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ÖZET 

Bu çalõ ma, öncelikle XIX. yüzyõl ve XX. yüzyõl ba larõnda Osmanlõ Devleti’nde 
tarõmõn genel özelliklerini ortaya koymaktadõr. Akabinde I. Dünya Sava õ öncesinde 
gerçekle tirilen 1909, 1913 ve 1914 yõllarõ tarõm sayõmlarõna göre Osmanlõ Devleti’nde 
tarõmõnõn alt sektörleri itibariyle de erlendirilmesi yapõlmaktadõr. Böylece Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde tarõmõn geli imini, Osmanlõ Devleti dönemiyle ba lantõ 
kurularak daha gerçekçi zeminde tahliline imkan hazõrlanmaktadõr. Bununla birlikte, 
sözü edilen tarõm sayõmlarõna göre Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda ziraat hayatõ alt 
sektörleri itibariyle ele alõnarak Osmanlõ Devleti tarõmõnõn, Kale-i Sultaniye Sanca õ 
özelinde de erlendirilmesi yapõlmõ tõr. Osmanlõ Devleti döneminde tarõmõn nispeten 
daha geli mi  oldu u bugünkü Marmara ve Ege Bölgelerinde tarõmõn ula tõ õ seviye 
hakkõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ tarõmsal hayatõ fikir vermektedir.  
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SUMMARY 

This study deals with the general properties of agriculture in the Ottoman State, 
particularly at the beginning of the 19th and 20th centuries. Afterwards, the sub-sectors 
of the agriculture in the Ottoman State have been evaluated according to the agricultural 
census of the years 1909, 1913 and 1914 prior to the first world war. Thus, the analysis 
of the development of agriculture in the period of the republic of Turkey has been 
carried out in more realistic ground by keeping contact with the period of the Ottoman 
State. Besides, according to the agricultural census mentioned, the evaluation of 
agriculture of the Ottoman State has been fulfilled in the sample of Kale-i Sultaniye 
Sanca õ by being dealt with the sub-sectors of the agricultural life in Kale-i Sultaniye 
Sanca õ. The agricultural life of Kale-i Sultaniye Sanca õ gives an idea in respect of the 
level that the agriculture has reached in present Marmara and Aegean Regions, where 
the agriculture has relatively more developed in the period of the Ottoman State. 

 

Key Words: Agricultural Censuses, The Ottoman State, Kale-i Sultaniye Sanca õ  
 

     Giri   

     Osmanlõ Devleti’nin 19. yüzyõl ve 20. yüzyõl ba larõnda tarõmõ hakkõnda 
yeterli, güvenilir ve amaca uygun istatistikler oldukça sõnõrlõdõr. Osmanlõ 
Devleti kaynaklarõna ula abilen sosyal bilimcilerin tarõm istatistiklerini 
kullanma konusunda kar õla acaklarõ pek çok teknik zorluk bulunmaktadõr. 
Bu güçlüklerin ilki, bölgeler itibariyle zirai ölçülerin farklõ olmasõ nedeniyle, 
verilen miktarlarõn günümüz ölçülerine dönü türülmesi için uzun 
hesaplamalar yapõlmasõ gerekmektedir. kinci önemli güçlük; istatistiklerin 
düzenlendi i dönem itibariyle mparatorluk sõnõrlarõnõn ve idari 
bölümlenmesinin Cumhuriyet dönemiyle farklõlõk göstermesidir. Ayrõca 
ula õlacak sonuçlarõn sa lõklõ olmasõ açõsõndan istatistiklerdeki hata 
paylarõnõn kar õla tõrmalar yapõlarak de erlendirilmesi ve eksikliklerin 
tahminler yoluyla tamamlanmasõ yine uzman çalõ masõ gerektiren 
hususlardõr. “Osmanlõ Dönemi Tarõm statistikleri 1909, 1913 ve 1914” adlõ 
çalõ ma, yukarõda belirtilen eksiklikleri gidermek ve Cumhuriyet dönemi 
Türkiye tarõmõnõ tarihsel ba lantõlarõyla birlikte ele almak isteyen 
ara tõrmacõlara gerekli verileri sa lamaktadõr. Bu istatistikler, Osmanlõ 
Devleti döneminde yayõnlanan ilk modern tarõm istatistikleri özelli i 
ta õmaktadõr. 1909 tarõm istatisti i, Orman ve Meadin ve Ziraat Nezareti 
tarafõndan yayõnlanan ilk tarõm istatistikleridir. Bu eser, mparatorlu un 
Avrupa kõtasõndaki topraklarõ için 1907 yõlõna, Asya ve Afrika kõtalarõndaki 
topraklar için de 1909 yõlõna ait verileri kapsamak üzere ayrõ ciltler halinde 
yayõmlanmõ tõr. 1909 tarõm sayõmõ co rafi alan itibariyle 1913 ve 1914 tarõm 
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istatistiklerine göre daha geni  bir alanõ kapsamaktadõr. Kars bölgesi ile 
Anadolu’da birkaç kazanõn dõ õnda tüm Türkiye’ye ait veriler istatistiklere 
yansõtõlmõ tõr. 1913 ve 1914 tarõm istatistiklerinde yöntemle ilgili bir 
açõklama yer almamõ tõr. 1913 istatisti i Kars bölgesine ek olarak A rõ, 
Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Mu  ve Siirt üretim bölgelerini 
kapsamamaktadõr. 1914 tarõm istatisti inde ise bunlara ek olarak Adana, 
Bingöl, Bitlis, çel, anlõurfa ve Van üretim bölgeleri ile ilgili veriler 
bulunmamaktadõr (Güran, 1997a: XVII-XIX).  

Osmanlõ Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden sanayi mirasõ 
oldukça sõnõrlõdõr. I. Dünya Sava õ’ndan Kurtulu  Sava õ bitimine kadar olan 
dönemde tarõmsal faaliyetler ve tarõm ekonomisi büyük zarar görmü tür. 
Ancak genç Cumhuriyetin ekonomik geli mesi için en önde gelen 
potansiyel ekonomik gücü tarõm sektörüdür. Cumhuriyet öncesinde tarõmõn 
GSMH’ye oranõ % 50 civarõnda iken, bu oran ancak 1946 sonrasõnda % 
43’lere inmi tir. Dolayõsõyla 1950’lere kadar Türk tarõm ekonomisi ciddi bir 
yapõsal de i iklik göstermemi tir. Cumhuriyet dönemi tarõm ekonomisini 
çe itli boyutlarõyla de erlendirebilmek ve kõrsal-kentsel etkile imdeki yerini 
belirleyebilmek ancak, XIX. yüzyõl ve XX. yüzyõl ba larõndaki Osmanlõ 
Devleti tarõmõyla kurulacak gerçekçi ba lantõlar ve de erlendirmelerle 
ortaya koyulabilir. Çünkü Osmanlõ Devleti’nden devralõnan tarõmsal mirasõn 
Cumhuriyet dönemindeki yansõmalarõ çok uzun yõllar silinememi tir.  

“Osmanlõ Dönemi Tarõm statistikleri 1909, 1913 ve 1914” adlõ çalõ ma, 
son dönem Osmanlõ Devleti tarõmõyla Cumhuriyet dönemi tarõmõ arasõnda 
ba lantõlarõ sa layan verileri sunmaktadõr. Bu çalõ mada co rafi kapsam 
olarak bugünkü Türkiye sõnõrlarõ esas alõnmõ tõr. Üretim bölgelerinin 
düzenlenmesinde Cumhuriyet dönemi mülki idari sistemine göre tarõm 
istatistiklerinin düzenlenip sunulmasõna gayret gösterilmi tir (Güran, 1997a: 
XVII-XIX). Ancak istatistikler incelendi inde, Türkiye sõnõrlarõna tekabül 
eden alanõn tümü kapsanmadõ õ gibi, olu turulan üretim bölgelerinin de 
Cumhuriyet dönemi idari birimleriyle tam olarak örtü tü ü söylenemez. 

Bu çalõ ma; Prof. Dr. Tevfik GÜRAN tarafõndan “Osmanlõ Dönemi Tarõm 
statistikleri 1909, 1913 ve 1914” adõyla yayõna hazõrlanõp 1909 (1325), 

1913 (1329) ve 1914 (1330) yõllarõ Osmanlõ Devleti tarõm sayõmõ 
istatistiklerini içeren ve Devlet statistik Enstitüsü tarafõndan 1997 yõlõnda 
basõlan bu çalõ madan temin edilen istatistiklerden hareketle Osmanlõ 
Devleti son dönemi ve Kale-i Sultaniye Sanca õ tarõmõnõ alt sektörleri ve 
karakteristikleri itibariyle de erlendirmeyi amaçlamaktadõr. Ayrõca bu 
çalõ ma, Anadolu’nun kuzeybatõsõnda ve co rafi konum bakõmõndan 
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stanbul’a yakõn bir idari ünite dahilindeki tarõmõn 20. yüzyõl ba larõnda 
ula tõ õ seviyeyi ve ülke tarõmõ içindeki yerini ortaya koymayõ 
amaçlamaktadõr.  

