleri içindeki 
payı % 18 gibi oldukça düşük düzeydedir. 

Bu rakamlardan çıkarılabilecek sonuç, toprak, sermaye ve emek faktörünün bir 
arada üretime katıldığı çiftçilik ile, sermaye ve emek faktörünün üretime katıldığı 
esnaf ve tüccarların ve nakliyecilik faaliyetlerinden elde edilen hane başına verim
liliğin sadece emek faktörüne dayalı işçiliğe göre daha yüksek olduğu ve dolayıs
ıyla çiftçi, nakliyeci, tüccar ve esnaf ailelerinin yıllık ortalama gelirlerinin, işçi aile
lerinin gelirlerinden daha yüksek düzeye eriştiği görülmektedir. 

3) Ahyolu Memlahası 
Ahyolu kazasının en önemli gelir kaynağını tuz üretimi oluşturmaktadır. Tuz; 

balıkçılıkda, zeytincilikte, bir kısım sütlü maddelerde, sebze ve meyvelerin muha
fazasında kullanılmakla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan insanların 
ve hayvanların doğrudan doğruya tükettiği önemli bir besin maddesidir. 

Osmanlıİmparatorluğu'nda tuz üretilen önemli memlahalardan biri olan "Ah
yolu Memlahası" Karadeniz kıyısında bulunan ve kazanın 2 km kuzeyindeki Ah
yolu (Tuzlu) gölünden çıkarılmaktadır. Gölün yüzölçümü 7.6 km2, derinliği 1.4 
m.'dir. Gölde tuzluluk oranı % 50-80 derecedir. (33) Memlahada istihsal edilen tu
zun miktarı 1492'de 2031 ton, 1493'de 2"536 ton, 1494'de 3053 tondur, (34) 

Ahyolu Memlahasında üretilen tuz, Varna'dan itibaren Marmara denizinin 
doğu ve kuzey sahillerine kadar geniş bir bölgede satılmakta olup, satış ağı dahi
linde, İstanbul, Galata, Üsküdar, İzmit, Adalar, Çekmeceler, Haslar, Varna, Mid
ye, Yenice Zağra, Eskihisar Zağra, Yanbolu, Misivri, Aydos, Ruskasrı, Tunacık, 
Karinabad ve İslimiye kazaları yer almaktadır. (35) 

33- M. T. Acar, ayn. esr., s. 54 
34- Lütfi Giiçer, XV-XVII asırlarda Osmanlı lırıparatorluğımda Tuz inhisarı ve Tuz.laların işletme 

Niz.aını,lktisat Fakültesi Mecmuası, c.21 'denmJnbasım. 
35-B.O.A.,Maliyeden Müdevver Defter, nu. 9537, Sayfa numarası yok. 

bk. L. Gii(er, ayn esr. s. 39 
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Osmanlı İmparatorluğunda memlahalar devletin malı sayılmaktadır. Ahyolu 
memhalasırun iltizam bedeli 1830 öncesi 130.000 akçe iken 1830 yılında, Rus işgali 
neticesinde memlahada meydana gelen tahribat nedeniyle 50.000 kuruş indirim 
yapılarak 75.000 kuruş bedel ile iltizama verilmiştir. (36) 1840 yılında ise toplam 
120.000 kile tuzdan 600.000 kuruş gelir elde edilmiştir. (37) 

Memlahalarda çalışan işçilere, tekalif-i örfiye ve şakkadan muaf olmalarının 
yanında, mültezime teslim ettikleri tuzun miktarına bağlı olarak ücret ödenmek
teydi. (38) Yani, ürettikleri tuzun sabşından elde edilen gelirlerin belli bir kısmı 
işçilere verilmekteydi. 1830 yılından önce işçilere emekleri mukabili ürettikleri tu
zun 8 kilede bir kilesi verilirken 7 kilesini de mültezim almaktaydı. 1830 yılında ise 
işçiler yevmiye ile çalışbrılmaya başlanıruşbr. Yevmiyeleri, günlük3kuruş ve nan
ı aziz tayinab olarak da 25 pare ödenmiştir. Bu tarihte tuzun kile başına maliyeti 50-
60 pare arasında değişmektedir. (39) 

36- B.O.A., Cevdet iktisat, nıt. 605 
37- B.O.A., Kepeci Tasnifi, nu. 5884 
38- B.O.A., Maliyeden Müdevver Defter, nu. 9537, Sayfa numarası yok. 
39- B.O.A., Cevdet lktisat, nu. 605 
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111. TARIMSAL YAPI 

1) Tarım Ürünleri Üretimi 
Osmanlı tarım istatistikleri tanın ürünlerini; 
i- Tarla ürünleri 
Tahıllar: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, kaplıca, darı, mısır, burçak ve pirinç. 
Baklagiller: Mercimek, bakla, fasulye ve nohut 
Sınai bitkiler: Pamuk, tütün, afyon, ketan, susam, kenevir ve kuş yemi. 
ii- Bağ ve bahçe ürünleri: Zeytin, üzüm, yaş koza ve meyveler 
iii- Hayvan ürünleri: Süt, et, peynir, yumurta, bal, balmumu, yün, tiftik ve 

kıl. 

şeklinde gruplara ayırmaktadır. (40) 
Ahyolu bölgesinden örnek aldığımız 15 yerleşim biriminin tanın ürünleri üre

tim bileşimi tablo 3.l'de görülmektedir. Bu tabloya göre çiftçilik üretim bileşiminin 
% 73.18'ini tarla ürünleri,% 17.36'sını hayvancılık ve% 9.46'sını ise çayır, bağ ve 
bahçecilikten elde edilen gelirler oluşturmaktadır. 

a) Tarla Ürünleri Üretimi: 
Tarla ürünleri toplam üretiminin çiftçilik üretimine katkısı % 73.18'dir. Bu oran 

köylerde % 34.46-97.43 arasında değişmektedir. Tarla ürünleri üretiminin çiftçilik 
üretimine katkısı Atnaş'da % 97.43, Alakarya'da % 96.12 iken Orgari'de % 56.43'e, 
Vasilikoz'da ise% 34.46'ya düşmektedir. 

Örnek alınan yerleşim birimlerinde tarla ürünlerinin tarım alanında yapılan 
üretim içindeki payı tablo 3.1 'de de görüleceği gibi % 73.18 gibi yüksek bir oran 
teşkil etmektedir. 

Tarla ürünleri üretim bileşim tablo 3.2'de görülmektedir. Örnek alınan yerleşim 
birimlerinde tahıl üretimi başta gelmektedir. Nitekim örnek alınan yerleşim birim-

40- Tevfik Giiran, "Osmanlı Tanm Ekonomisi 1840-1910", Türk Iktisat Tarihi yıllığı, sayı I, s. 235 
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!erinde üretilen tarla ürünlerinin% 100'e yaklaşan orandaki kısmını tahıl üreti
minden elde edilen gelirler oluştururken, Ahyolu kazası genelinde 1839 ve 1840 
yıllarında tarla ürünleri üretiminden elde edilen gelirin % 90'mm tahıl ürünlerin
den elde edilen gelirler oluşturmaktadır. (41) 

Tahıl ürünleri içinde en çok üretimi yapılan ürün buğdaydır. Bölgede hmta-ı 
zagra ve hınta-ı kızılca olmak üzere iki tür buğday üretilmekte olup üretimdeki 
ağırlıkları yıllara göre değişmektedir. Nitekim, örnek alınan yerleşim birimlerin
de, 1839 yılında yaygın olarak hınta-ı kızılca üretilirken (42), 1844 yılında hınta-ı 
zagra üretimi ağırlık kazanmıştır. (43) Ahyolu genelinde 1839 yılında hınta-f 
kızılca (44), 1840 yılında ise hınta-ı zağra türü buğdayın üretimi yaygın olarak 
yapılmaktadır. (45) 

Örnek alınan köylerde üretilen buğdayın, tarla ürünleri üretimi içindeki gelir 
payı % 76.S0'lik oran ile ilk sırayı alırken, Ahyolu genelinde üretilen buğdayın 
oranı 1839 yılında% 46, 1840 yılında ise % 61 'dir. (46) Örnek aldığımız yerleşim bi
rimleri içinde buğday üretiminin yüksek olduğu köylerin tarla ürünleri üretimi 
içindeki gelir payı, Mehriz Çiftlik'de % 100, Vasilikoz'da % 95, Alakarya'da % 89, 
İskele-i Bergos'da % 85'dir. 

Buğdaydan sonra en fazla üretilen tahıl ürünleri örnek alınan köylerde, şair(% 
11), alaf (% 3.2), çavdar (% 6.4), mısır (% 2.06)'dır. Bölgede ketan, burçak, erzen ve 
kukuruz üretiminden elde edilen gelir % 1 'in altındadır. Ahyolu genelinde 1839 
ve 1840 yıllarında buğdaydan sonra üretilen en önemli ürünler, mısır ve şairdir. 
(47) Özellikle mısır üretimi bölgede önemli gelir kaynağı niteliğindedir. Ancak 
örnek aldığınız yerleşim birimlerindeki gelir payı düşüktür. 

Tarla ürünleri arasında yer alan baklagiller ve sınai ürünlerinin üretimi önem
siz denecek kadar azdır. Örnek olarak alınan yerleşim birimlerinden yalnızca Ko
nak'da sınai ürünlerinden ketan üretimi yapılmakta olup, köydeki toplam tarla 
ürünleri üretimi içindeki gelir payı % 0.3'dür. 1839 ve 1840 yıllarında Ah yolu ge-

-nelinde sınai ürünlerinden ketan, kenevir ve duhan üretimi yapılmakta olup, top
lam tarla ürünleri içindeki gelir payları % S'in, baklagiller üretimi ise % 1 'in altı
ndadır. (48) 

41-1839, B.O.A., Kepeci Tasnifi, nu. 5884 
1840, B.O.A., Maliye Nezareti Varidat, nu. 360 

42- B.O.A., Kepeci Tasnifi, nıı. 5884 
43- Bk. Tablo 1.1 
44- B.O.A., Maliye Ntzareti Varidat, nıı. 360 
45- B.O.A., Kepeci Tasnifi, nu. 5884 
46-1839, B.O.A., Kepeci Tasnifi, nıı. 5884 

1840, B.O.A.,Maliye Nezareti Varidat, nu. 360 
47- Aynı belge 
48- Aynı belge 
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Bölgede b~klagiller ve sınai ürünlerin üretimi yok denecek kadar azdır. Çiftçi
lik üretimi bileşimini oluşturan ve tarla ürünleri içinde yer alan tahıl üretimi ise % 

70'in üzerinde gelirde pay sahibi olup tarım ürünleri üretiminde temel kaynak ni
teliğindedir. 

b) Bağ ve bahçecilik: 
Çiftçilik gelirleri arasında yer alan bağ ve bahçecilik faaliyetleri özellikle nüfu

sun yoğun olduğu bölgelerde yaygındır. Nitekim Ahyolu kazasında, nüfusun 
yoğun olduğu köylerde bağcılık önemli bir gelir kaynağı niteliğindedir. 200 hane
nin üzerinde bulunan bu köylerde, bağcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin 
tarla ürünleri üretiminden elde edilen gelire oranı tablo E'de görülmektedir. 

TABLOE 
Köyler 1840 1841 1844 

% % % 
İskele-i Bergos 42 23 
Vasilikoz 53 49 58.8 
Ahyolu Kazası 85 68 
Ahtaboli 86 66 
Sözeboli 88 80 
Ayanikola 38.6 80 

Yerleşim birimlerinde bağalıktan elde edilen toplam gelirin tarla ürünleri üre
timine oranı 1840 yılında% 75 gibi oldukça yüksek bir oran teşkil ederken, 1841 
yılında bu oran % SS'e düşmüştür. (49) Daha çok kasabaya özgü olan bu durum 
nüfusun yoğun ve toprak miktarının yetersiz ya da az toprak tasarruf eden 
köylülerin, bu topraklardan en yüksek geliri elde edebilmek için başvurdukları 
bir faaliyettir. 

Tablo 3.l'de de görüleceği gibi 400 hanenin üzennde bulunan ve çiftçilik dışı 
gelirlerin önem kazandığı Vasilikoz köyünde bağcılık gelirlerinin çiftçilik gelirle
rine oranı 1844 yılında% 49.22, tarla ürünleri üretimine oranı ise% 58.8'dir. Vasili
koz, ileride görülebileceği gibi hane başına düşen toprak miktarının da en düşük 
olduğu köydür. (50) 

c) Hayvancılık: 
Hayvancılık faaliyetlerinin köylere göre çiftçilik üretimi içindeki gelir payı % 

2.15-43.57 arasında değişmektedir. Hayvancılık gelirleri, bölge ortalamasının 

49- B.O.A., Maliye Ne:zııreti Varidat, nu. 799 
50-B.O.A., Temettüat Tasnifi,nu. 5149 



üzerinde bulunan Orgari'de % 43.57 gibi yüksek bir orana ulaşmaktadır. Hay
vanalık gelirleri bölge ortalamasının alhnda bulunan Atnaş (% 3.88) ve Alakar
ya'da (% 2.15) hane başına toprak miktarının bölge ortalamasının üzerinde ol
duğu görülmektedir. 

Ayrıca bölgede kereste ve hatab ticaret ve taşımacılığı gibi ormancılık faaliyet
lerinin yaygın olduğu köylerde, hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin 
çiftçilik gelirleri içindeki ortalama oranı% 17.36'dır. 

2) Toprağın Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı 
Örnek alınan yerleşim birimleri içindeki toprakların kullanım alanları itibariy

le dağılımı tablo 3.3A ve 3.3B'de görülmektedir. Örnek aldığımız bu köylerdeki 
toplam 22.283,5 dönüm toprağın % 58.SS'i ekili % 39'u ise nadasa bırakılmıştır. Ge
ri kalan toprakların% 1.67'sini bağlar,% 0.64'ünü çayırlar,% 0.10'unu sebze bah
çesi ve % 0.4'ünü bostanlar oluşturmaktadır. Köyün ortak kullanımına açık mera
larla ilgili herhangi bir kayıt mevcut değildir. Ekili arazinin toplam toprak mik
tarına oranı Orgari (39.03), Alakarya (36.33), Zabirne (46.40) ve Mehriz Çiftlik(% 
42.85) dışındaki köylerde% 50-100 arasında değişmektedir. Karatepe'de bu oran 
% 100, Boturnak'ta % 94.64, Vasilikoz'da % 58.89 ve Konak'da % 51.54'dür. 

Topraklar içinde çayır, bağ, bahçe ve bostan oranı oldukça düşüktür. Nitekim 
bostan tarlası yalnızca Kırkçalı köyünde mevcut olup topraklarının% 2.7'sini 
teşkil etmektedir. Bağcılık faaliyetleri ise Vasilikoz ve İskele-i Bergos'da 
yaygındır. Bölgede örnek alınan köyler içindeki toplam bağların% 77'si Vasilikoz 
köyünde olup, köydeki arazinin% 15.82'si bağalık faaliyetlerine ayrılmışın. Seb
ze bahçesi Vasilikoz ve Karaviran'da, çayırlar ise İskele-i Bergos'da örnek alınan 
köyler içinde en yüksek orandadır. 

Tablo 3.3A ve 3.3B'de de görülebileceği gibi örnek alınan yerleşim birimlerin
den İskele-i Bergos ve Vasilikoz dışındaki köylerde çiftçilik faaliyetleri içinde yer 
alan bağ ve bahçecilik faaliyetleri önemsiz bir oran teşkil etmektedir. 

3) ıanm İşletmeleri: 
Bölgedeki işlebneler, çiftlik işletmesi ve küçük üretici köylü işlebnesi olmak 

üzere iki tiptir. Küçük köylü işletmeleri sahip oldukları küçük toprak parçalarına 
kendi emek güçleri ve üretim araçları ile işleyen ve geçimlilik düzeyinde gelir 
sağlayan işletmelerdir. Çiftlik işletmeleri ise geniş ölçüde pazara dönük üretim 
yapan ve özellikle hasat mevsimi gibi zirai faaliyetlerin yoğunlaştığı zamanlarda 
yardımcı iş gücüne ihtiyaç duyulan işletmelerdir. 

Örnek aldığımız yerleşim birimlerinde tarla ürünleri üretimi yapan işlebnele
rin tip ve büyüklükleri tablo 3.4'de görülmektedir. Bölgede toplam 428 işletmenin 

% 98.S'i küçük üretici köylü işletmeleri olup toplam toprakların % 73'ünü, çiftlik 
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işletmeleri ise toplam işlebnelerin % 1.S'ini oluşturmakta olup toplam toprakların 
% 27'sini işlemektedir. Bu oranlar çiftlik işlebnelerinin, küçük köylü işletmelerin
den çok büyük olduğunu göstermektedir. Nitekim küçük köylü işlebnelerinde 
işletme başına ortalama toprak miktarı 33.7 dönüm iken çiftlik işletmelerinde 
863.5 dönümdür. Bu farklılıkları koşum hayvanı sayısında da genel olarak 
görmek mümkündür. Küçük köylü işlebnelerinde ortalama işletme başına koşum 
hayvanı sayısı 1.2 çift, çiftliklerde ise 11.3 çifttir. Çiftlik işletmelerinden yalnızca 
Ahlatlı Sagir'deki çiftlik işlebnesinde koşum hayvanı sayısı (1 çift) düşüktür. İşlet
me büyüklükleri açısından da köyler arasında farklılıklar mevcuttur. Çanakçı (18 
dönüm), Kırkçalı (20 dönüm) ve Konak (21 dönüm)'da işlebne başına düşen top
rak miktarı çok azdır. Bu köylerde işlebne başına düşen koşum hayvanı sayısı 1.2 
çifttir. Diğer köylerde işlebne başına düşen toprak miktarı 30-51 dönüm arasında 
değişmektedir. Koşum hayvanı ortalaması ise 1.4 çifttir. İşlebne başına düşen top
rak miktarının en yüksek olduğu köyler İskele-i Bergos (51 dönüm), Atnaş (45 
dönüm) ve Karaviran (43 dönüm), koşum hayvanlarının en fazla olduğu köyler 
Atnaş (2.5 çift), Alakarya (2 çift) ve Ahlatlı Kebir (2.1 çift)'dir. 

Küçük köylü işlebnelerini tabloda görüldüğü gibi üç ayrı grupta inceleyebili-
riz. 

TABLOF 
Toplam Toplam 

Dilimler İşletme Sayısı Toprak Miktarı Koşum Hayvanı Sayısı 

(Dönüm) (Dönüm) (Baş) 

1-9 26 150 50 
10"'.40 304 8243 693 

41 + 92 6022 253 

Geçimlilik düzeyinde kabul edilen bir tarın1 işlebnesinin 41 dönümün üzerin
de olması gerekir. Buna göre küçük köylü işletmelerinin % 22'si geçimlilik düze
yinde olup, küçük köylü işlebnelerinin toplam topraklarının % 41 'ine koşum hay
vanlarının ise % 25.S'ine sahiptir. 41 dönümün altında olan işlebnelerin % 72'si 10-
40 dönüm arasında,% 6'sı ise 10 dönümün albnda toprak tasarruf etmektedir. 
Koşum hayvanlarının% 69.S'i 10-40 dönümlük dilimde ve% S'i ise 1-9 dönümlük 
dilimde bulunmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere küçük işlebnelerin % 78'i 
geçimlilik düzeyinin altında bulunmaktadır. Nitekim, çiftçilikle uğraşan tüm 
işletmelerin% 61'inin, çiftçilik dışı ek gelir kaynaklarına yönelmesi bunun bir 
göstergesi olarak görülebilir. 
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4) Toprakların Tasarruf Biçimleµ: 
Tanın işletmelerinde mülkiyet ili'şkisi, işletme sahibinin tasarruf hakkını elinde 

bulundurduğu topraklar ve kira ile tutulan topraklar olmak üzere iki türlüdür. 
Örnek alınan yerleşim birimlerinden İskele-i Bergos ve Vasilikoz dışındaki 14 

köyde tek tip tasarruf söz konusudur. Bu köylerde tüm ekili topraklar işletme sa
hipleri tarafından işlenmektedir. Vasilikoz köyünde ekili toprakların tamamını 

işleyen küçük üretici köylü işletmeleri bu toprakların % 8.67'sinde kiraadır. Bu 

topraklardan tarla ürünleri üretiminin % 20.08'ini elde etmektedir. İskele-i Bergos 

köyünde ise ekili toprakların % 47.34'ünü işleyen küçük üretici köylü işletmeleri 
bu toprakların % 12.17'sinde kirao durumundadır. Bu topraklardan tarla ürünleri 
üretiminin% 17.64'ü elde edilmektedir. Bu köylerde bulunan çiftlik işletmelerinin 
ekili tüm topraklan, tasarruf hakkını elinde bulunduran işletme sahipleri tarafı
ndan işlenmektedir. 

Örnek alınan yerleşim birimlerinin bütününde Tablo 3.5 ve 3.6'da da izlenebile
ceği gibi, küçük üretici köylü işletmeleri ekili toprakların % 67.95'ini sahibi sıfatı ile 

elinde bulundurmaktadır. Bu toprakların toplam tarla ürünleri üretimine katkısı 

% 67'dir. Küçük köylü üretici işletmeleri tüm ekili toprakların % 1.25'inde kiracı 
durumundadır. Bu topraklardan tarla ürünleri üretiminin % 4.38'i üretilmektedir. 
Çiftlik işletmelerinde ekili tüm topraklar tasarruf sahipleri tarafından işlenmekte
dir. Çiftlik işletmeleri örnek alınan bütün toprakların % 30.80'ini tarla ürünleri üre

timinin de% 28.62'sini ellerinde bulwıdurmaktadırlar. 

Çiftlik işletme ve tasarruf tiplerinde faktör paylarının dağılımı şöyledir. Küçük 
üretici köylü işletmelerinin sahip olduğu topraklardan tüm safi tarla ürünleri hası
latını emek,sermaye ve toprak payı olarak kendileri almaktadır. Kiraa bulunduk

ları topraklardan elde ettikleri safi tarla ürünleri hasılatının ise bir kısmını kira be
deli olarak ödemektedirler. Kira bedeli, Vasilikoz'da kiraya verilen bahçeler için 

hasılabnın % 50-75'i, tarlalar içinse genellikle% 5.7-12.9'u arasında değişmekte
dir. 

5) Tarım İşletmelerinde Verimlilik 
Tarım işletmelerinde tarla ürünleri üretimi yapılan ekili toprakların dönüm 

başına gayri safi üretim değeri tablo 3.7de görülmektedir. Dönüm başına verimli

liğin oldukça düşük olduğu bölgede verimliliğin en yüksek olduğu köyler Ça
nakçı (61.68 kuruş), Konak (53.79 kuruş) ve Alakarya (48.81 kuruş), en düşük ol

duğu köyler ise Kara viran (14.45 kuruş) ve Kırkçalı (16.46 kuruş)'dır. Diğer köyler

de dönüm başına verimlilik 25-46 kuruş arasında değişmektedir. 
Çiftlik işletmeleri ile küçük köylü işletmeleri karşılaştırıldığı zaman çiftlik işlet

melerinde ortalama verimin daha yüksek olduğu görülmektedir. Nitekim, küçük 

20 



köylü işletmelerinde dönüm_başına ortalama 34.13 kuruş elde edilirken, çiftçilik 
işletmelerinde 37.40 kuruş elde edilmektedir. 

6) Hayvan Sayısı ve Verimlilik 
Köyler ve işletmeler arasındaki verimliliğe etki eden unsurların en önemlilerin

den birisi hayvan sayısıdır. İşletmelerde tarımın makinalaşmadığı dönemde, bir 
yandan çift sürme işlerini yürütür ve güçleri ile oranblı olaraktan da ekilebilecek 
toprak miktarını belirlerken, diğer yandan da işletmelerde ekili toprakların gübre 
ihtiyaçlarını karşılayarak verimliliğin artmasına etki ederler. Bu nedenlerle işlet
menin sahip olduğu hayvan sayısı işletmelerin verimliliğine etki eden önemli bir 
faktördür. Tablo 3.8'de örnek alınan yerleşim birimlerindeki tarım işletmelerinde 
hayvan sayısı ve verimlilikle ilgili veriler görülmektedir. Genellikle köylerde hay
van sayısı ile verimlilik arasında doğru orantı vardır. 

Örnek aldığınız köylerden dönüm başına verimliliğin en yüksek olduğu ilk iki 
köyden Çanakçı'da dönüm başına düşen koşum hayvanı sayısı 0.07, Konak'da 
0.05 çifttir. Verimliliğin 48-30.88 kuruş arasında değişen köylerde dönüm başına 
düşen koşum hayvanı sayısı 0.01-0.06, son 5 köyde ise 0.02-0.03 çift arasında 
değişmektedir. Buna göre dönüm başına düşen koşum hayvanı çiftinin en düşük 

olduğu Alakarya'da bir çift koşum hayvanı 30 dönüm, en yüksek olduğu Ça
nakçı'da 8.3 dönüm toprak işlemektedir. Ayrıca işletme başına düşen büyükbaş 
hayvan sayısı ile verimlilik arasında da yakın bir ilişki vardır. Tarla ürünleri üreti
minin yüksek olduğu köylerde büyükbaş hayvan sayısı da genellikle yüksektir. 
Dönüm başına gayri safi tarla ürünleri hasılası 30.83-61.68 kuruş arasında değişen 
ilk dokuz köyde işletme başına düşen büyükbaş hayvan sayısı 6.06-20.18 baş, 
14.45-25.61 kuruş arasında değişen son beş köydE: ise 3.36-8.6 baş arasında 
değişmektedir. 

Dönüm başına düşen küçükbaş hayvan sayısı, tarla ürünleri üretiminin yüksek 
olduğu ilk dokuz köyde 10-41.56 son beş köyde ise 1.78-11.9 baş arasında 
değişmektedir. Küçükbaş hayvanlar işletmelerin genellikle gübreihtiyacının bir 
kısmını karşılarlar. 

Çiftlik işletmeleri il~ küçük köylü işletmelerini karşılaşbrdığımız zaman çiftlik 
işletmelerinin sahip olduğu hayvan sayısı, küçük işletmelerin sahip olduğu hay
van sayısından çok yüksek olduğu görülmektedir. Nitekim, çiftlik işletmelerinde 

ortalama büyükbaş hayvan sayısı 75 iken, küçük köylü işletmemelerinqe ortala
ma 6.3'tür. İki işletme arasındaki hayvan sayılarındaki farklılık en belirgin olarak 
İskele-i Bergos köyünde görülmektedir. Bu köydeki küçük köylü işletmelerindeki 
ortalama büyükbaş hayvan sayısı 9.3 baş, çiftlik işletmesinde 183 başdır. Alakar
ya'daki çiftlik işletmelerinde ortalama büyükbaş hayvan sayısı 50 baş, küçük 
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köylü işletmelerinde ortalama &4 başdır. Atnaş çiftlik işletmesinde 60 büyük baş 

hayvan mevcut iken küçük köylü işletmelerinde ortalama 12.42 baş, Ahlatlı Sa
ğir'de küçük köylü işletmesinde 14.3 baş, çiftlik işletmesinde ise 57 baş büyükbaş 
hayvan düşmektedir. 

Görüldüğü üzere, işletmelerin sermayesi olarak da kabul edebileceğimiz hay
van miktarı çiftlik işletmelerinde küçük işletmelere göre daha fazladır. Ayrıca 

hayvan sayısı işletmelerin verimliliğiyle doğru oranblıdır. 
7) Hayvancılık 
Önemli zirai faaliyetler arasında yer alan hayvan yetiştiriciliğinin tarım işlet

melerinde hangi amaca yönelik olduğunu bu işletmelerin ağırlık vereceği üretim 

hedefleri tayin eder. Hayvan yetiştiriciliğinin temel amaçları, tarım işletmelerinin 
gübre ihtiyaçlarını karşılamak, süt, yağ, peynir gibi hayvan ürünlerini piyasaya 

dönük üretmek veya kendi iç tüketimlerini karşılamak için üretimde bulunmak, 

çift sürmek gibi faaliyetler sayılabilir. 