1. ÇALI MANIN AMACI, VER  VE YÖNTEM 

Bu çalõ mada öncelikle, XIX. yüzyõl ve XX. yüzyõl ba larõnda Osmanlõ 
Devleti tarõmõnõn genel özellikleri ve tarõmda modernle me çabalarõ ele 
alõndõktan sonra, “Osmanlõ Dönemi Tarõm statistikleri 1909, 1913 ve 
1914”e göre tarõmõn alt sektörleri itibariyle de erlendirilmesi yapõlmaktadõr. 
Hemen arkasõndan sözü edilen istatistiklere göre Kale-i Sultaniye Sanca õ 
tarõmõnõn genel ve alt sektörler itibariyle de erlendirilmesi yapõlarak, co rafi 
konum itibariyle stanbul’a yakõn bir mevkide bulunan Sanca õn ülke 
tarõmõndaki yeri ortaya konulmaya çalõ õlmaktadõr. Makale için gerekli 
veriler “1909, 1913 ve 1914 Osmanlõ Dönemi Tarõm Sayõmlarõ”ndan 
sa lanmõ tõr. Makalenin bir di er amacõ da bu istatistiklerden hareketle            
I. Dünya Sava õ öncesinde genelde ülke tarõmõnõ ve özelde de Kale-i 
Sultaniye Sanca õ ( ekil 1) tarõmõnõ ele alarak, Cumhuriyet sonrasõ ziraat 
hayatõnõn geli imine ili kin daha realist tahlillere zemin hazõrlamaktõr. 
statistik analiz temelli bir ara tõrmadõr.   

2. XIX. YÜZYIL ve XX. YÜZYIL BA LARINDA OSMANLI 
DEVLET   TARIMINA GENEL B R BAKI  

     19. yüzyõl ve 20. yüzyõl ba õnda Osmanlõ mparatorlu u çok büyük 
ölçüde tarõma ba õmlõ bir ekonomik yapõya sahipti. Osmanlõ Devleti bir 
tarõm imparatorlu u idi. Ülke halkõnõn büyük bir bölümü tarõmdan hayatõnõ 
kazandõ õ gibi, vergi ve dõ  ticaret gelirlerinin çok büyük bir bölümünü tarõm 
sektöründen sa lõyordu. 1913’te Osmanlõ mparatorlu u tüm gayrisafi milli 
hâsõlasõnõn % 48’ini, Anadolu bölümünün gayrisafi milli hâsõlasõnõn % 
46’sõnõ tarõm sektörü olu turmaktaydõ. Osmanlõ Devleti maliyesi, çok büyük 
ölçüde tarõmsal nüfustan toplanan dolaysõz ve dolaylõ vergilere dayanõyordu. 
Tarõmõn Osmanlõ Devleti ekonomisinde önemini ölçmenin bir ba ka yolu da 
ihracatõn yapõsõndan anla õlõr. I. Dünya Sava õ’nõn ba ladõ õ günlerde ülke 
ihracatõnõn % 80-85’i tarõm ürünleri ve hammaddelerdi (Quataert, 1985: 
1556; Duran, 1990: 319). 

    XIX. yüzyõlda Osmanlõ mparatorlu u tarõmda önemli bir geli me 
sa layamayan ülkelerden biriydi. mparatorlu un geni  topraklarõ üzerinde 
ya ayan nüfus on yedinci yüzyõldan sonra siyasi ve ekonomik nedenlerle 
azalmõ tõ. Köyler küçülmü , “hali ve harap” olanlarõn sayõsõ artmõ tõ. Ekili 
topraklarõn, ülke topraklarõnõn küçük bir bölümünü meydana getirmesi aynõ 
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zamanda dü ük nüfus yo unlu unun bir sonucudur. Yirminci yüzyõl ba õnda 
genel olarak imparatorlu un nüfus yo unlu u dü üktü. Rumeli 
vilayetlerinin ortalama nüfus yo unlu u 23-28.8 ki i/km² arasõnda 
de i irken; Anadolu vilayetlerinde ortalama 2.4- 42.9 ki i/km² arasõnda 
de i im göstermektedir. Anadolu’da nüfus yo unlu u do udan batõya do ru 
gidildikçe yükselmektedir. Nüfus yo unlu u, Do u Anadolu vilayetlerinde 
km²’ye 1-10 ki i; ç Anadolu’da 10-20 ki i; Batõ Anadolu’da ise 20-30 ki i 
arasõnda de i mekteydi. Osmanlõ Devleti tarõmõn 19. yüzyõl ortasõndaki 
genel durumunu yansõtan belgeler, imparatorlu un geni  ve verimli 
topraklarõnõn ancak çok sõnõrlõ bir bölümünde tarõm yapõldõ õnõ 
göstermektedir. Tablo 1’den de anla õlaca õ üzere ekili topraklarõn oranõ 
Anadolu’da % 6.7, Rumeli’de % 8.3’tür. Ekili topraklarõn yüzdesi 
Anadolu’da Rumeli’ye göre daha dü üktür (Güran, 1998: 63-67). Ancak 
XIX. yüzyõlõn son çeyre inde yukarõdaki tablo bir miktar de i meye 
ba lamõ tõr. Anadolu’da 1880’lerden itibaren di er alanlarda oldu u gibi 
nüfus alanõnda da dikkate de er geli meler kaydedilmi tir. Bir taraftan 
e itim ve sa lõk hizmetlerinin yaygõnla tõrõlarak ölüm oranlarõnõn 
azaltõlmasõ, di er taraftan da muhacir iskanõ politikasõyla özellikle 
Balkanlardan gelen göçmenlerin Anadolu’nun mümbit topraklarõna 
yerle tirilmesi Anadolu’nun nüfusunun bir miktar artmasõna yol açmõ tõr 
(Duran, 1990: 320).  
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Tablo 1: Osmanlõ mparatorlu u’nda 1907 Yõlõnda Vilayetler tibariyle 
Nüfus, Yüzölçümü ve Ekili Arazi Miktarlarõ 

V LAYETLER NÜFUS 
(B N 
K ) 

YÜZÖLÇÜMÜ
(B N KM²) 

EK L  
ARAZ * 

(B N 
KM²) 

NÜFUS 
YO UNLU U

(K /KM² ) 

EK L  
ARAZ N N 

YÜZÖLÇÜMÜNE 
ORANI (%) 

Selanik 922.4 40.0 2.5 23.0 6.2 
Manastõr 707.2 28.5 2.1 24.8 7.3 
Kosova 824.8 32.9 3.5 25.1 10.6 
Yanya 516.5 17.9 1.0 28.8 5.8 
Edirne 1.154.3 42.5 4.4 27.2 10.3 
stanbul 449.4 21.9 1.2 20.6 5.5 

Hüdavendigar 1.860.9 75.9 7.7 24.5 10.2 
Aydõn 1.727.3 57.0 6.0 30.3 10.5 
Adana 504.4 40.0 4.7 12.6 11.7 
Konya 1.249.8 91.6 6.3 13.6 6.9 
Ankara 1.157.1 75.0 5.7 15.4 7.6 
Kastamonu 1.105.0 80.0 3.4 13.8 4.2 
Trabzon 1.342.8 31.3 3.7 42.9 11.7 
Sivas 1.193.7 83.7 4.2 14.3 5.1 
Erzurum 675.9 76.7 3.4 8.8 4.4 
Mamüretülaziz 474.4 37.8 1.8 12.5 4.8 
Bitlis 301.9 29.9 2.6 10.1 8.6 
Diyarbakõr 394.1 46.8 3.1 8.4 6.6 
Van 114.0 47.7 0.8 2.4 1.6 
Toplam 16.675.9 957.1 68.1 17.4 7.1 

Kaynak: Güran, 1997a: 6-92; 1997b: 17-42; 1998: 65 
*Ekili arazi miktarõna ait rakamlar dutluk, zeytinlik, bahçe, çayõr ve nadasa ayrõlmõ  topraklarõ ihtiva 
etmemektedir. 