Çiftçilik faaliyetlerinin yaygın olduğu tarım işletmelerinde hayvan beslenme
sinin temel amaa çift sürmek, yük taşımak ve işletmenin gübre ihtiyaanı karşıla
maktır. Bu işletmelerde hayvanların ikinci bir fonksiyonu ailelerin et, süt, yağ gibi 
hayvan ürünleri ihtiyaanı karşılamaktır. Ancak hayvanalığı temel amaç edinen 
tarım işletmelerinde üretimin hedefi pazardır. Yağ, süt, deri gibi hayvan ürünleri 

piyasaya dönük olarak üretilir. Tarım işletmelerinde çok sayıda küçükbaş hayvan 

beslenmesi bu işletmelerde pazara dönük üretim faaliyetlerinde bulunulduğunu 

göstermektedir. Örnek alınan yerleşim birimlerinde beslenen hayvan sayıları tab
lo 3.9'da görülmektedir. Buna göre koşum hayvanı sayısı 1236, büyükbaş hayvan 
sayısı 3488 ve küçükbaş hayvan sayısı 12689'dur. 

Bölgede yalnız hayvanalığa yönelik üretim faaliyetlerinde bulunan tarım işlet

meleri mevcut olmamakla birlikte. hayvancılık faaliyetleri örnek aldığımız köyler 
için önemli bir gelir kaynağı niteliğindedir. Nitekim tarım işletmelerinin % 8'inde 

50'nin üzerinde küçükbaşhayvan beslenmektedir. Buişletmelerin arasında çift
likler de mevcuttur. Örneğin, İskele-i Bergos'da bir çiftlikte 472 adet, Vasilikoz'da

ki diğer bir çiftlik işletmesinde 375 adet küçükbaş hayvan beslenmektedir. 

Konak'daki tarım işletmelerinin % 14'ünde, Çanakçı'daki tarım işletmelerinin 
% 12'sinde ve Zabirne'deki tarım işletmelerinin % 8'inde 50 adetin üzerinde 

küçükbaş hayvan beslenmektedir. Bu işletmelerdeki hayvanalıkla ilgili üretim 
faaliyetleri pazara yönelik olup tarım işletmeleri için önemli bir üretim ve gelir 
kaynağıdır. 

Küçükbaş hayvan sayılarının önemli olduğu köyler, Konak (2818 baş), Vasili
koz (2291 baş), Zabime (1863 baş) ve İskele-i Bergos (1648 baş)'dur. 
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Hayvan türleri itibariyle dağılımı tablo 3.l0'da görülmektedir. Koşum hayvan
larının% 70'ini kara sığır öküz,% 22'sini camus öküz,% 8'ini de erkek manda 
oluşturmaktadır. Diğer büyükbaş hayvanlar içinde önemli oranlara ulaşan kara 
sığır inek, buzağı ve tosundur. Yük taşıma faaliyetlerinde kullanılan at, hergele gi
bi hayvanların büyükbaş hayvanlar içindeki oranı% 12'dir. Bölgede canavar 
yalnızca zımmi hanelerde beslenmektedir. Küçükbaş hayvanlarda ise çoğunluğu 
koyunlar oluşturmakta olup keçi sınırlı ölçüde beslenmektedir. 

23 



IV. VERGİLER 

1) Vergi Türleri 
Örnek aldığımız bölgede devlete ödenen vergileri üç grupta toplayabiliriz: 
a) Virguy-i mahsusa: Tanzimattan önce varlığını sürdüren ve Tekfilif-i Örfiye di

ye adlandırılan çok sayıda vergi tanzimatın başlangıcından itibaren birleştirilerek 
tek bir vergi halinde alınmaya başlanmıştır. Ancemaatin diye de adlandırılan bu 
verginin alınmasında matrah köydür. Devletçe kazadan istenen toplam vergi 

köyler arasında paylaştırılır. Her köy için bu vergi hanelerinin mali gücüne göre, 
emlak, arazi, hayvan ve ticaretle uğraşıyorsa bu faaliyetlerden elde ettiği gelir esas 
alınarak hesaplanmaktadır. Bu vergi 1840 yılından itibaren Rı1z-iHızır ve Rı1z-i 
Kasım aylarında olmak üzere iki taksitte alınırken, 1864 yılında çıkarılan bir tali
matnameye göre vergilerin 10 taksitte alınması kararlaştırılmıştır. (51) 

Ahyolu kazasından alınan virgiiy-i mahsusa'nın 1841 ve 1848 yıllarına ait top
lamı ile örnek aldığımız onbeş köyün 1841-1844 ve 1848 yıllarına ait toplam miktarı 
ve yükümlü sayısı aşağıdaki tablolarda görülmektedir. 

TABLOG 
Ahyolu kazasının ödediği toplam virguy-i mahsusa vergi yükümlüsü 

sayısı: 

Yıllar 

1841 (52) 
1848 (53) 

Virguy-ı Mahsusa 
438750 
446548 

Vergi Yükümlüsü 
4704 
4497 

51-Abdiillatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, s. 94-104 
52- B.O.A., Maliye Nezareti Varidat, nu. 452 
53- B.O.A., Kepeci Tasnifi, mı. 5991 
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TabloH 
Örnek alınan yerleşim birimlerinde virguy-i mahsusanın toplam miktarı 

ve etnik bakımdan yükümlü sayısının dağılımı 
Zımmi Müslüman Toplam 

Yıllar Vergi Ödenen Vergi Ödenen Vergi Ödmen 
Yükümlüsü Vergi Yükümlüsü Vergi Yükümlüsü Vergi 

1841 (54) 792 65361.5 329 35936 1121 101297 
1844 (55) 703 70018 333 30088 1036 100100 
1848 (56) 657 70731 314 27564 971 9825 

Bu tablolarda görüldüğü gibi devlet tarafından alınan sabit vergilerin miktarı
nda yıllara göre önemli arnşlar görülmediği gibi sabit bir değer üzerinden alınma- · 
ya devam edilmektedir. Alınacak virguy-i mahsusa vergisinin miktarının devlet 
tarafından tespit edilmesi ve gelire bağlı olarak alınmaması örnek aldığımız yer
leşim birimleri için düzenlediğimiz tablo 4.3'de de görüleceği gibi verginin 
dağılımında dengesizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü gelir 
grupları itibariyle artan oranda gelirine kıyasen alınan bir vergi olmadığından bu 
sonuç kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

b) Cizye: Tekalif-i Şer'iyeden olan cizye yalnız gayr-ı müslimlerin bluğ çağına 
ermiş olan erkek nüfusundan ekonomik gücüne göre ala (60 guruş), evsat (30 gu
ruş) ve edna (15 guruş) olmak üzere 3 grupta alınmakta olan bir baş vergisidir. Bu 
vergiden yaşlı, sakat ve çocuklar muafb.r. 

1843 ve 1844 yıllarında Ahyolu kazası genelindeki yerli cizye yükümlüsü sayısı 
tablo I'da görülmektedir. 

Yıl 

1843 (57) 
1844 (58) 

Edna 

425 
451 

Tablo I 
Evsat 

4927 
3888 

Ala 
268 
257 

Toplam 
5620 
4596 

c) Aşar ve rusumat: Bu vergiler cizye ve virguy-i mahsusadan farklı olarak 
doğrudan doğruya üretimden ayni ve nakdi olarak iki grupta alınmaktadır. 

i- Ayni olarak alınan vergi: Her türlü zirai ürünlerden ve toprak mahsullerin
den nakledilebilen, saklanıp bekletilebilen cinsden olan ürünlerden 1/10 oranı
nda öşür, aynı olarak alınmaktadır. 

54-B.O.A., Maliye Nezareti Varidat, nu. 452 
55-Bk. Tablo 1.1 
56-B.0.A., Kepeci Tasnifi, nu. 5991 
57-B.O.A., Maliye Nezareti Cizye, nu. 296 
58- B.O.A., Maliye Nezareti Cizye, nu. 422 
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ii- Maktu olarak nakden alınan: Bu grup içerisinde bağ-bahçe ürünlerinden alı

nan Bedel-i Mukataa-i Bahçe, Bedel-i Aşar-ı Bostan, arılardan alınan Bedel-i Aşar-ı 
Kovan ve küçükbaş hayvanlardan alınan Adet-i Ağnam gibi vergiler yer almak
tadır. 

Ahyolu kazasından 1861-1881 yılları arasında alınan aşar miktarının, bağlı ol
duğu sancağa ve vilayete göre oranı tablo İ'de görülmektedir. (59) 

Tablo İ 

Ahyolu Kazası Aşarı lslimiye Sancağı Şarki Rumeli Vilayeti 
Yıl (Kuruş) Aşar Gelirine Oranı Aşar Gelirine Oranı 

(%) (%) 

1861 711931 18 3.2 

1868 1.216.350 18 3.1 

1871 847.092 19 3.1 
1872 809.238 17 2.7 

1873 1.141.813 20 3.0 
1874 1.273.395 19 3.8 
1875 1.607.951 25 3.1 

1879 586.302 20 2.5 

1880 664.600 15 2.3 
1881 716.770 18 2.3 
Genel Toplam 957.544.2 19.4 3.0 

1861-1881 yılları arasında Ahyolu kazası aşar geliri 1871 ve 1879 yılları istisna 
olmak üzere sürekli yükselme kaydederken, buna karşılık Şark-i Rumeli vilayeti

nin aşar gelirlerindeki paymda 1873-1874 yılları dışında sürekli azalma 
görülmektedir. İslimiye sancağı aşar gelirindeki oranı ise~ yıllara göre azalan ve 
yükselen bir grafik çizmektedir. 

2) Vergilerin Dağılımı ve Vergi Yükü 
örnek aldığımız yerleşim birimlerinde ödenen vergilerin % 57.4'ünü virguy-i 

mahsusa, % 12'sini cizye, % 25.4'ünü ayni olarak alınan ö_şür ve % 5.2'sini nakden 

ödenen öşür ve resimler oluşturmaktadır. Toplam verginin toplam gelire oran
landığı zaman vergi yükü 13.6 olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun% 7.9'u virguy-i 

mahsusa, % 1.6'sı cizye, % 3.4'ü ayni aşar ve % 0.7'si nakdi öşür ve resimlerdir. Tab

lo 4.1 ve 4.2'de görülebileceği üz.ere örnek aldığımız köylerde ödenen vergilerin % 

59- B.O.A., B.E.O., Dosya 6, Sıra 5 
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74.6'sı nakden ödenmekte olup, aynı zamanda bu bölgeden elde edilen toplam 

verginin toplam gelire oranlaması ile bulunan vergi yükünün % 10.2'sini oluştur
maktadır. 

Müslüman hanelerin ödediği vergilerin% 50.2'si virguy-i mahsusa, % 43.2'si 
ayni olarak alınan öşür, % 6.6'sı nakdi alınan öşür ve resimler, zımmi hanelerin 
vergi ödemelerinin ise% 61.2'sini virguy-i mahsusa,% 18.1'ini cizye,% 16.2'si ayni 

olarak ödenen aşar ve % 4.5'ini nakden ödenen öşür ve resimler oluşturmak

tadır. 

Müslüman hanelerde vergi yükü% 10.1, zımmi hanelerde % 16.2'dir.Zımmi ha

nelerde vergi yükünün yüksek olmasının nedeni müslüman hanelerden ayrı ola

rak cizve yükümlülüğünün olmasındandır. Virguy-i mahsusa için müslümanlar 
gelirinin % 4.8'ini, zımmiler % 9.8'ini, ayni öşür için zıtnmf haneler gelirinin % 
2.6'sıru, müslüman haneler % 4.6'sıru, nakdf öşür için müslüman haneler gelirinin 

% 0.7'sini, zımmi haneler % 0.9'unu, cizye için ise zımmi haneler gelirinin % 

2.9'unu ödemektedir. Vergi yükü ve bileşimi aynı zamanda her köyün ekonomik 
faaliyetlerinin bileşiminide yansıtmaktadır. Bir bölgede çiftçilik faaliyetleri ile bir

likte çiftçilik dışı ek gelir kaynaklannında öneminin artması vergi yükünüde arb

rmaktadır. Çiftçilik dışı ek gelir getirici faaliyetlerin yüksek olduğu Zabirne, Ah
latlı Kebir, Kırkçalı, Orgari, Vasilikoz, Çanakçı, Boturnak ve Karaviran köylerinde 
vergi yükü% 14.32-22.20 arasında değişmektedir. Bu oran yalnız çiftçilik faaliyet
lerinin yoğun olduğu Karatepe, Atnaş ve Alakarya'da % 9.44-11.07 oranları arası

ndadır. Çiftçilik dışı mesleki faaliyetlerin yoğun olduğu İskele-i Bergos'da ise ver
gi yükü % 8.05 ile en düşük düzeydedir. 

Örnek alınan köylerde vergi yükünde görülen farklılıkların aynısı vergi bi
leşiminde de görülmektedir. Nitekim, çiftçilik dışı gelir kaynaklarının yoğun ol

duğu İskele-i Bergos ile çiftçilik faaliyetleri ile birlikte çiftçilik dışı ek gelir kaynak

larının önem kazandığı (Zabime, Ahlatlı Kebir, Kırkçalı, Orgari, Vasilikoz, Ça

nakçı ve Karaviran) köylerde vergi bileşimi içinde nakdi vergilerden virguy-i 
mahsüsa'run önemi artmaktadır. Bu köylerde virguy-i mahsusa ödemelerinin 
vergi bileşimindeki payı% 74.76-18.88 arasında değişmektedir. Buna karşılık çift

çilik faaliyetlerinin yoğun olduğu yerleşim birimlerinde ise ayni öşür ödemeleri
nin vergi bileşimi içindeki payı artmaktadır. Atnaş, Alakarya ve Karatepe'de bu 

oran% 51.58-78.17 arasındadır. 

Hanelerin ödediği toplam verginin toplam gelirine oranlandığı zaman tablo 

4.3'de de görüldüğü gibi gelirlerinin ortalama% 14.84'ünü vergi olarak ödemekte
dirler. Haneleri gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralayıp dört gruba 
ayırdığımız zaman ilk % 25 hanenin vergi payı % 16.74, ikinci grup % 25 hanenin 
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vergi payı 15.71, üçüncü grup hanelerin vergi payı% 15.61'dir. Son grup hanelerin 
ise gelirdeki payı yüksek olmasına rağmen vergi payı (13.72) ilk üç gruptan 
düşüktür. 

Grupları köyler bazında incelediğimiz zaman tablo 4.3'de de görüleceği üzere 
çiftçilik faaliyetlerinin yoğun olduğu köylerde gelir düzeyi yüksek olan haneler
den yüksek oranda vergi alınarak vergi adaletinin sağlanması yönünde bir eğilim 
görülmektedir. Çiftçilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bu köylerdeki hanelerden 
alınan vergilerin artan oranda alınan vergiler olması, yani alınacak verginin mik
tarının üretime bağlı olması verginin adaletli alınmasına imkan vermektedir. 
Aynı eğilimi, çiftçilik faaliyetlerinin yanında çiftçilik dışı ek gelir kaynaklarına 
yönelen hanelerin yoğun olduğu köylerde görmek mümkün değildir. Bu tip ha
nelerin yoğun olduğu köylerde gen~llikle sabit vergilerin ağırlıklı olduğu 
görülmekte olup, hanelerin vergi yükü ile gelirleri arasında oranbsızlık mevcut
tur. Son olarak tabloda görülen dalgalanmaların nedenleri arasında zımmi hane
lerin ödediği cizye ve imam, papaz, hizmetkar gibi meslek mensuplarının vergi
den muaf olmasının yarattığı etkiler sayılabilir. 
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V. SOSYAL YAPI 

Kırsak bir bölgede, toprak dağılımı, emek faktörü ve hayvan sayısı, sosyal yapı
ya etki eden en önemli unsurlardır. 

i-Toprak dağılımı: Toprak, temel geçim kaynağı çiftçilik olan bir ekonomik 
yapıda, üretim için önemli bir ekonomik faktördür. Ayrıca toprak, kırsal bölgede 
yaşayan nüfus içinde köy topluluğunun bir üyesi olma imkanı sağladığı gibi köy 
içindeki sosyal yerini de belirler. 

ii- Emek faktörü: Temel geçim kaynağı çiftçilik olan kırsal bölgelerde, toprak
tan elde edilen gelir, o ailenin kullanabileceği emek gücü ile doğru orantılıdır. 

ili- Hayvan sayısı, güçleri ile orantılı olarak ekilebilecek toprak miktarını belir
leyen koşum hayvanı sayısı ve toprağın verimliliğini artırmak için gerekli gübreyi 
sağlayan küçük ve büyükbaş hayvan sayısı, gelir dağılımını ve dolayısıyla sosyal 
yapıyı etkileyen faktörler arasındadır. 

Öte yandan kırsal bölgelerde köylü nüfusu geçimini yalnız çiftçilik faaliyetleri 
ile sağlamazlar. Özellikle örnek aldığımız yerleşim birimlerinde de görülebileceği 
gibi_&ftçilik dışı ek gelir faaliyetlerinde bulunan aileler olduğu gibi tümüyle çift
çilik dışı iktisadi faaliyetlerde bulunan aileler mevcuttur. 

1) Toprak ve Diğer Bazı Servet Dağılımı 
Örnek alınan yerleşim birimlerinde oturan köylülere ait toprakların mülkiyet 

dağılımı tablo 5.1 ve 5.2'de görülmektedir. Toplam 1163 hane içinde topraksız ha
nelerin oranı % 34.99, 60 dönümün üzerinde toprak tasarruf eden hanelerin oranı 
% 3.54 tasarruf ettiği toprağın, toplam toprak miktarına oranı % 43.27, 60 
dönümün altında toprak tasarruf edenlerin oranı% 61.47 olup toplam arazinin% 
56.73'ünü tasarrufları altında bulundurmaktadırlar. Bölge ortalaması alındığında 
hane başına ortalama 19 dönüm toprak düşmektedir. Bu miktar yalnız çiftçilikle 
uğraşan haneler için hane başına yaklaşık 856 dönümdür. 
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Bölgede topraksız ve az topraklı hanelerin oranının yüksek olması, bölgede 
toprağın küçük parçalara bölündüğünü ve toprak dağılımında dengesizlik ol
duğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, bölgedeki toplam hanelerin% 34.99'u top
raksız ve% 25.02'si 1-10 dönüm arasında toprak tasarruf etmektedir. Tasarrufları 
altındaki toprakların toplam toprak miktarına oranı % 3.98'dir. 

Bölgedeki toprakların dağılımındaki dengesizliğe neden olan unsurlardan en 
önemlileri, nüfus yoğunluğu ve toprağın bir bölümünün belirli kişilerin elinde 
toplanması faktörleridir. 

Nüfusun yoğun olması, bölgede topraksız ve az topraklı hanelerin oranının art
masına neden olan etkenlerden en önemlisidir. Nitekim, hane sayısı bölge ortala
masının üzerinde bulunan Vasilikoz ve İskele-i Bergos'da topraksız ve 10 
dönümün altında toprak tasarruf eden hanelerin toplam hane sayısına oranı% 
80'nin üzerindedir. Topraksız ve az topraklı haneler bölgede sanayi ve ticaret, hiz
metkarlık ve taşımacılık faaliyetleri ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Toprak
larının büyük bir kısmında bağ ve bahçecilik faaliyetleri yaygındır. 

Topraksız ve az toprak tasarruf eden hanelerin oranının yüksek olmasının 
diğer bir nedeni toprağın bir bölümünün belirli kişilerin tasarrufları altında top
lanmasıdır. Nitekim tarım faaliyetlerinin bölge ortalamasının üzerinde bulun
duğu Atnaş ve Alakarya köylerinden Atnaş'da topraksız hanelerin oranı % 77.77 

iken, çiftlik tasarruf eden hanelerin oranı % 2.78 olup tasarrufundaki toprağın 
oranı % 85.31 'dir. Ala~arya'da topraksız ve 10 dönümden az topraklı hanelerin 
oranı % 50, tasarruflarındaki toprağın toplam toprak miktarına oranı % 0.57 iken 
çiftlik tasarruf eden hanelerin oranı % 11.54 tasarruflarındaki toprağın oranı ise, % 
86.70'dir. 

Örnek alınan bölgedeki çiftliklerin toplam hanelere oranı% 0.61, tasarruf ettik
leri toprakların, toplam toprak miktarına oranı ise % 26.90 olup tasarruf edenlerin 
tamamı müslümandır. 

Bölgede mevcut ola:n7 çiftlikten 3'ü Alakarya köyünde bulunmaktadır. Ala
karya köyünde toprakların % 13.30'u küçük üretici köylere ait iken % 86.70'i köyde 
bulunan 3 çiftlik işletmesinin tasarrufundadır. Çiftlikleri tasarrufunda bulundu
ranlar: 

1) El-Hac Ahmed Ağa'dan Hasan Bek 2) Bekir Ağa'dan Mehmet Ağa 3) Arap 
,., 

Hasan Ağa'dır. Bu çiftlik aynca, bir dükkan ve bir agnam kışlası da ihtiva etmekte-
dir. 

Bölgedeki en büyük çiftlik ise Halil Paşa çiftliği, olup Atnaş köyündeki toplam 
toprakların% 85.31'ini tasarrufu altında bulundurmaktadır. Tasarrufundaki top
rak miktarı 1840 dönümdür. Çiftlikte bir de kiremit dükkanı mevcuttur. Diğer 
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çiftlikler, Mehriz köyünde Seyid Ahmed Ağa çiftliği, Ahlatlı Sağir köyünde Hüse
yin Ağazade Hamza Ağanın çiftliği ve İskele-i Bergos'da El-Hac Ali bin Mahmud 

Ağa çiftliğidir. Bu çiftlikte ayrıca bir adet asiyab mevcuttur. 

Örnek alınan bölgede topıaksız veya az toprak tasarruf eden haneler geçimleri
ni sanayi , ticaret, hizmetkarlık ve işçilik gibi faaliyetlerden elde ettikleri gelirler
den sağlamaktadırlar. Bölgede çiftçilik dışı faaliyetlerin yoğun olması da bunun 

bir göstergesidir. 
Bölgede toprak dışındaki diğer önemli servet grupları değirmen (33 adet), za

hire anhan (39 adet), sefine ve odun sandalı (5 adet), tuzhane (1 adet), kiremit 

dükkanı (1 adet), dükkan ve kahvehaneler (36 adet)dir. Bölgede bulunan bu ser

vet gruplarından zahire anbarı, sefine ve odun sandalları yalnızca İskele-i Ber
gos'ta mevcuttur. 

2) Gelir Dağılımı 
Tablo 5.3 ve 5.4'de bölgedeki gayri safi gelirin vergiden önce ve vergiden sonra 

haneler itibariyle dağılımı görülmektedir. 
Gelirde en düşük payı alan ilk % 25 hanenin gelirdeki payı vergiden önce % 

16.85'den vergiden sonra % 16.67'ye, üçüncü % 25 hanenin gelir payı vergiden 
önce % 22.56'dan vergiden sonra % 22.37'ye düşerken, gelirde en yüksek payı alan 
son % 25 hanenin gelirdeki payı vergiden önce % 48.83'den vergiden sonra % 

49.46'ya yükselmiştir. Bu durumda en yüksek gelir elde eden son% 25 hane, en 

düşük gelir elde eden ilk % 25 hanenin vergiden önce 4.1 vergiden sonra 4.3 katı 

daha fazla gelir elde etmektedir. 
örnek alınan köyler arasında hane başına düşen gelir dağılımı önemli farklı

lıklar göstermektedir. Tablo5.5'de görüleceği üzere bölge ortalamasının üzerinde 
gelir elde eden köyler Alakarya (2386 kuruş), Mehriz ( 6084 kuruş), Atnaş (2505 

kuruş) ve İskele-i Bergos (1567 kuruş)'dur. Bu köylerden ilk üçünün temel geçim 

kaynağı çiftçilik olup hane başına düşen toprak miktarı da bölge ortalamasının 
üstündedir. İskele--:j_ Bergos köyünde ise çiftçilik faaliyetlerinin yanında 

taşımacılık, sanayi ve ticaret faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. 
Orgari (637 kuruş), Zabime (831 kuruş), Ahlatlı Kebir (876 kuruş), Boturnak 

(1027 kuruş), Karaviran (651 kuruş), Çanakçı (827 kuruş), Ahlatlı Sagir (752 kuruş) 

ve Konak (897 kuruş) köylerinde çiftçilik faaliyetlerinde elde edilen gelirlerin 

düşük olmasına rağmen ek gelir getirici faaliyetlerde bulunulması, ortalama gelir 
düzeyini yükseltmektedir. Hane başına gelir düzeyi oldukça düşük olan Kırkçalı 

(435 kuruş) köyünde ise dönüm başına verimlilik ve hane başına düşen toprak 
miktarı da bölge ortalamasının altındadır. 

Örnek aldığımız yerleşim birimlerinde toprak ve vergi dağılımında görülen 
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dengesiz dağılım, köyler ve haneler arasındaki gelir dağılımında da görülmekte
dir. Tablo 5.3 ve 5.4'de de görüleceği üzere gelir dağılımındaki dengesizlik vergi 
ödemelerinden sonra daha da artmaktadır. Nitekim, vergi ödemelerinden sonra 
gelir düzeyi yüksek hanelerin gelirdeki payı artarken, düşük olan hanelerin payı 
azalmaktadır. Yine tablo 5.5'de görülebileceği üzere vergiler hane başına gelir 
düzeyini önemli ölçüde düşürmektedir. 
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TABLOLAR 



Tablo 1.1 
HANE SAYISI VE YAPISI, 1844 

Müslüman Müslüman Zımmi Zımmi Toplam Toplam 
Köy Adı (Hane) (%) (Hane) (%) (Hane) (%) 
Alakarya (1) 7 27 19 73 26 100 
Atnaş (2) 4 11.1 32 88.9 36 100 
Konak (3) 82 100 82 100 
Vasilikoz (4) 406 100 406 100 
Çanakçı (5) 41 100 41 100 
Zabime (6) 57 100 57 100 
Kırkçalı (7) 17 100 17 100 
Mehriz Çiftliği (8) 1 100 1 100 
Ahlafü Sağir (9) 18 78 5 22 23 100 
Karatepe (10) 11 100 11 100 
Botumak (11) 25 89.3 3 10.7 28 100 
Ahlatlı Kebir (12) 78 100 78 100 
Orgari (13) 121 100 121 100 
lskele-i Bergos (14) 164 100 164 100 
Karaviran (15) 51 71 21 29 72 100 
Toplam 376 32.3 787 67.7 1163 100 

1) B.O.A. Maliyeden Miidevver Defter, nu. 22017 
2) B.O.A. Temettüat Tasnifi, nu. 5194 
3) B.O.A. Temettüat Tasnifi, nu. 5142 
4) B.O.A. Temefüiat Tasnifi, nu. 5149 
5) B.O.A. Temettüat tas11ifi, nu. 5162 
6) B.O.A. Temettüat Tasnifi, nu. 5194 
7) B.O.A. Teınefüiat Tf1S1lifi, nu. 5157 
8) B.O.A. Teınettüat Tasnifi, nu. 5167 
9) B.O.A. Teınettüat TtıS1ıifi, nu. 5180 
10) B.O.A. Teınettüat Tasnifi, nu. 5170 
11) B.O.A. Teınettüat Tasnifi, nu. 5190 
12) B.O.A. Teınettiiat Tasnifi, nu. 5164 
13) B.O.A. Teınettüat Tasnifi, nu. 5199 
14) B.O.A. Teınettiiat Tasnifi, nu. 5154 
15) B.O.A. Temettüat Tasnifi, nu. 5146 
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Tablo2.1 
GELiRiN KAYNAKLARINA GÖRE DAĞIUM ORANLARI, 1844 

Sanaylve Ücret Kira 
Köy Adı Nakliye Çiftçilik Ticaret Ödemeleri Geliri Diğerleri Toplam 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Alakarya 80.51 1.76 16.61 1.09 100 
Mehriz Çiftlik - 100 100 
Ahlatiı Sağir 58.77 8.17 33.04 100 
Karaviran 45.22 39.53 11.39 3.83 100 
Konak 59.87 34.14 2.38 1.43 1.23 100 
Çanakçı 60.80 30.42 5.64 3.12 100 
Kırkçalı 73.76 24.44 0.35 1.42 100 
Karatepe 43.96 26.03 100 
Botumak 67.94 23.97 6.51 1.56 100 
Zabime 1.22 61.94 26.96 8.07 0.89 0.89 100 
Ahlatiı Kebir 59.99 37.81 1.72 0.46 100 
Orgari 37.90 39.03 18.15 4.90 100 
lskele-i Bergos 18.42 27.03 29.76 10.02 8.01 6.73 100 
Atnaş 71.14 0.60 27.65 0.60 100 
Vasilikoz 20.95 21.58 22.44 31.40 3.44 0.16 100 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
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Tablo2.2 
HANE REiSLERiNiN MESLEKLERiNiN DAĞILIM ORANLAR!, 1844 