Tanzimat’la birlikte Türk tarõmõnda yenile me hareketleri ba lamõ tõr. 
Tanzimat döneminde öncelikle zirai geli me politikalarõnõ olu turacak ve 
uygulayacak bir zirai bürokrasi kurulmu tur. Giderek sayõlarõ ve etkinli i 
artan bu kadrolarõn uygulandõ õ zirai geli me politikasõnõn temel hedefleri 
üretimin arttõrõlmasõ ve çe itlendirilmesi, dõ  talebe yönelik zirai ürünler 
üretiminin te vik edilerek dõ  ticaret dengesinin sa lanmasõ, ithal ikamesi 
amacõyla kurulan yerli sanayi tesislerinin ihtiyaç duydu u hammaddelerin 
yurt içi üretimle kar õlanmasõ ve zirai üretim araç ve metotlarõnõn 
modernle tirilmesiydi. Bu hedeflere uygun olarak ekonomik geli meyi 
engelleyen problemlerin tespit edilerek çözümünü amaçlayan çalõ malar 
yapõlmõ , çe itli te vik edici ve düzenleyici politika tedbirleri uygulanmaya 
konmu  ve zirai e itim yoluyla tarõm metotlarõnõn modernle tirilmesine 
gayret gösterilmi tir. Bu çalõ malarõn en önemli kurumla mõ  ekli 1843 
yõlõnda kurulan ziraat meclisidir (Güran, 1992: 219-220). Bu meclisin 
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görevleri arasõnda, zirai üretimin arttõrõlmasõ, dõ  ticaret açõ õnõn kapatõlmasõ 
ve halkõn gelir düzeyinin yükseltilmesi konularõnda ara tõrmalar yapmak ve 
raporlar düzenleyerek önerilerde bulunmak yer almaktadõr. Bununla birlikte 
tarõm alanõnda e itim ve uzmanlõ a sahip görevlileri yeti tirmek üzere, 
stanbul-Halkalõ’da, Bursa’da ve Selanik’te Devlet tarõm mektepleri 

açõlmõ tõr. Ziraat mektepleri yanõnda çiftçilerin ça da  tarõm uygulamalarõnõ 
görebilmeleri amacõyla örnek çiftlikler kurulmu  (Ankara, Konya, Adana, 
Sivas ve Erzurum), yüksek verimli tohum da õtõmõ uygulamalarõ 
gerçekle tirilmi tir. Ayrõca çiftçinin kredi ihtiyacõnõ kar õlamak amacõyla 
1863 yõlõnda Ziraat Bankasõ kurulmu tur. 

 

     Ziraat Bankasõ hõzlõ bir ekilde ülke geneline yayõlarak kõsa zamanda 
geni  bir te kilat yapõsõna kavu mu tur. 1897-1908 yõllarõ arasõnda Ziraat 
Bankasõ’nõn toplam sermayesi iki kat, kullandõrdõ õ kredi miktarõ iki katõn 
üzerinde ve krediden yararlananlarõn sayõsõ da be  kat artõ  göstermi tir. 
Kredi kullanan üretici sayõsõ 1897’de 41.900 ki i iken, 1908 yõlõnda 240.000 
ki iye ula mõ tõr. Örne in Ziraat Bankasõ Çanakkale ubesinin 1897 yõlõnda 
kullandõrdõ õ kredi miktarõ bir milyon kuru  iken, 1908 yõlõnda bu rakam 1.7 
milyon kuru  olarak gerçekle mi tir (Duran, 1990: 328-329).  

     Modern tarõm araç ve makinelerinin kullanõmõ artmasõna kar õn, makine 
kullanõmõ yine de pek yaygõn de ildi. Geli mi  tarõm araçlarõnõn 
kullanõlmaya ba lanmasõ ancak XIX. yüzyõlõn son otuz yõlõnda önem 
kazandõ. Yeni tarõm araçlarõnõn Anadolu ve Kuzey Suriye bölgesi 
sakinlerine tanõtõmõnda en büyük rolü göçmenler oynadõ. Bunun yanõnda 
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Anadolu-Ba dat demiryolu kumpanyasõ gibi bazõ yabancõ firmalar, çiftçilere 
geli mi  teknolojileri tanõtmada etkin oldular. Yeni tarõm araçlarõ, orta gelir 
düzeyindeki çiftçilerin alabilece i demir pulluklarõn yanõ sõra büyük çiftlik 
sahiplerinin alabilece i buhar gücüyle çalõ an büyük biçer-döverlere kadar 
çe itlilik gösteriyordu. Yüzyõl sonuna gelindi inde basit demir pulluklarõnõn 
yõllõk satõ õ ortalama dört bine ula mõ tõ. Yalnõz Batõ Anadolu’daki demir 
pulluk sayõsõ 60.000’i a mõ tõ. XX. yüzyõlõn ba larõnda tarõmsal makine 
satõ õ daha da hõz kazandõ1. Ancak yine de buhar gücüyle çalõ an makineler 
çok az sayõda büyük toprak sahibinin dõ õna pek yayõlamamõ tõ (Quataert, 
1985: 1560; 2004; 2008: 79-159). Sadece Trakya, Batõ Anadolu, Adana 
Ovalarõ ve Suriye bölgelerinde ( nalcõk, 1998: 26) büyük çiftliklerde 
bulunuyordu. Özellikle Balkanlardan gelen göçmenler, tarõmda 
modernizasyona daha yatkõn olmalarõ nedeniyle uygulama sürecine de aktif 
olarak katõlan öncü kesimi te kil etmi lerdir.  

    Yukarõda belirtilen olumlu geli melere ra men, XIX. yüzyõlõn ikinci 
yarõsõnda Osmanlõ Devleti tarõmõnõn problemleri arasõnda sermaye 
yetersizli i önemli bir yer tutmaktaydõ. Osmanlõ mparatorlu u’nun 
ekonomik kaynaklar dengesinde emek faktörünün kõtlõ õ topra õn; sermaye 
faktörünün kõtlõ õ da eme in daha etkin kullanõlmasõnõ sa layacak 
yatõrõmlarõ engellemi tir. Anadolu’da hayvancõlõk, tarõma göre çok daha 
yaygõndõ. Bitkisel üretim kapsamõnda nadas süreleri çok uzundu. Tarõm 
araçlarõ ilkeldi. Gübre ve iyi tohum gibi verimlili i arttõrõcõ girdilerden pek 
yararlanõlmazdõ (Güran, 1998: 67-69). Osmanlõ Devleti tarõm kesiminde 
özellikle ekim, dikim ile hasat dönemlerinde emek kõt bir faktördü. gücü 
açõ õ, ücretli emek kullanõlarak giderilmeye çalõ õlõyordu. gücü, ba ka 
yörelerden ya da ekilebilir topraklarõ az olan ki iler arasõndan temin 
ediliyordu.  

    XIX. yüzyõlõn ikinci yarõsõndan itibaren demiryollarõnõn geçti i 
güzergâhlar dõ õnda tarõm kesiminin pazarla irtibatõ son derece kõsõtlõydõ. Bu 
da çiftçinin geçimlik üretim düzeyinde kalmasõna yol açmõ tõr. Çiftçinin 
ürününü makul bir ücret kar õlõ õnda pazara ta õyamamasõ, geçim tipi tarõmõ 
yaygõnla tõrmõ tõr. Demiryolu güzergâhlarõ dõ õnda ülkede ula õmõn son 
derece kõsõtlõ olmasõ, karayolu ula õmõnõn çok ilkel olmasõ, uzun mesafeli ve 
hacimli mallarõn ta õnma maliyetinin ta õnan üründen daha yüksek olmasõ 
sonucunu do urmakta ve çiftçiyi pazara yönelik üretimden 

                                                 
1 Örne in 1900 yõlõnda Adana’da 100 adet biçerba lar, 1907’de Konya’da 75 biçme makinesi, 1908 yõlõnda 

Edirne’de  
  500    adet saban, 1911 yõlõnda Çanakkale’de 22 adet biçme ve ba lama makinesi satõlmõ tõr (Baskõcõ, 2005: 156). 
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uzakla tõrmaktaydõ. Geçim tipi tarõm; kõr-kent etkile imini kopardõ õ gibi, 
tarõm-sanayi ve ticaret sektörleri arasõndaki ba lantõnõn da kopmasõna yol 
açmaktaydõ. 

     Bütün bu kötü durumu daha da iddetlendiren di er bir husus da, 
köylünün tefeciler elinden kurtarõlamayõ õ idi. Memleketin hemen her 
tarafõnda köylü ve çiftçi, tefecilerin zulmü altõnda eziliyordu. Küçük 
ehirlerde türeyen zengin sõnõfõ, çiftçiye yüksek faizle borç vermekte ve 

mahsulünü dü ük fiyatla satõn almakta, böylece bulundu u yer çevresindeki 
köylüleri idaresi altõnda tutmakta idi. Bu a õr iktisadi artlar altõnda, köylü 
daha da eziliyordu (Göney, 1979: 86). Bu durum Ziraat Bankasõ’nõn 
kurulmasõyla birlikte dikkate de er oranda a õlmõ tõr.   

    Osmanlõ Devleti tarõmõnõn genel özelliklerini ele aldõktan sonra, tarõmõn 
alt sektörlerini tanõyarak ülke tarõmõ hakkõnda daha derinlemesine fikir 
sahibi olmak mümkün olacaktõr. 

    2.1. Bitkisel Üretim 

    Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden 
bölgelerinde nüfus, ekili arazi ve tarõm i letmelerinin büyüklü ü (1909) 
gözden geçirilirse (Tablo 2), 1909 yõlõnda bugünkü Türkiye sõnõrlarõ içinde 
yakla õk 14.3 milyon nüfus ya amaktadõr. Bununla birlikte tarõmla me gul 
aile sayõsõ 1.1 milyonu bir miktar a maktadõr. Tarõmla me gul hanelerin 
üretimde bulundu u arazi miktarõ ise 32.3 milyon hektardõr (Tablo 2). 
Tarõmsal i letmelerin     % 48.3’ü 10-50 dönüm arasõnda büyüklük 
gösterirken, % 26.3’ü 10 dekardan küçük ve            % 25.4’ü de 50 dekardan 
büyüktür. Ortalama i letme büyüklü ü ise 29.2 dekardõr. Tarõmla hayatõnõ 
kazananlarõn ¼’ünün 50 dekardan büyük i letmesi olmakla birlikte, ¼’ten 
fazlasõnõn 10 dekardan az olmasõ dikkat çekicidir. Tarõm topraklarõnõn 
önemli bir bölümü küçük i letmeler halinde i leniyordu. Küçük i letme 
sahipleri aynõ zamanda büyük i letme sahiplerinden kiraladõklarõ topraklarõ 
i leyerek ortakçõlõk eklinde tasarrufta bulunuyorlardõ. Büyük toprak 
sahipleri, topraklarõnõn i leyemedikleri bölümlerini kiralama ya da ortakçõlõk 
eklinde tasarruf ekilleriyle de erlendirmekteydi. 
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Tablo 2: Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti Sõnõrlarõna Tekabül 
Eden Bölgelerinde Nüfus, Ekili Arazi ve Tarõm letmelerinin Büyüklü ü 
(1909) 

 

ÜRET M 
ALANI 

 

EK L  
ARAZ  

(HA.) 

TARIMLA 
ME GUL 

HANE 
SAYISI 

LETME BÜYÜKLÜ Ü ORT. 

LETME 

BÜYÜKLÜ Ü 

(DA.) 

10 da’ 

dan 
küçük 

10-50 
dönüm 
arasõ 

50 da’ 
dan 

büyük 

Türkiye 32.307.801 1.107.815 291.001 535.249 281.575 29.2 

Kale-i 
Sultaniye 
Sanca õ 

472.975 21.571 4.471 10.500 6.600

 

21.9 

Kaynak: Güran, 1997a: 28 

  

Tablo 3: Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti Sõnõrlarõna Tekabül 
Eden Bölgelerinde  Alanlarõnõn Yararlanma Bakõmõndan Bölünü ü (1909-
1914) 

ÜRÜN 1909 1913 1914 

Ekim 

(Ha.) 

Toplama 
Oranõ 
(%) 

Ekim 

(Ha.) 

Toplama 
Oranõ 
(%) 

Ekim 

(Ha.) 

Toplama 
Oranõ 
(%) 

Tahõllar 5.124.819 83 4.529.675 78.4 4.246.227 77.9 

Baklagiller 252.410 4.1 239.874 4.2 259.031 4.8 

Di er Tarla 
Ürünleri  

310.894 5 395.297 6.8 236.993 4.4 

Toplam 
Tarla 
Ürünleri 

5.688.123 92.1 5.164.846 89.4 4.742.251 86.9 

Ba lõk 
Alanlar 

486.132 7.9 505.056 8.7 461.740 8.5 

Zeytinlikler - - 105.672 1.8 - - 

TOPLAM 6.174.255 100 5.775.574 100 5.203.990 100 

Kaynak: Güran, 1997a:19 
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Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden 
bölgelerinde tarõm alanlarõnõn yararlanma bakõmõndan bölünü ü gözden 
geçirildi inde 1909, 1913 ve 1914 sayõmlarõnda tarla ürünlerine ayrõlan 
alanlarõn oranõ % 86.9 ile % 92.1 arasõnda bir oranõ te kil etmektedir (Tablo 
3 ve ekil 2). Bu periyotta tahõllara ayrõlan alanlarõn oranõ % 77.9 ile % 83 
arasõnda de i im göstermektedir. 1913 yõlõna göre 1914 yõlõnda tahõllarõn 
üretim alanõnõn % 5 kadar daralmasõnda I. Dünya Sava õ’nõn olumsuz etkisi 
büyüktür. Tarõmla u ra an nüfusun silah altõna alõnmasõ izleyen yõllarda 
üretim alanlarõnda önemli azalmalara yol açmõ tõr. Tarla tarõmõnda 
baklagillerin üretim alanõ 1909 yõlõnda % 4.1 iken, 1914 yõlõnda % 4.8’e 
ula mõ tõr. Endüstri bitkilerinin (pamuk ve tütün) tarla tarõmõndaki payõ 
ortalama % 5 düzeyinde idi. Ba lõk alanlar 1909 yõlõnda tarõm alanlarõnõn % 
7.9’unu te kil ederken, 1913 yõlõnda % 8.7’ye ula mõ tõr. Zeytinlikler ise 
yakla õk % 1.8’lik bir oran te kil etmekteydi. 

Hektar

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Tahõllar Baklagiller Di er Tarla

Ürünleri

Ba lõk Alanlar Zeytinlikler

1909

1913

1914

 

ekil 2: Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti Sõnõrlarõna Tekabül Eden 
Bölgelerinde Tarõm Alanlarõnõn Yararlanma Bakõmõndan Bölünü ü (1909-
1914) 

1914 yõlõnda tarla tarõmõ içinde tahõl ve baklagillerin oranõ % 82.7 iken, 
Cumhuriyetin ilk yõllarõnda 1925’te % 83.6’ya ula mõ tõr. Tahõl ve 
baklagillerin tarla tarõmõ içindeki oranõ 1955 yõlõnda % 58.1’e gerilemi tir. 
Endüstri bitkilerinin (pamuk ve tütün) tarla tarõmõndaki payõ 1914 yõlõnda % 
5 düzeyinde iken, bu oran 1925’te % 4.2, 1944 yõlõnda % 9.3 ve 1951 
yõlõnda % 6.5 olarak gerçekle mi tir. 1913 yõlõnda ba lõk ve zeytinlik 
alanlarõn toplam tarõm alanõ içindeki oranõ % 10.5 iken, bu oran 1950 yõlõnda 
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% 5.9’a gerilemi tir (D E, 1994: 132-143). Bu istatistiklerden hareketle 
Cumhuriyetin ilk yõllarõnda tarla ürünlerinin ekili  alanlarõnda Cumhuriyet 
öncesine göre bir geni leme olmamõ tõr. Bunda; uzun sava larla geçen 
yõllarda insan ve sürüm hayvanõ kayõplarõ yanõnda tarõmsal girdi kullanõmõ 
yetersizli i etkilidir. Cumhuriyet öncesi düzeye ancak 1930’lu yõllarda 
ula õlabilmi tir. 1930’lu yõllardan itibaren Türk tarõmõ tekrar bir ivme 
kazanmaya ba lamõ sa da asõl sõçramayõ 1950 sonrasõnda gerçekle tirmi tir.  

    1909 yõlõna göre 1914 yõlõnda tahõllarõn üretim alanõ araya giren I. Dünya 
Sava õ nedeniyle 878.592 hektar kadar azalma göstermi tir. Ancak üretimde 
büyük bir dü ü ün ya anmamasõnõn sebebi, 1914 üretim sezonunun çok iyi 
bir üretim yõlõ özelli i ta õmasõndan kaynaklanmaktadõr. Hava ko ullarõnõn 
çok iyi gitmesi üretimde artõ õ sa lamõ tõr. Tahõllar içerisinde üretim alanõ en 
geni  ürünler ise bu day, arpa, mõsõr ve çavdardõr. Tahõllardan sonra üretim 
alanõ en geni  ürün grubunu baklagiller te kil etmektedir. Baklagillerin 
1909’da tarõm alanlarõndan aldõ õ pay % 4.1 iken, 1914’te % 4.8’e 
yükselmi tir. Baklagiller arasõnda üretim alanõ en geni  ürünler ise nohut, 
kuru fasulye, bakla ve mercimektir. Daha net istatistiklerin bulunmasõ 
nedeniyle 1914 yõlõnda tarõm alanlarõnõn % 1.9’unun endüstri bitkileri 
üretimine ayrõldõ õ görülmektedir (Tablo 4). Endüstri bitkileri içinde üretim 
alanõ en geni  ürünler pamuk ve tütündür. statistiklerde dikkati çeken bir 
di er husus da, 1914 yõlõndan itibaren ekerpancarõ üretimi ile ilgili 
istatistiklere rastlanmasõdõr. ekerpancarõ; Cumhuriyet’in ilk yõllarõndan 
itibaren tarõmõn modernle tirilmesi ve tarõma dayalõ sanayile menin 
ba latõlmasõ adõna seçilen pilot üründür. Son olarak, ba lõk ve zeytinliklere 
ayrõlan araziler toplamda % 10’u a an bir orana sahiptir. 
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 Tablo 4: Seçilmi  Tarõm Ürünlerinin Ekim Alanõ ve Üretim Miktarlarõ 

ÜRÜN 18972 19093 1914 4 
Ekim

(Dönüm) 
Üretim

(Kile=36.4 
lt.) 