Etnik 
Köy Adı Grubu Çiftçi Esnaf Ücretli Tüccar Nakliyeci Diğerleri Toplam 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Vasilikoz Zımmi 8.12 20.44 48.76 0.98 14.53 7.17 100 

Atnaş Müslüman 75 25 100 
Zrmmi 21.88 3.12 75 100 
Toplam 22.23 2.78 74.99 100 

lskele-i Bergos Müslüman 11.58 17.07 17.68 14.63 24.39 14.65 100 

Mehriz Çiftlik Müslüman 100 100 

Orgari Zımmi 41.32 13.22 43.80 1.65 100 

Kırkçalı Müslüman 82.35 5.88 11.77 100 

Karaviran Müslüman 74.50 7.84 13.72 3.94 100 
Zımmi 61.90 9.52 28.58 100 

Toplam 70.83 8.33 18.05 2.79 100 
Çanakçı Zımmi 68.29 14.63 12.19 4.89 100 

Konak Zımmi 76.82 4.87 17.07 1.24 100 

Ahlatlı Kebir Müslüman 93.58 1.28 3.84 1.30 100 

Zabime Zımmi 64.91 8.77 19.29 7.03 100 

Botumak Zımmi 66.67 33.33 100 

Müslüman 84 12 4 100 
Toplam 82.14 14.28 3.58 100 

Alakarya Müslüman 71.43 28.57 100 

Zımmi 47.37 10.52 42.11 100 
Toplam 53.85 7.69 38.46 100 

Karatepe Müslüman 72.72 27.28 100 

Ahlatlı Sağir Müslüman 55.55 44.45 100 
Zımmi 40 60 100 
Toplam 43.48 8.69 47.83 100 

TOPLAM MÜSLÜMAN 50.53 9.04 15.42 6.38 10.63 8 100 
zıMMi 30.74 15.37 41.04 0.50 7.51 4.84 100 
TOPLAM 37.14 13.32 32.76 2.40 8.51 5.87 100 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 

35 



Tablo2.3 
MESLEK DAĞILIMI, 1844 

Erbab-ı Ziraat 345 Abacı 2 

Sefine Tayfası 190 Yemenici 2 

Hizmetkar 108 Eskici 2 

Rençber 79 Marangoz 2 

Reis 55 Kürekçi 1 

Çoban 52 Mumcu 1 

Kayıkçı 15 Fırıncı 

Dülger 27 Bahçevan 

Dalyancı 13 Kuyumcu 

Erbab-ı Ticaretten 28 Nalbant 

Bakkal 15 Şekerci 1 

Demirci 12 Sarraç 1 
Terzi 12 Dikici 

Arabacı 25 Duhancı 

Sığırtmaç 14 Kantarcı 

Dağcı 10 Balıkçı 

Erbab-ı Çiftlik 9 Hasırcı 

Hizmetçi 9 Korci 

Kahveci 8 Çapacı 1 

Kabirci 7 Fuçiçi 1 
Vakıf işçisi 6 imam 5 

Gemici 4 Papaz 3 

Yağcı 3 Katip 2 

Berber 5 Müezzin 1 

Kileci 3 Zabıta 3 

Değirmenci 3_ Baltacı 

Kereste Yontucu 3 Kariye Kahyası 

Kalaycı 2 Muhtar 1 

Kalafatçı 2 Yetim, yaşlı v.d. 56 

Nahurcu 2 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
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Tablo3.1 · 
TARIM ÜRÜNLERi ÜRETiM BiLEŞiMi, (*) 1844 

Tarla Ürünleri(**) 
Çayır-Bağ ve 

Köy Adı Bahçecilik Hayvancılık Toplam 
(%) (%) (%) (%) 

Alakarya 96.12 3.88 100 
Mehriz Çiftlik 100 100 
Ahlatiı Sa~ir 66.50 33.50 100 
Karaviran 75.27 4.79 19.94 100 
Konak 76 0.51 23.49 100 
Çanakçı 79.63 1.91 18.46 100 
Kırkçalı 64.35 8.92 26.73 100 
Karatepe 78.93 21 .07 100 
Boturnak 83.31 16.69 100 
Zabime 75.70 24.30 100 
Ahlatiı Kebir 82.62 17.38 100 
Orgari 56.43 43.57 100 
lskele-i Bergos 73.85 5.87 20.28 100 
Atnaş 97.43 0.42 2.15 100 
Vasilikoz 34.46 49.22 16.32 100 
Toplam 73.18 9.46 17.36 100 

Kaynak bk, Tablo 1.1 
(*) Tarım ürünleri üretim bileşimi, üretilen ürün miktarı ile ürün fiyatının çarpımı sonucu bulunmuştur. 
(**) Tarla ürünleri üretiminden elde edilen gelirlerin %20'si başta tohumluk ve benzeri hususların karşılıQı olarak 

düşülmüştür. 
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Tablo3.2 
TARLA ÜRÜNLERi ÜRETiM BiLEŞiMi, r) 1844 

Köy Adı Hınta Kızılca Şair Alaf Çavdar Mısır Ketan Burçak Erzen Kukuruz 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Alakarya 77.2 12 10 0.8 
Mehriz Çiftlik 76 24 
Ahlatlı SaQir - 51.5 17.3 25.2 
Kara viran 63.6 9.4 15.2 11.8 
Konak 67.7 14.2 7.5 10.3 0.3 
Çanakçı 71.8 15.2 2.2 6.7 4.1 
Kırkçalı 70 15 15 
Karatepe 67.2 6.1 24.7 2 
Boturnak 55.2 15.1 4.6 7.5 17.6 
Zabime 73.8 8.8 6.5 10.87 2 0.2 
Ahlatlı Kebir 59 5.5 10.5 25 
Orgari 71 3.7 1.5 10 13.8 
lskele-i Bergos 85 15 
Atnaş 75.2 3.1 15.5 0.6 5.6 
Vasilikoz 95 5 
Toplam 67.82 8.68 11.50 3.27 6.48 2.06 0.02 0.01 0.03 0.13 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(*) Tarım ürünleri üretim bileşimi, üretilen ürün miktarı ile ürün fiyatının çarpımı sonucu bulunmuştur. 

38 



Tablo3.3A 
TOPRAĞIN KULLANIM ALANLAR! iTiBARiYLE DAĞILIMI, (*} 1844 

Ekili Toprak Nadas Toprak Çayır Ba0 Sebze Bahçesi Bostan Toplam 
Köy Adı (Dönüm) (Dönüm) (Dönüm} (Dönüm} (Dönüm) (Dönüm) (Dönüm) 
Atnaş 1914 240 3 2157 
Orgari 885 1382 2267 
Çanakçı 314 232 4 2 552 
Alakarya 1121 1964 3 3088 
Karaviran 1324 890 6 3.5 2223.5 
Botumak 742 42 784 
Karatepe 236 236 
Ahlattı Sağir 228 198 10 436 
Kırkçalı 252 33 3 8 296 
Zabime 831 960 1791 
Mehriz Çiftlik 300 400 700 
Ahlatlı Kebir 1906 832 37 2TT5 
lskele-i Bergos 1364 200 127 39 1730 
Konak 736 692 1428 
Vasilikoz 894 624 288 14 1820 
Toplam 13047 8689 144 373 22.5 8 22283.5 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(1 lskele-i Bergos verileri istisna olmak üzere, gayrı mezruh tarla ve mezruh tarla verileri 1 kile 2 dönüm kabul edile-
rek hesaplanmıştır. 
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Tablo3.38 
TOPRAĞIN KULLANIM ALANLARINA GÖRE DAĞILIM ORANLAR!, 1844 

KGyAdı Eklll Toprak Nadas Toprak Çayır Ba~ Sebze Bahçesi Bostan Toplam 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Atnaş 88.73 11.12 0.15 100 
Oıpi 39.03 60.97 100 
Çakçı 56.88 42.02 0.73 0.37 100 
Alikarya 36.30 63.60 0.10 100 
Kaııaviran 59.55 40.02 0.27 0.16 100 
Bmnak 94.64 5.35 100 
Katepe 100 100 
Atl'atlı Sağir 52.29 45.41 2.30 100 
Kıılçalı 85.13 11.14 1.02 2.71 100 
Zme 46.40 53.60 100 
Ms!ıfiz Çiftlik 42.85 57.15 100 
Aftıtlt Kebir 68.68 29.98 1.34 100 
lsk!fe-i Bergos 78.84 11.56 7.35 2.25 100 
Konak 51.55 48.45 100 
Vıdkoz 49.12 34.28 15.82 0.78 100 
Toplam 58.55 39.50 0.14 1.67 0.10 0.04 100 

ı<a,lak, Bk. Tablo 1.1 
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Tablo3.4 
TARIM iŞLETMELERiNiN TIP VE BÜYÜKLÜKLERi iTiBARiYLE DAĞILIMI, {*) 1844 

Küçük üretici Köylü lşıetmelerl Çiftlik işletmeleri 

Köy Adı işletme işletme Başına işletme Başına işletme işletme Başına işletme Başına 
Sayısı Toprak Mlktan Koşum Hayvanı Sayısı Toprak Miktarı Koşum Hayvanı 

{Dönüm) {Çift) {Dönüm) (Çift) 
Zabime 37 41 1.1 
Kırkçalı 14 20 1.2 
Konak 63 21 1.2 
Ahlatlı Sa~ir 9 34 1.6 123 1.0 
Karatepe 8 30 1.9 
Botumak 23 34 1.1 
Orgari 50 30 0.8 
Çanakçı 28 18 1.3 
Atnaş 7 45 2.5 1 1840 30 
Alakarya 11 36 2.0 3 891 4.8 
Vasilikoz 33 31 0.9 
lskele-i Bergos 15 51 1.4 600 9.5 
Ahlatlı Kebir 73 38 2.1 
Karaviran 51 43 1.0 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(*) - Yalnızca meslekleri çiftçi olan hanelerin verileri alınmıştır. 

- işletme başına toprak miktarında, ekili ve nadas topraklara ait veriler kullanılmıştır. 
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Tablo3.5 
EKiLi TOPRAKLARIN TASARRUF TiPLERi iTiBARiYLE DAĞI UM ORANLAR!, 1844 

Köy Adı 

Karaviran 
Çanakçı 

Zabime 
Kırkçalı 

Mehriz Çiftlik 
Konak 
Ahlatlı Sa0ir 
Karatepe 
Boturnak 
Atnaş 

Alakarya 
Ahlatlı Kebir 
lskele-i Bergos 
Vasilikoz 
Toplam 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 

Küçük Üretici KöylOlerln 
Sahip Olduğu Kira ile Tuttuğu 

(%) (%) 
100 
100 
100 
100 

100 
71.72 

100 
100 

14.70 
12.88 

100 
35.17 12.17 
91.33 8.67 
67.95 1.25 
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Çlftllklerln 
Sahip Olduğu 

(%) 

100 

28.28 

85.30 
87.12 

52.66 

30.80 



Tablo3.6 
TARLA ÜRÜNLERi HASILATININ, TOPRAKLARIN TASARRUF TiPLERi iTiBARiYLE 

DAĞILIM ORANLAR!, 1844 

Köy Adı 

Karaviran 
lskele-i Bergos 
Vasilikoz 
Orgari 
Atnaş 
Alakarya 
Ahlatlı Kebir 
Boturnak 
Karatepe 
Ahlatlı Sağir 
Mehriz Çiftlik 
Konak 
Kırkçalı 
Zabime 
Çanakçı 
Toplam 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 

Küçük Üretici KöylOlerln 
Sahip Olduğu Kira ile Tuttuğu 
Topraktan Hasılat Topraktan Hasılat 

(%) (%) 
100 

35.70 17.64 
79.72 20.08 

100 
73.73 
42.90 

100 
100 
100 

71.05 

100 
100 
100 
100 

67.00 4.38 
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Çiftliklerin 
Sahip Olduğu 

Topraktan Hasılat 
(%) 

46.66 

26.27 
57.10 

28.95 
100 

28.62 



Tablo3.7 
TARIM iŞLETMELERiNDE DÖNÜM BAŞINA GAYRI SAFİ TARLA ÜRÜNLERi ÜRETiM GELiRi, (*)1844 

Köy Adı Küçük Köylü lşletmelerlnde Çlftliklerde Tüm işletmelerde 
(Kuruş) ( Kuruş) ( Kuruş) 

Zabime 31.55 31.55 
Konak 53.79 53.79 
Ahlatiı Kebir 20.93 20.93 
Atnaş 59.42 33.28 37.57 
Karatepe 30.88 30.88 
Alakarya 58.41 44.01 48.81 
Karaviran 14.45 14.45 
Vasilikoz 37.65 37.65 
Ahlatiı Sağir 33.90 39.57 35.37 
Mehriz. Çiftlik 22.53 22.53 
Orgari 22.68 22.68 
Kırkçalı 16.46 16.46 
Çanakçı 61.68 61.68 
Boturnak 25.61 25.61 
lskele-i Bergos 44.54 47.63 45.90 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(*) Tarım işletmelerinde verimlilik rakamları, köyün toplam gayri safi tarla ürünleri üretim gelirinin, köydeki top

lam ekili toprakların dönüm olarak miktarına bölünmesi ile bulunmuştur. 
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Tablo3.8 
TARIM iŞLETMELERiNDE HAYVAN DAĞILIMI / VERiMLiLiK, (*) 1844 

Dönüm başına Gayrf Safi işletme Başına Dönüm Başına işletme Başına işletme Başına 
Köy Adı Tarla Ürünleri Hasılası Koşum Hayvanı Koşum Hayvanı Büyükbaş Hayvan Küçükbaş Hayvan 

(Kuruş) (Çift) (Çift) (Baş) (Baş) 

Karaviran 14.45 1.0 0.02 4.25 10.88 
Kıkçalı 16.46 1.2 0.05 5.57 4.78 
Ahfatlı Kebir 20.93 1.1 0.03 4.97 11.9 
Organ 22.68 0.8 0.03 3.36 7.46 
Botumak 25.61 1.2 0.03 8.60 1.78 
Kara.tepe 30.88 1.9 0.06 10.12 12.87 
Zabirne 31.55 1.1 0.02 8.43 31.10 
Ahlatlı Sağir 35.37 1.6 0.03 18.6 10.0 
Atmış 37.57 6.0 0.02 18.37 16.25 
Vasffikoz 37.65 0.9 0.03 6.63 13.24 
lske!e-i Bergos 45.90 1.9 0.02 20.18 41.56 
Alakarya 48.81 2.6 0.01 17.35 11.07 
Konak 53.79 1.2 0.05 6.06 34.20 
Çanakçı 61.68 1.3 0.07 9.50 21.32 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(*} Bu hesaplamalarda tarla ürünleri üretiminde bulunan hanelerin sahip olduğu hayvanlar dikkate alınmıştır. 
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Tablo3.9 
BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI, 1844 