Ekim
(Hektar) 

Üretim
(Ton) 

Ekim
(Hektar) 

Üretim 
(Ton) 

Bu day 29.269.709 75.907.826 2.566.220 3.285.274 2.337.425 4.009.224 
Arpa 11.861.312 40.710.035 1.283.448 1.829.856 1.109.462 1.785.647 
Yulaf 1.645.591 3.670.117 192.765 239.493 88.104 162.126 
Çavdar 2.265.384 7.730.868 258.282 307.164 218.274 328.606 
Kaplõca 951.567 3.344.842 103.567 112.194 60.031 84..671 
Pirinç 869.776 6.338.345 28.866 45.490 18.354 39.505 
Darõ 1.054.362 2.818.162 277.387 161.141 102.007 154.655 
Mõsõr 3.234.694 11.994.077 414.284 470.453 297.674 537.239 
Toplam 
Tahõllar 

5.124.819 6.451.065 4.246.227 7.101.673 

Toplam 
Baklagiller 

223.051 592.269 252.410 148.998 259.031 96.235 

Pamuk 723.941 11.811.278* 153.091 77.335 44.859 11.730 
Tütün - - 48.104 31.237 50.590 35.819 

eker 
Pancarõ 

- - - - 3.440 13.922 

Susam 262.347 445.723 62.529 23.542 23.083 13.976 
Keten ve 
Tohumu 

78.615 93.569 14.171 2.921 11.047 1.666 

Kenevir 87.920 442.202 6.531 3.946 
So an ve 
Sarõmsak 

6911 1.241.175* 50.722 88.797 

Patates 5.476 73.971 14.008 42.066 18.470 73.130 
Anason ve 
Çörek otu 

8.538 9.398 - 563 208 

Üzüm 5.289.1 1.124.698 5.023.7 1.543.578 
ncir 84** 84.558 4.613*** 89.837 

Elma 36** 36.120 1.731*** 31.575 
Zeytin 1.956**  111 1219** 89.702 
Portakal 7** 7.784 203*** 9.550 

Kaynak: Güran, 1997a: 6-229; 1997b:147; 1998: 76 
* Kõyye=1.283 kg,   ** On Bin A aç, *** Bin A aç 

                                                 
2 Osmanlõ Devleti’nin genelindeki seçilmi  tarõm ürünlerinin ekim alanõ ve üretim rakamlarõnõ kapsar. 
3 Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden bölgelerinde seçilmi  tarõm ürünlerinin ekim 

alanõ ve  üretim rakamlarõnõ kapsar. 
4 Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden bölgelerinde seçilmi  tarõm ürünlerinin ekim  

alanõ ve üretim rakamlarõnõ kapsar. 
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Tablo 5: Osmanlõ Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Bazõ Tarõm 
Ürünlerinin Verimlilikleri (Ha/kg)  

YIL-
ÜLKE 

BU DAY ARPA YULAF P R NÇ MISIR MERC MEK PAMUK TÜTÜN 

1897-
Osmanlõ 
Devleti 

870 783 900 1.762 1.349 - 348 - 

1909-
Osmanlõ 
Devleti 

1.280 1.423 1.242 1.576 1.136 905 300 649 

1913-
Osmanlõ 
Devleti 

1.548 1.587 1.681 1.858 1.612 823 384 764 

1914-
Osmanlõ 
Devleti 

1.715 1.609 1.840 2.152 1.805 542 261 708 

2001-
Türkiye 

2.077 2.135 1.778 3.661 4.006 1.150 3.444 740  

Kaynak: Güran, 1997a: 8; 1997b: 147-159;  D E, 2003: 15 

 Osmanlõ Devleti’nde tarõmda verimlilik, XIX. yüzyõldan XX. yüzyõla 
gelindi inde sürekli bir artõ  göstermi tir. 1897 yõlõndan 1914 yõlõna 
bu dayda hektara verimlilik 870 kg’dan 1.715 kg’a ula mõ tõr. Benzer 
ekilde aynõ dönemde arpada verimlilik 783 kg’dan 1.609 kg’a ula mõ tõr 

(Tablo 5). Bu dönemde pirinçte önemli bir artõ  görülmezken, mõsõrda 456 
kg’lõk artõ  olmu tur. Endüstri ürünlerinden pamukta bir artõ  
görülmemektedir. Bu yõllarda tarõmda verimlilik do al ko ullara çok ba õmlõ 
oldu undan hava ko ullarõnõn iyi gitti i ve yeterli ya õ õn dü tü ü yõllarda 
tarõmda verimlilik artmaktadõr. Osmanlõ Devleti’nin son döneminde tarõmda 
verimlili in sürekli artmasõnda be eri tedbirlerin giderek geli ti i ve 
yaygõnla tõ õ fikrini  kuvvetlendirmektedir. Osmanlõ Devleti’nde 1914 
yõlõnda seçilmi  bazõ ürünlerdeki verimlilik de erleri ile Cumhuriyet 
döneminde 2001 verileri ile kar õla tõrõldõ õnda, aradan geçen 87 yõlda 
bu dayda hektar ba õna 372 kg artõ  sa lanmõ tõr. Bu rakam arpada 526 kg, 
pirinçte 1.509 kg, mõsõrda 2.201 kg, mercimekte 608 kg, pamukta 3.183 kg 
ve tütünde 32 kg’dõr. 

Osmanlõ Devleti’nde tarõmda verimlilik üzerinde en önemli faktörlerden biri 
de toprak i leme yöntemleriydi. Çiftçi ço unlukla a açtan saban, el ora õ, 
tõrpan, çapa ve sürgü gibi iptidai araçlar kullanõyordu. Çift sürmede pulluk 
ve kara saban kullanõmõ sõnõrlõydõ. Pullukla sürülen topra õn kalitesine 
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ula abilmek için, aynõ topra õ kara sabanla 3-4 kez sürmek gerekiyordu. 
Kara saban ile 1 dönüm tarla sürene kadar, pullukla aynõ kalitede 16 
dönümlük tarla sürülebiliyordu. Zira kara sabanõn yetersizli i, aynõ topra õn 
defalarca sürülmesi ile giderilebiliyordu. Çift sürme süresi hava artlarõ 
nedeniyle 45-60 günü geçmedi inden bir çift öküz ile çiftçi ancak 35-45 
dönüm dolaylarõnda toprak i leyebiliyordu. Bu bakõmdan kara saban, 
çiftçinin i leyebilece i toprak miktarõnõ oldukça sõnõrlõyordu. Çift sürme 
i lerinde gücünden yararlanõlabilen hayvanlar öküz, at ve katõrdõr. Osmanlõ 
çiftçisi bunlardan en çok öküzü kullanõyordu. Öküz özellikle e imli ve dik 
topraklarda çift sürmek için daha elveri li idi. Bu nedenle Osmanlõ 
mparatorlu u’nda öküz gücünden yararlanma daha yaygõndõ (Güran, 1998: 

85-87). Osmanlõ Devleti’nde tarõmda verimi arttõrmanõn en çok ba vurulan 
yöntemi, münavebeli tarõm yöntemiydi. Bu yöntem tarõmõn nispeten daha 
geli mi  oldu u Edirne, zmir, Aydõn ve Adana gibi vilayetlerde 
uygulanmakta idi. Kuru tarõmõn hakim oldu u bölgelerde ise nadas 
uygulamasõ çok yaygõndõ. Bu nedenle nadaslõ kuru tarõm bölgelerinde tarõma 
elveri li topraklarõn her yõl ancak 1/5’inde tarõm yapõlabiliyor, geri kalan 
bölümü nadasa bõrakõlõyordu. 

Ülkede toprak i leme kadar hasat i leri de ilkel ko ullarda sürdürülüyordu. 
Tarladaki ürün el ora õ ile biçiliyordu. Ama i gücü sõkõntõsõ çekilen ve 
nispeten tarõmõn geli mi  oldu u bölgelerde sõnõrlõ ölçüde orak 
makinelerinden de yararlanõlõyordu. Toplanan ürünün harman i leri, çakmak 
ta lõ dö enlerle görülüyordu (Güran, 1998: 85-87). Bu da harmanõn 
kaldõrõlmasõnõ geciktiriyordu. Harman i lerinin uzamasõ ve erken sonbahar 
ya murlarõna yakalanma dü üncesi, çiftçinin topra õnõn önemli bir 
bölümünü i leyememesine yol açmaktaydõ.  

Birinci Dünya Sava õ’ndan evvel, ziraatin üretim kapasitesi ülke ihtiyacõnõ 
kar õlamakla beraber, bazõ gõda maddelerinin ithaline her zaman ihtiyaç 
duyulmu tur. Dõ arõdan ithali yapõlan en önemli gõda maddeleri; un ve 
bu day, pirinç, eker, kahve ve çay gibi ürünlerden ibaretti. hracat ise daha 
çok tütün ve kuru meyveden ibarettir. Bu zirai yapõnõn sakõncalarõ sava  
yõllarõnda belirecek, ihracat hemen hemen dururken, zorunlu gõda 
maddelerine olan ihtiyacõn kar õlanmasõ gittikçe zorla acaktõ. Gõda 
maddelerinden harp içinde en çok sõkõntõsõ çekilenleri bu day, et ve ekerdir. 

eker üzerinde önemle durmak gerekir. Ülkede henüz fabrikasõ bulunmayan 
ekerin tamamõ dõ ardan bilhassa Avusturya-Macaristan’dan gelmekte idi. 
thalat miktarlarõ 200 bin ton civarõndaydõ. 1914’te yarõya dü en ithalat, 
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1915’te tamamen durmu  ve eker stoklarõ tükenmi tir (Eldem, 1994b: 7-
10). 1916’dan itibaren bir miktar eker ithalatõ yapõlabilmi tir.  

2.2. Hayvancõlõk 

Osmanlõ mparatorlu u’nda hayvancõlõk, daima önemli bir ekonomik 
faaliyet olmu tur. Göçebe topluluklar, bu faaliyeti tek geçim kayna õ olarak 
sürdürüyorlardõ. Bunlar pazara dönük olarak küçükba  hayvan 
yeti tiricili ine a õrlõk veriyorlardõ. Oysa yerle ik çiftçilik yapan ve bu arada 
hayvan da beslemek durumunda olan çiftçiler de daha çok çift sürme ve 
ta õma i lerinde güçlerinden yararlanmak için büyük ba  hayvan 
yeti tiriyorlar ve hayvanlardan sa ladõklarõ ürünleri de ço unlukla kendi 
tüketimlerinde kullanõyorlardõ (Güran, 1998: 100-101). 

Osmanlõ Devleti’nde geçim ekonomisine dayalõ kõrsal ekonomik düzen, 
tarõm yapõlmayan topraklarõn mera olarak de erlendirilmesine yol açmõ tõr. 
Bununla birlikte, karayolu ula õmõnõn ve kõr yerle meleriyle kentler 
arasõndaki ba lantõnõn yetersizli i, kõr nüfusunun hayvan yeti tiricili ine 
yönelmesine yol açmaktaydõ. Böylece bitkisel üretime göre daha ekonomik 
olan ve daha kolay ta õnabilen hayvanlar ya da hayvansal ürünler sektörün 
ön plana çõkmasõna yol açmaktaydõ. XX. yüzyõlõn ba õnda Osmanlõ 
Devleti’nin Cumhuriyet dönemi sõnõrlarõna tekabül eden alanlarõnda 1909-
1913 döneminde 39 milyon ba  hayvan yeti tirilmektedir. Ancak 1914 
yõlõndaki hayvan sayõlarõ gözden geçirildi inde, bir önceki yõla göre yakla õk 
4.8 milyon ba  azalma meydana gelmi tir. Küçükba  hayvanlarõn sayõca 
fazlalõ õ, Anadolu’nun geni  bir bölümünde ancak küçükba  hayvanlarõn 
beslenebilmesine imkan tanõyan mera alanlarõnõn yaygõnlõ õndan 
kaynaklanmaktadõr (Tablo 6). XX. yüzyõlõn ba õnda Osmanlõ Devleti’nde 
bazõ hayvan ürünleri üretimi Tablo 7’de görülmektedir.    
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Tablo 6: XX. Yüzyõlõn Ba õnda Osmanlõ Devleti’nde Hayvan Varlõ õ (Bin ba )  

HAYVAN C NS  1909 1913 1914 
At 855 895 626 
Katõr 132 105 80 
E ek 1.252 1.182 932 
Deve 167 144 96 
Sõ õr 6.141 6.186 5.029 
Manda 763 863 582 
Koyun 16.925 16.079 14.888 
Kõl Keçi 9.605 12.011 9.696 
Tiftik Keçi 3.843 2.018 2.777 
Domuz 67 37 37 
TOPLAM 39.750 39.520 34.743 

Kaynak: Güran, 1997a:10 

Tablo 7: XX. Yüzyõlõn Ba õnda Osmanlõ Devleti’nde Hayvan Ürünleri 
Üretimi  

ÜRÜN B R M 1909 1913 1914 
Süt Ton 1.140.015 1.178.910 1.014.623 
Kümes hayvanõ 
sayõsõ 

Bin adet 30.964 - 30.489 

Yumurta üretimi Bin adet 857.949 - 767.532 
Arõ kovanõ sayõsõ Adet 1.418.150 933.799 964.402 
Bal üretimi Ton 6.401 4.144 3.974 
Balmumu üretimi Ton 478 394 434 
Koyun derisi 
üretimi 

Bin adet 3.877 - 3.133 

Sõ õr derisi üretimi Bin adet 564 - 372 
Yapa õ üretimi Ton 23.437 15.283 16.735 
Kõl üretimi Ton 4.845 5.046 4.089 
Tiftik üretimi Ton 5.050 6.064 8.235 

Kaynak: Güran, 1997a: 20 

Osmanlõ mparatorlu u’nda en önemli ekonomik faaliyetlerden bir olan 
hayvancõlõk, istenilen geli me çizgisini gösterememi ti. Bu durumun birçok 
nedeni bulunmaktadõr. Bunlar arasõnda; hayvan hastalõklarõnõn üzerine 
gidecek veterinerlik hizmetlerinin sõnõrlõlõ õ yanõnda zaman zaman ya anan 
kuraklõklara ba lõ ciddi boyutlardaki hayvan ölümleri sayõlabilir. Bununla 
birlikte Cumhuriyet döneminde de devam eden canlõ hayvan ihracõ ve kuzu 
kesimleri de yaygõndõ. Özellikle et ve canlõ hayvan fiyatlarõnõn yükseldi i 
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yõllarda hayvan ihracatõ popülasyonun küçülmesinde son derece etkiliydi. 
Hayvancõlõ õn yeterince geli memesinde mera hayvancõlõ õnõn hakimiyeti ve 
meralarda ot veriminin dü üklü ü de rol oynamaktaydõ. Mera 
hayvancõlõ õnda, geni  ve bakõmlõ mera ve çayõrlara ihtiyaç duyulmaktadõr. 
Ayrõca mparatorlu un son yüzyõlõnda Anadolu’nun aldõ õ göçler ve 
göçmenlerin bo  alanlara yerle tirilmesi meralarõn küçülmesinde etkili 
faktörler arasõndaydõ. Hayvancõlõ õn geli memesinde sektörün vergileme 
usulleri de çiftçiyi olumsuz yönde etkilemekteydi.  