Büyükbaş Hayvanlar 
Köy Adı Koşum Hayvanı Diğer Baş Küçükbaş Hayvanlar 

(Baş) (Baş) (Baş) 

Atrmş 96 56 230 
Çanakçı 77 240 678 
Orgari 103 512 1134 
Kaıaviran 110 135 678 
Botumak 57 166 41 
Zabime 89 310 1863 
Kırl<çalı 34 48 67 
Ahlatlı SaCir 41 175 100 
Karatepe 31 50 103 
Alakarya 79 173 155 
VasiHkoz 89 491 2291 
Konak 175 303 2818 
lskele-i Bergos 93 621 1648 
Ahlatlı SaCir 162 208 883 
Toplam 1236 3488 12689 

Kaynak. Bk. Tablo 1.1 
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Tablo 3.10 
HAYVAN TÜRLERi iTiBARiYLE DAĞILIMI, 1844 

Hayvan Türü Sayısı (Baş) 

Koşum Hayvanı 1236 
Camus Öküz 275 
Kara Sığır Öküz 871 
Erkek Manda 90 

Büyük Baş Hayvan 3488 
Sağmal inek 719 
Sağmal Manda 56 
Sağmal Camus 52 
Kısır inek 488 
Kısır Manda 53 
KısırCamus 31 
Tosun 433 
Düve 463 
Buzağı 107 
Sağmal Kısrak 76 
Sağmal Katır 7 
Sağmal Hergele 21 
Kısrak 98 
Katır 11 
Hergele 49 
Aygır 2 
Bagir 123 
Merkep 36 
Tay 46 
Sağmal Canavar 178 
Cana\'.ar 439 

Küçük Baş Hayvan 12689 
Sağmal Koyun 5351 
Sağmal Keçi 1001 
Kısır Koyun 3729 
Kısır Keçi 314 
Erkek Koyun 422 
Erkek Keçi 853 
Kuzu 887 
Toklu 132 

Arı Kovanı 545 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
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Tablo4.1 
KÖY HALKINCA ÖDENEN VERGiLERiN ORAN OLARAK DAĞILIMJ, {*) 1844 

Aş ar ve Rus0mat 
Vlrg0y-1 MahsOsa Cizye Toplam Gelir Toplam 

Köy Adı Etnik Grup ToplamGellr Toplam Gelir Ayni Nakdi Gelir 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Ahlattı Sağir Müslüman 54.81 44 1.19 100 
Zımmi 32 68 100 
Todplam 51.96 8.57 38.43 1.04 100 

lskele-i Bergos Müslüman 55.46 30.24 14.30 100 
Karatepe Müslüman 46.73 51.58 1.69 100 
Kırkçalı Müslüman 74.76 23.86 1.38 100 
MehrizÇiftlik Müslüman 42.51 57.49 100 
Boturnak Müslüman 55 44 1 100 

Zımmi 50 14 36 100 
Toplam 55.1 1.37 43.48 0.05 100 

Çanakçı Zımmi 48.88 18.08 31.22 1.82 100 
Alakarya Müslüman 20 88 100 

Zımmi 26.54 17.19 55.27 1 100 
Toplam 22.70 7.25 69.62 0.43 100 

Atnaş Müslüman 8.18 91.40 0.42 100 
Zımmi 13.28 31.12 55.34 0.26 100 
Toplam 10.04 11.43 47.17 0.36 100 

Vasilikoz Zımmi 67.66 18.96 6.02 7.36 100 
Orgari Zımmi 64.48 21.40 12.12 2 100 
Konak Zımmi 49.28 18.20 28.41 4.1 100 
Karaviran Müslüman 69.16 27.52 3.32 100 

Zımmi 62.70 18.18 18.23 0.89 100 
Toplam 67.47 4.74 25.10 2.69 100 

Ahlattı Kebir Müslüman 61 37 2 100 
Zabime Zımı:ni 57 15 25 3 100 
TOPLAM Müslüman 50.2 43.2 6.6 100 

Zımmi 61.2 18.1 16.2 4.5 100 
Toplam 57.4 12 25.4 5.2 100 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
-

(*) Cizye ödemeleri ile ilgifi sütunun hesaplanmasında temettüat defterindeki kayıtlar esas alınmıştır. Her köyün 
ödemekle yükümlü olduğu cizye kağıdı sayısının dağılımını aşağıda izleyebilirsiniz. 

Köy Adı Ala Evsad Edna Toplam 
Çanakçı 1 36 37 
Boturnak 1 2 3 
Ahlatlı Sa~ir 6 6 
Alakarya 19 19 
Atnaş 35 35 
Vasilikoz 16 329 17 362 
Orgari 2 118 120 
Konak 2 80 82 
Karaviran 12 13 
Zabime 54 55 
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Tablo4.2 
VERGi TÜRLERi iTiBARiYLE VERGi YÜKÜNÜN DAĞILIMI,(*) 1844 

Aş ar ve RusOmat 
Köy Adı Etnik Grup VirgOy-1 Mahsusa Cizye Ayni Nakdi Toplam 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Karaviran Müslüman 11.53 4.39 0.55 16.47 
Zımmi 9.36 2.71 2.72 0.13 14.92 
Toplam 10.92 0.76 3.92 0.31 15.91 

Ahlatiı Sağir Müslüman 6.75 5.41 0.14 12.30 
Zımmi 2.62 5.55 8.17 
Toplam 6.01 0.99 4.45 0.12 11.57 

lskele-i Bergos Müslüman 4.46 2.44 1.15 8.05 
Karatepe Müslüman 4.89 5.40 0.17 10.46 
Kırkçalı Müslüman 16.23 5.18 0.30 21.71 
Mehriz Çiftlik Müslüman 7.39 10 17.39 
Boturnak Müslüman 8.03 6.47 0.07 14.57 

Zımmi 6.38 1.79 4.61 12.78 
Toplam 7.85 0.19 6.19 0.06 14.29 

Çanakçı Zımmi 8.89 3.28 5.67 0.33 18.17 
Alakarya Müslüman 2.19 8.84 11.03 

Zımmi 2.95 1.91 6.15 0.11 11.11 
Toplam 2.51 0.80 7.71 0.04 11.06 

Atnaş Müslüman 0.8 9.90 0.04 10.74 
Zımmi 1.02 2.40 4.27 0.02 7.71 
Toplam 0.94 1.07 7.38 0.03 9.42 

Vasilikoz Zımmi 10.92 3.05 0.99 1.18 16.14 
Orgari Zımmi 14.31 4.75 2.69 0.45 22.20 
Konak Zımmi 9.33 3.44 5.37 0.78 18.92 
Ahlatlı Kebir Müslüman 9.54 6 0.3 15.84 
Zabime Zımmi 12.60 3.44 5.56 0.59 22.19 
TOPLAM Müslüman 4.8 4.6 0.7 10.1 

Zımmi 9.8 2.9 2.6 0.9 16.2 
Toplam 7.9 1.6 3.4 0.7 13.6 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(*) Etnik grupların her bir vergi türünden ödedikleri vergilerin toplam gelirine bölünmesi ile bulunmuştur. 
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Tablo4.3 
VERGi YÜKÜNÜN GELiR GRUPLAR! iTiBARiYLE DAĞILIMI, (*) 1844 

(%) 

Gelir Sıralamasındaki Yerlerine Göre 

ilk% 25 ikinci %25 Oçünc0%25 Son o/o 25 Toplam 
Hanenin Hanenin Hanenin Hanenin Hanenin 

Köy Adı Vergi Payı Vergi Payı Vergi Payı Vergi Payı Vergi Payı 
Ahlatlı Sağir 4.76 10.69 17.61 51.91 13.08 
lskele-i Bergos 6.84 6.17 6.34 11.43 9.01 
Karatepe 6.77 7.80 16.30 9.0 10.46 
Kırkçalı 24.47 26.47 18.80 20.43 21.71 
Mehriz Çiftlik 17.39 
Boturnak 8.77 18.60 16.96 14.86 15.45 
Çanakçı 22.49 17.35 20.66 16.04 18.17 
Alakarya 4.32 7.23 12.97 13.64 12.21 
Atnaş 5.88 3.55 4.60 12.03 10.20 
Vasili koz 2121 19.27 17.93 12.94 16.14 
Organ 27.45 23.13 21.80 19.78 22.20 
Konak 19.07 21.31 19.98 17.08 18.92 
Karaviran 24.62 15.25 18.96 15.13 16.74 
Ahlatlı Kebir 14.48 14.88 17.80 15.63 15.84 
Zabime 2723 24.11 22.74 19.50 22.19 
Toplam 16~74 15.71 15.61 13.72 14.84 · 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(*) Haneler gelirlerine göre, geliri düşük olan hanelerden başlayarak sıraya konulmuş ve haneler bu gelir sırala· 

masındaki yerlerine göre dört guruba ayrılmıştır. Her gurubun ödediği vergi toplam gelirine-oranlanmıştır. 
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Tablo 5.1 
HANELERİN SAHİP OLDUKLARI TOPRAK MİKTARI İTİBARİYLE DAĞILIMI, (*) 1844 

(Dönüm) 

TOPRAK GRUPLARI 

Topraksız 1-10 dönüm 11-25 dönüm 26-40dönüm 41-60 dönüm 61 + dönüm Toplam Çiftlikler Toplam 

Köy Adı 
Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak 
Sayısı Miktan Sayısı Miktarı Sayısı Miktarı Sayısı Miktan Sayısı Miktan Sayısı Miktarı Sayısı Miktarı Sayısı Miktan Sayısı Miktan 

Alakarya 11 o 2 16 3 55 5 154 - - 2 186 23 411 3 2677 26 3088 

Atnaş 28 o - - 4 74 1 34 1 46 1 163 35 317 1 1840 36 2157 

Konak 7 o 12 100 50 870 10 292 2 96 1 70 82 1428 - - 82 1428 

Vasilikoz 168 o 191 260 12.19 307.5 14 445.5 11 537 3 270 406 1820 - - 406 1820 

Çanakçı 8 o 10 68 17 316 6 168 - - - - 41 552 - - 41 552 

Zabitne 2 o 6 41 25 458 8 258 12 614 4 420 57 1791 - - 57 1791 

Kırkc;alt 1 o 11 63 3 56 1 39 - - 1 138 17 296 - - 17 296 

1J1 Mehriz Çiftlik - - - - - - - - - - - - - - 1 700 1 700 
J-r 

Ahlatlı Sağir 12 o 3 14 5 90 1 39 - - 1 170 22 313 1 123 23 436 

Karatepe 3 o - - 4 82 3 98 1 56 - - 11 236 - - 11 236 

Botumak 5 o - - 12 248 7 216 2 90 2 230 28 784 - - 28 784 

Ahlatlı Kebir 3 o - - 20 431 32 1056.5 17 847.5 6 440 78 2775 - - 78 2775 

Orgari 17 o 27 236 43 759 30 952 3 160 1 160 121 2267 - - 121 2267 

İskele-i Bergos 125 o 24 82 6 104 2 62.5 1 41 5 788.5 163 1078 1 652 164 1730 

Karaviran 17 o 5 6 10 197 12 400.75 21 1005.75 7 614 72 2223.5 - - 72 2223.5 

Toplam 407 o 291 886 221 4047.5 132 4215.25 71 3493.25 34 3649.5 1156 16291.5 7 5992 1163 22283.5 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
(*) Toplam toprak miktarı bir hanenin sahip olduğu ekili ve nadas tarlalarla çayır ve bağların tümünü kapsamaktadır. Tablo yalnız köylü ha-
nelerin toprak dağılımını göstermektedir. 



Tablo 5.2 
HANELERİN SAHİP OLDUKLARI TOPRAKLARIN ORAN OLARAK DAĞILIMI, 1844 

(%) 

TOPRAK GRUPLARI 

Topraksız 1-10 dönüm 11-25 dönüm 26-40dönüm 41-60 dönüm 61 + dönüm Toplam Çiftlikler Toplam 

Köy Adı 
Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak Hane Toprak 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Alakarya 42.30 o 7.70 0.51 11.53 1.78 19.24 4.98 - - 7.69 6.03 88.46 13.30 11.54 86.70 100 100 

Atnaş 77.77 o - - 11.11 3.43 2.78 1.57 2.78 2.14 2.78 7.55 97.22 14.69 2.78 85.31 100 100 

Konak 8.53 o 14.64 7.00 60.98 60.93 12.20 20.44 2.44 6.73 1.21 4.90 100 100 - - 100 100 

Vasilikoz 41.38 o 47.05 14.28 4.68 16.90 3.45 24.48 2.70 29.51 0.74 14.83 100 100 - - 100 100 

Çanakçı 19.51 o 24.39 12.31 j 41.46 57.25 14.64 30.44 - - - - 100 100 - - 100 100 

Zabime 3.50 o 10.53 2.28 43.86 25.58 14.04 14.40 21.06 34.28 7.01 23.46 100 100 - - 100 100 

I<ırkçalı 5.88 o 64.71 21.28 17.65 18.93 5.88 13.17 - - 5.88 46.62 100 100 - - 100 100 
vı 

Mehriz Çiftlik 100 100 100 100 I'\) - - - - - - - - - - - - - -
Ahlatlı Sağir 52.18 o 13.04 3.21 21.74 20.64 4.35 8.94 - - 4.34 39.00 95.65 71.79 4.35 28.21 100 100 

Karatepe 27.27 o - - 36.36 34.75 27.27 41.53 9.10 23.72 - - 100 100 - - 100 100 

Botumak 17.85 o - - 42.85 31.64 25.00 27.55 7.15 11.47 7.15 29.34 100 100 - - 100 100 

Ahlatlı Kebir 3.84 o - - 25.64 15.53 41.02 38.07 21.80 30.54 7.70 15.86 100 100 - - 100 , 100 

Orgari 14.04 o 22.31 10.41 35.54 33.48 24.79 41.99 2.49 7.06 0.83 7.06 100 100 - - 100 '\ 100 

lskele-iBergos 76.21 o 14.64 4.74 3.65 6.01 1.22 3.61 0.61 2.37 3.05 45.58 99.39 62.31 0.61 37.69 100 100 