 

3.  XX. YÜZYIL BA LARINDA KALE-  SULTAN YE 
SANCA I’NDA TARIM 

Kale-i Sultaniye Sanca õ tarõm sayõmlarõnõn yapõldõ õ 1909, 1913 ve 1914 
tarihlerinde müstakil bir sancak olarak do rudan merkeze ba lõdõr (Eldem, 
1994a: 262; SDAO5, 1327 ve 1328: 884-899; Korkmaz, 2005: 113 ve 
Karpat, 2003: 224). Sanca õn 1913 yõlõ yüzölçümü 7.900 km² olup ( ekil 3), 
1910 yõlõ nüfusu 171 bin, 1913 yõlõ nüfusu 180 bin ve 1914 yõlõ nüfusu 165 
bin ki idir (Eldem, 1994a: 20 ve Karpat, 2003: 224). Kale-i Sultaniye 
Sanca õ’nõn 472.975 hektarlõk bir bölümü ekili ve dikili arazilerden ibarettir 
(Tablo 2). 1909 yõlõnda Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna 
tekabül eden bölgelerinde 1.1 milyon tarõmla me gul çiftçi ailesi 
bulunmaktadõr. Bunun % 2’sine tekabül eden 21.571 çiftçi ailesi Kale-i 
Sultaniye Sanca õ’nda üretimde bulunmaktadõr. Çiftçi ailelerin % 20.7’si 10 
dekardan küçük i letmeye sahipken, % 48.7’si 10-50 dekar arasõnda bir 
i letmeye sahiptir. Bununla birlikte,     % 30.6’sõ 50 dekardan büyük bir 
i letmeye sahiptir. 50 dekardan büyük i letmelerin toplam i letmeler 
içindeki oranõ ülke6 ortalamasõndan fazladõr. Buna kar õn ülke bütününde 
ortalama i letme büyüklü ü 29.2 dekar iken, Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda 
21.9 dekardõr. Dolayõsõyla büyük i letmeler daha yaygõn olmakla birlikte, 
ortalama i letme büyüklü ünün ülke ortalamasõndan daha küçük olmasõ 
tarõmsal nüfus yo unlu unun fazla oldu unu göstermektedir. 

 

                                                 
5   Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniyye 
6   Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden bölgelerini kapsar. 
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ekil 3: XX. Yüzyõl Ba larõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ [Osman Atlasõ, 

XX. Yüzyõl Ba larõ, Osmanlõ Ara tõrmalarõ Vakfõ Yayõnlarõ (2003)]. 

 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’na ait 1909, 1913 ve 1914 tarihli tarõm istatistikleri 
bu Sancak’a ba lõ kazalar bazõnda verilmedi inden, üretimin kazalar 
arasõnda da õlõmõ, bunun nedenleri ve co rafi çevreyle ili kisi üzerinde 
de erlendirmeler yapõlamamõ tõr. Çünkü tarõmsal istatistikler Sancak 
bütününde verilmi tir. Bu nedenle Kale-i Sultaniye Sanca õ tarõmõ ile ilgili 
de erlendirmeler; sayõm yapõlan yõllar arasõnda kar õla tõrmalar, ülke bütünü 
içindeki yerini bulma, dönemin siyasi geli melerinin etkileri ya da Sanca õn 
makro co rafi çevre artlarõ içinde analizleri kapsamaktadõr. 

3.1. Tarla Bitkileri Üretimi 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda 19097, 19138 ve 19149 yõllarõnda tahõllarõn 
ekim alanlarõ ve üretiminde bir istikrar görülmemektedir. Bunda co rafi 
çevre artlarõ de il de dönemin siyasi geli meleri ve sava  ko ullarõ etkilidir. 

                                                 
7  Çanakkale Merkez, Ezine, Ayvacõk, Bayramiç, Biga, Lâpseki, Gökçeada ( mroz) ve Bozcaada kazalarõnõ kapsar    

(Güran, 1997a: 25).  
8  Çanakkale Merkez, Ezine, Ayvacõk, Biga, Bayramiç ve Lâpseki kazalarõnõ kapsar (Güran, 1997a: 85).  
9 Çanakkale Merkez, Ezine, Ayvacõk, Biga, Bayramiç ve Lâpseki kazalarõnõ kapsar (Güran, 1997a: 157).  
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1909 yõlõnda tahõllarõn ekim alanõ 552.347 dekar iken, 1913 yõlõnda artõ  
göstererek 678.891 dekara ula mõ tõr (Tablo 8 ve ekil 4). 1914 yõlõnda 
önemli bir gerileme göstererek 256.596 dekar olarak gerçekle mi tir. 1913 
yõlõndan 1914 yõlõna tahõl ekim alanlarõnõn 422.295 dekar gerilemesinde I. 
Dünya Sava õ’nõn olumsuz etkisi büyüktür. 1914 yõlõnda tahõl ekim alanlarõ, 
ülkedeki tahõl ekim alanlarõnõn % 0.6’sõnõ te kil etmektedir. Tahõllar 
içerisinde üretim alanõ en geni  olan ürünler; bu day ve arpadõr. 1909 
yõlõndan 1913 yõlõna bu day ve arpa üretiminde belirgin bir artõ  
görülmesine ra men, 1914 üretim yõlõnda sözü edilen ürünlerin üretiminde 
çok ciddi bir dü ü  ya anmõ tõr. 1913’e göre 1914 üretim yõlõnda di er 
tahõllarõn üretiminde de çok ciddi rekolte dü ü leri ya anmõ tõr. Bunda 
yukarõda ifade edilen faktörler etkilidir. 1913 yõlõnda Kale-i Sultaniye 
Sanca õ’nda yulaf ve kaplõca hariç tüm tahõl türlerinde ortalama verim ülke 
ortalamalarõndan fazladõr. Örne in ülke genelinde bu dayda ortalama verim 
1.548 kg iken, Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda 1.632 kg’dõr. Cumhuriyet 
dönemiyle bir kar õla tõrma yapõlõrsa, tahõl üretimin en yüksek düzeyde 
gerçekle ti i 1913 yõlõndaki üretim miktarõ 2001 yõlõ üretimden 66.984 ton 
daha azdõr. 

     Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda sanayi bitkileri ekim alanlarõ ve üretim 
durumuna ili kin hazõrlanan Tablo 9 gözden geçirilirse, 1909 yõlõnda sadece 
iki sanayi ürünü yeti tirilirken, bu sayõ 1913’ten itibaren üçe yükselmi tir. 
1909 yõlõnda 1.233 dekar olan sanayi bitkileri üretim alanõ 1913’te 4.172 
dekara ula õrken, 1914 yõlõnda 2.788 dekara gerilemi tir. Bununla birlikte 
sanayi bitkileri üretimi 1909’da 36 ton iken, 1913 yõlõnda 118 tona 
yükselmi tir. 1914 yõlõnda ise 102 tona gerilemi tir. 1914 yõlõnda sanayi 
bitkileri ekim alanlarõnõn ülke toplamõna oranõ     % 0.2 iken, üretimin ülke 
geneline oranõ % 0.1’dir. Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda co rafi çevre artlarõ 
sanayi bitkilerinin yeti tirilmesine son derece elveri li iken, tütün dõ õnda 
di erlerinin üretiminin (XIX. yüzyõl ba larõnda) henüz yaygõn olmadõ õ 
anla õlmaktadõr. 1913 yõlõna göre 1914 yõlõnda sanayi bitkileri üretim alanõ 
1.384 dekar gerileme göstermesine ra men, üretimde çok fazla azalma 
meydana gelmemi tir. Bunda etken faktör, sanayi bitkileri üretiminde tarõm 
tekniklerinin daha ileri olmasõdõr. Sancaktan dõ arõya ihraç edilen tek 
endüstri bitkisi tütündür. 1913 yõlõnda pamu un hektara verimi 411 kg iken, 
bu rakam ülke genelinde 384 kg’dõr. Tütünün hektara verimi 289 kg iken, 
ülke ortalamasõ 764 kg’dõr. Dolayõsõyla tütünde ortalama verim çok 
dü üktür. Kale-i Sultaniye Sanca õ’nõn 1913 yõlõ tütün ve pamuk üretimi 
günümüz sözü edilen ürünler üretimine yakõndõr. 
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Tablo 8: Tahõllarõn Ekim Alanlarõ ve Üretimi (1909, 1913 ve 1914) (Da ve 
Ton) 
             
ÜRÜN 

1909 1913 1914 1914 ÜLKE 
GENEL 10 

Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim 
Bu day 304.875 37.922 323.783 48.574 99.826 17.432 25.432.273 4.009.224 

Arpa 113.136 17.254 184.490 27.546 80.723 8.836 12.070.950 1.785.647 

Yulaf 78.640 11.509 62.120 7.550 14.660 1.638 958.576 162.126 

Çavdar 15.818 2.019 46.100 10.062 7.967 1.107 2.374.816 328.606 

Kaplõca 5.100 513 12.500 1.006 700 74 653.137 841.671 

Darõ 9.202 233 5.350 574 16.570 132 110.9832 154.655 

Mõsõr 25.576 3.267 43.548 7.295 36.150 1.372 3.238.695 537.239 

Ku yemi - - 1.000 282 - - 77.791 14.892 

Pirinç - - - - - - 199.689 39.505 

Di er - - 82.092 13.959 

TOPLAM 552.347 72.717 678.891 102.889 256.596 30.591 46.198.951 7.887.524 

Kaynak: Güran, 1997a: 30-32, 87-89 ve 159-161  

 

ekil 4: Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda 1909, 1913 ve 1914 Yõllarõnda 
Tahõllarõn Ekim  (Da) ve Üretimi (Ton) 