Karaviran 23.61 o 6.95 0.26 13.89 8.86 16.66 18.02 29.16 45.24 9.73 27.62 100 100 - - 100 100 

Toplam 34.99 o 25.02 3.98 19.00 18,16 11.35 18.92 6.10 15.67 2.93 16.37 99.39 73.10 0.61 26.90 100 100 

Kaynak, Bk. Tablo 1. 1 



Tablo5.3 
GAYRI SAFİ GELiRiN HANELER iTiBARiYLE DAĞIUMI, 1844 

(Vergiden önce) 
Hane Yüzdelerinin Gelir Payı 

Köy Adı llk%25 lklncl%25 Oçonc0%25 Son%25 %100 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Alakarya 7.63 9.71 14.74 67.92 100 
Ahlafü Sağir 12.90 18.90 24.44 43.76 100 
Karaviran 11.96 19.15 24.33 44.56 100 
Konak 15.48 22.92 15.38 46.22 100 
Çanakçı 10.80 19.67 25.53 44 100 
Kırkçalı 11.93 20.16 25.12 42.79 100 
Karatepe 16.79 23.58 28.92 30.71 100 
Botumak 12.91 21.74 27.39 37.96 100 
Zabime 13.54 18.30 24.54 43.62 100 
Ahlattı Kebir 15.66 21.90 25.66 36.78 100 
Orgari 14.36 20.61 26.12 38.91 100 
lskele-i Bergos 10.30 15.66 22.04 52 100 
Atnaş 7.32 8.43 9.0 75.25 100 
Vasilikoz 10.90 17.19 24.19 47.72 100 
Toplam 11.76 16.85 22.56 48.83 100 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
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Tablo5.4 
GAYRI SAFI GELiRiN HANELER iTiBARiYLE DAĞIUMI, 1844 

(Vergiden sonra) 
Hane Yüzdelerlnln Gelir Payı 

Köy Adı lık%25 lklncl%25 Üçüncü %25 Son%25 %100 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Vasilikoz 10.22 16.55 23.69 49.54 100 
Ahlatlı Sağir 14.85 20.92 19.60 44.63 100 
lskele-i Bergos 10.55 16.15 22.67 50.63 100 
Karatepe 17.30 23.23 27.47 32.0 100 
Boturnak 13.94 20.94 26.90 38.22 100 
Kırkçalı 11.41 18.92 26.51 43.16 100 
Çanakçı 10.15 19.89 24.78 45.18 100 
Alakarya 8.20 10.11 15.89 65.80 100 
Atnaş 7.68 9.05 9.56 73.71 100 
Orgari 13.34 20.24 26.28 40.14 100 
Karaviran 10.83 19.49 24.28 45.40 100 
Konak 13.67 19.68 24.84 41.81 100 
Ahlatlı Kebir 15.92 22.14 25.06 36.88 100 
Zabime 13.0 18.0 24.0 45.0 100 
Toplam 11.49 16.67 22.37 49.46 100 

Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
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TabloS.5 
HANE BAŞJNA GELiR DAĞILIMI, 1844 

Vergiden önce Vergiden Sonra 
Hane Başına Gellr (Kuruş) Hane Başına Gellr (Kuruş) 

Köy Adı Ortalama Ortalama 
Alakarya 2386 2084 
Mehriz Çiftlik 6084 4908 
Ahlatlı Sa~ir 752 662 
Karaviran 651 542 
Konak 897 728 
Çanakçı 827 692 
Kırkçalı 435 334 
Karatepe 975 846 
Boturnak 1027 871 
Zabime 831 6.50 
Ahlatlı Kebir 876 734 
Orgari 637 496 
lskele-i Bergos 1567 1442 
Atnaş 2505 2250 
Vasilikoz 900 756 
Köylerin Ortalaması 1423 1199 
Kaynak, Bk. Tablo 1.1 
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SONUÇ 

Nüfusunun 2/3'ünü zımmilerin oluşturduğu Ahyolu kazasının örnek alınan 
15 yerleşim biriminden, 100 hanenin üzerinde bulunan köylerin temel geçim kay
nağı çiftçilik dışı faaliyetlerden elde edilen gelirler oluşturmaktadır. İç kesimlerde 
bulunan küçük ve orta büyüklükteki köylerde haneler yaygın olarak çiftçilik faali
yetlerinde bulunmaktadırlar. Ancak, yerleşim birimlerinde toprağın düzensiz 
dağılımı ve dönüm başına verimliliğin düşük olması, çiftçilikle uğraşan hanelerin 
aynı zamanda çiftçilik dışı ek gelir kaynaklarına yönelmesine neden olmuştur. Bu 
da, gelir düzeyi bölge ortalamasının altında bulunan bu hanelerin ortalama gelir 
düzeyini yükseltmiştir. Çiftçilik dışı ek gelir kaynaklarına yönelen haneler, 
yaygın olarak ormancılık faaliyetlerine dayalı olan hatab ve kereste ticareti ile 

uğraşmaktadırlar. 

Çiftçilikle uğraşan haneler, işledikleri toprakların % 1.25'inde kiracı durumun
dadırlar. Geri kalan toprakların tamamı tasarruf eden işletmelere aittir. 

Örnek alınan_.yerleşim bölgelerinde yaygın olarak tahıl üretimi yapılmakta 
olup, baklagiller ve sınai ürünlerin gelir içindeki paylan düşüktür. Tahıl ürünleri 
arasında gelir payı en yüksek olan ürünler, buğday, arpa ve mısırdır. Bölgede bağ 
ve bahçecilik, nüfusun yoğun olduğu ve özellikle kıyı şeridinde bulunan köylerde 
önemli bir gelir kaynağı niteliğindedir. 

Örnek alınan köylerde vergi yükü yaklaşık olarak% 15 civarındadır. Bu oran, 

vergilendirmede oldukça düşüktür. Alınan vergilerin yansından fazlasını, sabit 
değerler üzerinden alınan "virgiiy-i mahsusa" oluşturmaktadır. Vergilendirmede 
çiftçilik faaliyetlerinin yoğun olduğu köylerde üretime bağlı vergilerin ağırlıklı 
olması vergi adaletinin sağlanmasına imkan verirken, aynı eğilimi, özellikle çiftçi
lik dışı ek gelir faaliyetlerinin yoğun olduğu ve sabit değerler üzerinden alınan 
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vergilerin önem kaz.andığı köylerde görülmemektedir. 
Haneler arasında toprak ve vergi dağılımında görülen eşitsizlik, gelir 

dağılımında da görülmektedir. Özellikle çiftçilik faaliyetlerinin yoğun olduğu 
köylerde toprak dağılımı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin boyutlarını yansıtmak
tadır. Gelir dağılımında görülen bu eşitsizlik, vergi ödemelerinden sonra daha da 
artmaktadır. 
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EKLER 



EKl 
ÖRNEK ALINAN EMLAK VE ARAZi VE HA YV A.NA. T VE 

TEMETTÜAT TAHRİR DEFTERLERİ 
Ahyolu kazasının sosyo-ekonomik yapısının araştırıldığı bu çalışmada kul

lanılan arşiv kaynakları arasında en önemli yeri 1260 tarihli "Emlak veArazi 
Hayvanat ve Temettüat Tahrir Defterleri" almaktadır. Bu nevi defterler, "dahil-i 
tanzimat" olan bölgelerde yapılan sayımların sonuçlarını içermektedir. Bu sayı
mlarda amaç, hanelerin gelir düzeyini tespit ebnek ve sayım sonuçlarına göre uy
gun vergi dağılımını yapmaktır. Sayımlar hane esasına göre yapılmakta olup, def
terlerde hanelere ait veriler 3 bölümde ele alınabilir. -

i) Aşar miktarı ile cizye, virguy-i mahsusa, aşar ve rusumun parasal miktarının 
yer aldığı vergiler. 

ii) Hanelerin tasarrufunda bulunan toprak miktarı, sahip oldukları hayvan 
sayısı, dükkan ve değirmen gibi taşınmaz malların adeti ve bütün bunların hası
latı. 

ili) Hanelerin, varsa, ticaret ve emeğe dayalı faaliyetlerinden elde ettiği gelirle
rinde içinde bulunduğu toplam hasılatı. 

Bu araştırmada kaynak olarak gösterilen ve Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 
mevcud Ahyolu "Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve Teınettüat Tahrir defterleri"nin 
ayrıntılı dökümü aşağıdadır. 

KÖY ADI TASNİFİ DEFTERNO EBAT SAHİFE 
ALAKARYA Maliyeden MÜdevver 22017 5X12.5 6 
KONAK Temettüat 5142 18X44 30 
KARAVİRAN Temettüat 5146 18X44.5 34 
VASİLİKOZ Temettüat 5149 18X44.5 116 
İSKELE-1 BERGOS Temettüat 5154 17.5X51.5 28 
KIRKÇALI Temettüat 5157 18X49 8 
ÇANAKÇI Temettüat 5162 17X48 16 
AHLATLI KEBİR Temettüat 5164 18X44.5 32 
MEHRİZ ÇİFTLİK Temettüat 5167 18X44 4 
KARATEPE Temettüat 5170 17.5X44 8 
AHLATLI SAĞİR Temettüat 5180 17X49 8 
BOTURNAK Temettüat 5190 17.5X44 12 
ATNAŞ Temettüat 5194 18X44.2 8 
ZABİRNE Temettüat 5194 18X44 12 
ORGARİ Temettüat 5199 17.7X44 36 
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EK-2 

Belge No: 605 
Tasnif: Cevdet İktisat 

Samakocuk nazırı Vecihi Paşa'ya yazılan emirname-i saırunin suretidir 
Ahval-i hali.ye cihetiyle der-saadetde hatab hususunda nev'ama zaruret vu

ku'na binaen Ahtaboli ve Vasilikoz ve Sözeboli ve Misivri ve ol havali-i iskelelerin
den nevechle hatab naklinde suhulet bulunacağı keyfiyyabna dair irsal kılınan 
tahrirabmızın vusulundan ve şimdiye kadar zikrolunan iskelelere nakl olunan 
hatabın beher-i çekisine otuzbeş pare virile gelmiş isede bu sfuet-i re'ayaya 
muceb-i gadr ve iz'ac oldığından bahisle iktiza idenler ile subaşıların beher-i çekisi 
yetmiş ve seksan pare virilmek üzre re'aya irza olunmuş ve re'ayaya hayvanat 
tedarik olunmak içün ale'l-hesab olarak biraz akçe virilmesi lazım gelmiş oldığı 
tafsilabna şamil ve Vasilikoz tarafında geçen seneden baki ve mevcud olan beş bin 
çeki ha tabın nakline va.fi kayıkların irsal itdirilmesini müstemil olan tahrirabnızı 

devletlü inayetlü veli'ütnia serdar-ı ekrem efendimiz bu tarafa tesyar ve bu madde 
zamanında akçe irsali lüzumuru beyan ve izbar buyurmuş olmalarıyla meal-i 
iş'arınız mu be-mu malumumuz olmuş ve hak-i paye-i hümayun-u şahaneye dahi 
arz ile meşmul inzar merhamet asar-ı hazret-i nacidarı buyrulmuşdır munsif 

oldı~ hamiyyet ve dirayet iktizasınca kaffe-i mesalih-i seniyyenin ve ba-husus 
böyle 'Ibadullaha nafi' müstelzim mevadın hakk-ı neviyesine cani hakkıyle 
çalışacağınız ma'luın diyü misillu mevadd-ı hayriyyeye dair teshilat-ı kabiyenin 
icrası iktiza-i şan-ı merhamet nişan-ı millukaneden idüği emr-ü gayr mevhum ol
mak hasebiyle saye--i merahimvaye-i mülukanede hem aceze-i re'aya sokulma
mak ve hem de hatab nakline evvelkiden ziyade ha.hiş ve istek gelüb 'Ibadullaha 
zaruret çekdirilmemek içün beher-i çekide re'aya seksaner pare virilmesi ve iste
diğiniz akçeyi fukara ve re'ayaya farz suretinde dime idinerek nakl idecekleri 
odun bahasına tutacak olduklarından derimiz tefil-i hazretleri an be-an muzdad 
eylesün asakir-i mansure-i muhammediyye matbahları dahi külliyetlü hataba 
muhtac olarak iktiza iden hatab her nasıl olsa mukatta'at hazinesinden akçesiyle 
alınacak oldığmdan hazır bu hatabdan iştira ile ba'dehu icab iden bahalarına 

mahsub kılınmak üzre şimdilik tarafınıza hazine-i mezkureden sermaye suretin

de yüzbin guruş gönderilüb ilerüde ne mikdar dahi akçe iktiza iderise iş'arınız vu
ku'nda uhdenizde olan iltizamat emvalinden havale olunması hususunda irade-i 
seniyye--i şahaneye ta'alluk iderek mucibince meblağ-ı mezbur hazine-i mezkure-
den tarafınıza tesyar ve sfuet-i hal müşarü'l-iley efendimize dahi iş'ar olunmuş ve 
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Vasilikoz tarafında olan hatabın nakline icab iden kayıkların irsali bu tarafda reis
ler kethüdasına tenbih kılınmış olmağla mukteza-i dirayet ve hamiyyet-i fıtriyye
niz üzere meblağ-ı mezkı1rı icabına göre farz suretiyle re'ayaya i't.a ve beher-i çeki
si seksaner pareye olmak üzre zikr olunan iskelelere külliyetlü hatab nakl ve id
dihar itdirderek asakir-i mansfue matbahlanna lüzumu olan ha tabın evvel be-ev
vel irsaline meziyyed himmet ve i'tina ve'l-hasıl şu hatab maddesine muvaffık 
olubda derkar olanı muzayekanın defini istihsal eylediğiniz takdirce devlet-i 
aliyyeye ve 'Ibadullaha pek büyük hizmet ibraz eylemiş olacağınızdan ona göre 
hareket ve cenabınızdan ma'mulumuz olan meserkar-ı esnayı ve deranı bırakan 
dahi izhare sarf-ı makderet ve şu beşbin çeki hatabın evvel be-evvel irsaline 
mübaderet eylemeniz math1b idügi beyanı ile kaime25 Cemaziyelevvel sene 45 

60 



EK:3 

Belge No: 605 
Tasnifi: Cevdet İktisat 

İltizam-ı memlaha-i Ahyolu 
Memlaha-i mezbüre merbut olan Der-saadetde olan memlahai başkaca iltizam 

buyurulmak oldığından bedel-i lazımeden minha 
Memlaha-i mezbür min-el-kadim yüzotuzbin guruş bedel ile samakocuk 

nazırlarına ihale ve iltizam buyurula gelmiş olub ancak kırkbeş senesine mahsu
ben der-aliyyede olan memlaha başkaca iltizam olmuş oldığından bedel-i lazime
si tenzil buyurulub Ahyolu memlahası yetmişbeşbin guruş bedel ile alınmak icab 
ideceği der-kar ve memlaha-i mezbur mahzeninde bulunan tuzun dahi beher-i 
keylesi Ahyolu üzere otuzsekiz pare fiyatla devr olunmak iktiza ideceği nfunüdar 
olub ancak ahvfil-i ma'lüme hasebiyle Ahyolu re'ayası bil-külliyye firar itmiş olub 
min-el-kadim memlaha-i mezburun ahvali Ahyoli re'ayası rnemlahadan ihrac it
dikleri tuzun sekiz keylede bir keylesini kendülere emekleri mukabili olub yedi 
keylesini memlaha mültezimine vire gelmiş iselerde şimdi re'aya-i mersfunenin ol 
vechle firar eylemeleri hasebiyle memlaha-i mezbur mu'ti kalmış oldığına ve bu 
makule mukataa-i cesime-i miriyenin mu'ti bırağılması münasib olmadığına bin
aen etraf ve eknafdan yövmiye üçer guruş akçe ve yiğirınibeşer parelik nan-aziz 
tayinatı virilmek üzere karar virülüb işçi amele olarak üçyüz nefer mikdar-ı amele 
celb olunub memlaha-i merkum.eye işledilmekde ve beher-i yövm ücretleri ve 
nan-ı aziz tayinatı olarak ma'ümena ve mütemedan bin ikişeryüz mikdan guruş 
mikdarı mesarifleri. 'ita olunmakda olmağla bu süretde memlaha mültezimleri 
aslından tuz-ı bad-i hevaca alırlar iken şimdi beher-i keylesi elişer ve altmışar pare 
mesarifle meydana gelmekde oldığına nazaran memlaha-i mezburun varidatı 
bi'l-külliyye tenzil bulmuş oldığından mevcüd olan tuzun fiyat-ı miriyesi alınma
yub terk ve ihsan buyurulur ise fiha olmadığı takdirce yine bedel-i sabıkı ile gayr
ez memlaha-i asita'ne-i Ahyolu memlahası yetmişbeş bin guruş bedel ile kabul 
olunub mevcüd olan tuzdan mahzende zuhur iden otuzbin keyl mikdar tuz mem
laharun geçen sene bedeli mukataat-ı hazinesine teslim olunmuş aldığına binaen 
mukataat hazinesi malı dimek olacağı ve re'aya hanelerinde bulunan tuz dahi 
kendülerinin olmayub memlaharun idüği varid olan pusulada şerh virilmiş ve 
re'aya tuzdan haylicesi satılmış olduğı ve şimdiye değin nemikdara tuz satıldığı 
iş'ar iş bu tuz geçen seneden külliyetlü bırağılmış olmak mülabesesi gayr-ı ez 
mevcüd kusuru ne vechile olunmuş ise beyan olunması yad ve tezkar buyurul-
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muş ohriağla rusyalu Ahyoluda mudım ikametinde mahzenlerde olan tuzı iste
diği gibi etrafa füruhta ve kendüsi askerine ve saire telef etmiş oldığı cümlenin · 
malumları olan halatdan olarak rusyalu Ahyoliyi tahliye eylediğinde Ahyolu des
potu ve çorbacıları ve sairelere mukaddemce Ahyoluya gönderilmiş olan 
kethüda-i çakire gelub etrafdan tuz almak içün arabalar geliyor firar eden 
re'ayfilann kendü malları olarak herbirmikdar tuzları telef oluyor vikayeten şunu 
cümlemiz ma'rifetiyle satalım telef olmasın diyü istid'a itmişler kethüda muma
ileyh dahi mahzende olan tuzun ve vechle olacağı ma 'h1mı olmadığına ve 
re'ayanın temiyetleri lazimeden ve kendü mallarımız deyu iddi'ada olub is
tid'alarına müsaade olunmak lazimeden idügine mebni despot ve çorbacı 
mersumahn istid'alarına müsaade iderek yanlarına birkaç nefer adam t'ayin ide
rek kendülerinin ve firar iden re'ayanm hanelerinde bulunan tuzlarını füruht it
meğe başlamışlar muahharen çaker-i keminelerine Ahyoluya vun'.idumuzda 
keyfiyeti bu vechle ifade eylediklerinde derhal despot ve çor bacıları taraf-ı çakera
neme celb idub satmış oldukları tuzın mersumatda olan ve kethüda-i çakr-i tarafı
ndan me'muridinde bulunan defterlerini getürdüb maslahah anladıktan sonra iş 
bu re'aya hanelerinde olan tuzun nevedrile olacağına dair henüz bir güne irade-i 
seniyye taalluk buyurulmadığı buru, böyle itmeli değilimişseniz lakin olmuş bais 
yokdur arhk cümleniz giden ma'rifet-işer'i ve cümle ma'rifetleriyle re'ayahanele
rinde giru kalmış olan tuzu dahi tahmin idin ve defterini tanzim ile getürün deyu 
tenbi olunarak taraf-ı şer'iyeden ve taraf-ı aciz-anemden me'murlar ta'yin olunub 
ve despot ve çorbao mersumat marifetlerile re'aya hanesinde giru kalmış olan tuz 
dahi tahmin itdirilüb defteri tanzim olunmuş olub ancak ol mevsimler ve işbu 
hengam tuz satmanın vakti oldığından bir tarafdan tuz almak içün araba gelmek
de oldığına_ ve arabaların boş gönderilmesi münasib olmadığına mebni çakerleri 
Ahyolu naibi efendi ve silahşoran hasadan Ahyolu vücuhundan Hasan ağa ve 
sabık Misivri voyvodası ve Ahyolu vüruhu hao İsmail ağa ve Sözeboli voyvodası 
Hasan ağa ve bunların emsali tuz maslahahnda beş on seneden berü istihdam 
olunmuş onbeş yiğirmi nefer vücuh ve ihtiyar ehl-i islam ile Ahyolu despotu çor
bacilerını bil-istishab tuz mahzenleri müsahede olunarak Ahyolide nazırların 
oturdukları konağın karşusında çeşmeye muttasıl gibi olan bir aded mahzende 
tuz olub ma'ada mahzenler bil-külliyye boş olarak bir keyl tuz mevcud olmayub iş 
bu tuz olan bir aded mahzen bitün bütün doli olur ise yetmiş-seksan bin keyl 
mikdar tuz oldığını erbab-ı vukuf ifade itdiler ve mevcud olan tuzun meseha olun
dukda anbarın nısfından duncası tuz ile memlu olub ma'adası boş oldığmdan 
gayr-ı işbu tuz dahi utufetlü Yusuf paşa hazretlerinin zamanı nezaretlerinde mah
zen-i mezbur vaz' olunmuş olub yedi sekiz senelik dimek olarak ol vaktden berü 
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ve anbarın üzeri akmış ve aşağısı nem oldığından erimiş olarak anbar-ı mezkfue
de nısf mertebesinde olan tuzun dahi bu vechile yukaru ve aşağısı erimiş 
oldığından nihayet anbar-ı mezkı1rede olan tuz otuz bin keyl mikdar oldığıru an
barın üzerinde huzfu-u şer'iyyede çakerlere dahi birlikde olduğu halde viicuhdan 
ve re'ayadan olarak mevcftd olan otuzkırk nefer kadar miislim ve re'ayadan 
erbab-ı vukuf ifade itdiler çakerlerin dahi anların ifadesine i'tibar itdim naib 
mfuna-ileyh dahi ol vechile ilam-ı şer'iyyesini tanzim iyledi işte fi'l hakika mah
zen-i mezhı1r seksanbin keyl tuz alursa mevcO.d olan tuz nısfından aşağı idi tahm
inen dogrı olmak icab ider ve yahud mahzen-i mezbfu dörtyüzbin keyl tuz olursa 
geçen seneden bırağılmış olan tuzlar mevcud olmak iktiza ider ancak milh-i mezb
fuun bir mikdarı sab.lmış ise de memlahalardan bir mikdar çıkmaya başlayub işbu 
mahzende olan tuz atik toz ve topraklu siyahca oldığından araba ile gelenler kabul 
itmeyüb yeni çıkan tuzdan matlO.b itdiklerinden şimdi memlahalardan çıkan tuz
dan fiiruht olunmak üzre olarak mahzende olan tuzdan gayr-ez fiiruht ma'adası 
el-haletü hazihi mevcud olmağla milh-i mezbfu taraf-ı a'bidaneme terk buyurul
mayubda ahva.1-i memlaha üzere akçesi alınacak oldığı takdirce mahzen
ire'ayaurun nemikdar mahaline kadar tuz ile dolu oldığını Hakem efendi ve 
çakerlerin vücuh-u memleket ve despot ve re'aya çorbaalan kırk elli nefer mikdar 
cemm-i gafir cümle-i müşahede idüb mesaha olundı bu suretde mevcud olan tuz 
olarakdan bir mu'temed adam irsal buyurda devr ve tekbil olunub satılmış olan 
mahalle ağna kıyas olundığı suretde anban mezburda olan tuz otuzbin keyle mi
dir yoksa nemikdardır ma'lfun olacağ ve işte işbu bir aded mahzenin nısfından 
aşağısı mikdarı tuz mevcud olub ma'ada mahzenler bil-külliyye boş oldığı ve 
re'aya hanelerinde olan tuz dahi taraf-ı a'bidanemden vaz'i yer olmayub çakerle
rin gelmezden evvelce despot ve çorbacılar kendüleri kethüdam muma-ileyhün 
bir kaç nefer adam olarak kendülere yazıcı ve adamların memur iderek bir 
mikdarıru satmış iseler de çakerlerin Ahyoliye vürudum anda te'hir itdürüb ma'ri
fet-i şer'ile ve cümle ma'rifetleriyle gerek mahzeninde mirinin olan ve gerek re'aya 
hanelerinde bulunan tuzı ol emrde keşf ve mesaha itdirüb ba'dehu re'aya hanele
rinde tuzı mahallerinde terk ile mahzende olan tuzdan bir mikdar satıldı Sonraları 
dahi yeni tuzdan çıkmağa başladığından mahzende olan tuzu arabacılar yekin
meyüb almadıklarından oldahi terk olunarak ma'rifet-i a'bidanemle imal itdiril
mekde olan tuzun satılmak üzere oldığı ve şimdiye kadar bunların cümlesinden 
satılmış olan tuzun keyfiyyeti keffan irsal olunan pusuladan ma'lfun-u ali buyuru
lacağı zahir olmağla ve'l-hasıl işde her memlaha-i mezburun keyfiyyeti her ne ka
dar böyle perişan olub ve bedeli olarak virilen akçeye mukabil memlahalarda 
i'mal olunan tuz mesarifsizce alınur gelmiş isede şimdi Ahyolu re'ayası olmadı-
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klarından işleyecek ttızı dahi mesarifle meydana geleceği der-kar isede madamki 
samakocuk nezaret-i uhde-i a'cezanemdedir buralarda bulunmak iktiza-i masla
hatdan oldığından ve belki layıkile tutulabilür ise bedelini ve tuz ihraa içün vaki' 
olacak mesarifab çıkarmak memur itdüğünden bedel-i sabık ile kabul olunub işbu 
mevcıld olan tuz taraf-ı a'bidaneme ihsan buyurulur ise felaha olmadığı ve tahmi
nen i'timad ve i'tibar buyurulmadığı suretde maslahatı layıkile anlamak ve mah
zen-i mezbfirde olan tuzı devr ve tekbil iderek mahzen-i mezbür zerresine kadar 
dolu ise müslim ve re'aya cümlenin meşhudu olunduğundan devr ve tekbil oluna
cak mahalline nazaran satılmış olan dahi ona kıyasen tahinin olunub cümlesi ne 
mikdar olur ise memlaha-i mezbürun Ahyolu üzere iktiza iden fiyatı beher-i key
lesi yüzotuz akçeden tarf-ı bende-ganemden i'ta olunacağı ve re'aya hanelerinde 
bulunub ma'rifetleri ile satılmış olan ve el-yevm mevcıld bulunan tuz keyfiyyeti 
çaker-i keminelerinin pekde bileceğim mevaddan olmayub füruht işine çakerin 
gelmezden evvelce despot ve çorbaaları ma'rifetiyle olmuş ve sonra ku'sur kılan
ları dahi ma'rifet-i şer'i ve mersümat ma'rifetleriyle tahmin kılınmış olmağla bu
nun layıkıyla tahkiki despotdan ve çorbacılardan icab ideceği ve Ahyolu kalem-i 
cizyesinin hali ma'lüm olub böyle kalır ise kati külli zarar göstereceği zahir ve eger 
gitmiş olan re'aya şayed avdet idüb gelirler ise bedel-i sabıkını çıkardıktan sonra 
belki ziyade dahi tutacağı bedihi ve bahir olub ancak cizye-i mezburu ne tutub ne 
tutmayacağı ber-vechile anlaşılır ve tahmin olunur kabilden olmadığından ka
lem-i mezbure merbut kazalarda bulunan re'ayanın müstehak olanlarına esnaf-ı 
sülüse itibariyle kağıtları virilüb ve fiyat-ı miriyesi üzere akçeleri tahsil olunarak 
herbir kasaba ve kurra i'tibariyle ne mikdar re'aya bulunur ve kağıd virilür ise isim 
ve şöhretleri ile imzalu defteri tanzim olunarak her bir kazanın başka başka defter
leriyle hasılatları ve kusur kalacak e~akı cümlenin canib-i mınyeye gönderilmek 
üzere teslim olunmuş olmağla bu vechilema'rifet-i a'bidanemde tanzimi muvaf
fık irade-i aliyye oldığı halde ol-vechile iktizası icra olunmak ve yahud işbu cizye 
maddesini kazaları bir kere gezüb defterlerini tatbik idüb layıkiyle anlamak için ol 
taraftan bir mu'temed adam me'mur buyurulmak çakerlerinin dahi memnun ola
cağı mevaddan olmadığından bu suretin icrası müvaffık irade-i aliyye oldığı hal
de ol vechile tanzimine inayet buyurulmak lazımgeleceği 
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