                                                 
10 Osmanlõ Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden alanlarõnõ kapsar. 
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Tablo 9: Sanayi Bitkilerinin Ekim Alanlarõ ve Üretimi (909, 1913 ve 1914) 
(Da ve Ton) 

ÜRÜN 1909 1913 1914 1914 ÜLKE 
GENEL  

Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim 
Pamuk (lif) 353 5 520 20 870 36 488.068 11.730 
Keten (Lif) 120.190 1.666 
Tütün 880 31 3.327 88 1.780 65 550.421 35.819 
Anason 325 10 20 1 6.129 208 
Kenevir (Lif) 71.062 3.946 
Ha ha  
(Kapsül) 

280.021 14.842 

Boya 
Maddeleri 

8.866 853 

TOPLAM 1.233 36 4.172 118 2.788 102 1.524.757 69.064 

Kaynak: Güran, 1997a: 50-51, 117-119 ve 190-192 

 

Tablo 10: Ya lõ Tohumlular Ekim Alanlarõ ve Üretimi (1909, 1913 ve 1914) 
(Da ve Ton) 

ÜRÜN 1909 1913 1914 1914 ÜLKE 
GENEL  

Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim 
Pamuk (Çi it) 353 17 520 - 870 41 488.068 15.222 
Keten 
(Tohum) 

120.190 5.066 

Susam 1.498 75 5.430 197 4.000 150 251.143 13.976 
Kenevir 
(Tohum) 

71.062 1.025 

TOPLAM 1.851 92 5.950 197 4.870 191 930.463 35.289 

      Kaynak: Güran, 1997a: 50-51, 117-119 ve 190-192 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda tarla tarõmõ kapsamõnda yeti tirilen ya lõ 
tohumlu bitkiler üretim durumu (Tablo 10) gözden geçirildi inde, sanca õn 
oldukça sõnõrlõ bir üretim durumuna sahip oldu u görülmektedir. Ya lõ 
tohumlar üretimi 1909 yõlõnda 92 ton iken, 1913 yõlõnda 197 ton ve 1914 
yõlõnda da 191 ton olarak gerçekle mi tir. 1914 yõlõnda ya lõ tohumlar 
üretiminin ülke ya lõ tohumlar üretimindeki payõ % 0.5’tir. Günümüzde 
Çanakkale li’nde ya lõ tohumlular üretimi (21.011 ton) 1913 yõlõnõn dört 
katõ seviyesindedir. Sayõm yõllarõnda sancakta henüz ayçiçe i 
yeti tirilmemektedir. Günümüzde ya lõ tohumlu bitkiler içerisinde en yaygõn 
üretilen ürün ayçiçe idir. 



217 

Tablo 11: Yumrulu Bitkilerin Ekim Alanlarõ ve Üretimi (1909, 1913 ve 1914 
(Da ve Ton) 

          ÜRÜN 1909 1913 1914 1914 ÜLKE 
GENEL  

Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim 
Patates 50 4 80 26 375 44 200.950 73.130 
Hayvan 
Pancarõ 

37.423 13.922 

So an (kuru) 7.370 738 6.250 1.398 453.518 80.326 
Sarõmsak 
(kuru) 

2.120 331 1.750 350 98.334 8.471 

TOPLAM 50 4 9.570 1.095 8.375 1.792 790.167 175.849 

Kaynak: Güran, 1997a: 49, 107-109 ve 183-192 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda yeti tirilen yumrulu bitkilerin ekim alanõ ve 
üretim durumu (Tablo 11) incelendi inde, 1909 yõlõnda patates dõ õnda di er 
yumrulu bitkilere ili kin veri bulunmadõ õ görülmektedir. 50 dekarlõk bir 
alandan sadece 4 ton patates üretilmi  olmasõ oldukça ilginçtir. 1913 yõlõnda 
yumrulu bitkiler üretim alanõ 9.570 dekara ula õrken, bu rakam 1914 yõlõnda 
8.375’e dekara gerilemi tir. 1914 yõlõnda yumrulu bitkilerin üretim alanõ 
gerilemesine ra men, üretim miktarõ 1913 yõlõna göre artõ  göstererek 1.792 
ton olarak gerçekle mi tir. 1914 yõlõnda hava ko ullarõnõn çok iyi gitmesi, bu 
yõlõn iyi bir üretim yõlõ olmasõnõ sa lamõ tõr. 1914 yõlõ yumrulu bitkiler ekim 
alanlarõnõn ülke geneline oranõ % 1.1 iken, üretimin ülke geneline oranõ % 
1’dir. Yumrulu bitkilerin hektara verimi ülke ortalamasõndan dü üktür. 1913 
ve 1914 yõlõ yumrulu bitkilerin ekim ve üretim alanlarõ günümüz 
rakamlarõna yakõndõr. 

3.2. Bahçe Bitkileri Üretimi 

Osmanlõ Devleti dönemi tarõm sayõmlarõna göre (1909, 1913 ve 1914), Kale-
i Sultaniye Sanca õ bahçe bitkileri tarõmõna ili kin ayrõntõlõ istatistikler 
bulunmamaktadõr. Sadece baklagiller üretimine ili kin bilgi bulunmaktadõr. 
Baklagiller üretimine ili kin verilen istatistiklerin tane (kuru) olarak mõ ya 
da taze olarak mõ verildi i de açõklanmamõ tõr. Di er sebzelere (yapra õ 
yenen, meyvesi yenen sebzeler) ili kin de bilgi bulunmamaktadõr. 
1909/1910 üretim sezonunda tarõm alanlarõnõn % 7.35’i sebze 
yeti tiricili ine ayrõlmakla birlikte, bu alanlarda ne tür sebzelerin 
yeti tirildi ine dair bilgi bulunmamaktadõr (Baskõcõ, 2005: 134). lgili 
sayõmlarda meyvecili e ili kin daha ayrõntõlõ istatistikler verilmi tir.  
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Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda bahçe tarõmõ kapsamõnda yeti tirilen 
baklagillerin ekim ve üretim durumuna ili kin 1913 ve 1914 yõllarõna ait 
daha ayrõntõlõ istatistikler bulunmasõna ra men, 1909 istatistikleri çok 
sõnõrlõdõr. 1909 yõlõnda baklagillerin üretimine ayrõlmõ  bahçe tarõmõ 
alanlarõnõn miktarõ 50 bin dekarõ a arken, bu rakamõn 1913 yõlõnda dört 
kattan fazla artarak 224 bin dekara ula tõ õ ve yeti tirilen baklagillerin çe it 
olarak da arttõ õ görülmektedir (Tablo 12). Ancak 1913 yõlõ üretim alanõ 
rakamlarõnõ abartõlõ bulmaktayõz. 1914 yõlõnda baklagiller üretim alanõnõn 
1909 yõlõnõn gerisine dü tü ü görülmektedir. Üretim alanlarõndaki 
dalgalanmaya ba lõ olarak, üretim miktarõnda da dalgalanmalar ya anmõ tõr. 
1914 yõlõnda üretim alanõ ve rekoltede ya anan dalgalanma sava  ortamõnõn 
yarattõ õ olumsuz ekonomik ve psikolojik etkilerinden kaynaklanmaktadõr. 
1914 yõlõnda ülke baklagiller üretim alanlarõnõn      % 1.3’ü Sancak dahilinde 
yer almõ tõr. Sancakta yeti tirilen baklagillerin hektara verimi ülke 
ortalamasõnõn gerisinde kalmõ tõr. Örne in mercime in hektara verimi 318 
kg iken, ülke genelinde bu de er 823 kg’dõr. 

 Tablo 12: Baklagillerin Ekim Alanlarõ ve Üretimi (1909, 1913 ve 1914 (Da 
ve Ton) 
ÜRÜN 1909 1913 1914 1914 ÜLKE 

GENEL  

Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim 

Nohut 29.835 2.036 148.200 6.885 7.300 1.297 377.186 42.136 

Fasulye 3.574 303 52.080 3.964 1.850 125 362.150 40.538 

Bakla 16.316 1.572 17.350 1.286 8.600 617 355.308 38.260 

Mercimek 505 24 6.000 176 455 34 287.142 14.302 

Bezelye 15.064 425 

Börülce 900 80 700 10 17.380 1.112 

TOPLAM 50.280 3.935 224.540 12.391 18.905 2.083 1.414.230 136.773 

Kaynak: Güran, 1997a: 40-42, 97-99 ve  171-173 

Tablo 13: Kök Sebzelerden Havucun Ekim Alanlarõ ve Üretimi (1914) (Da 
ve Ton) 
ÜRÜN 1909 1913 1914 1914 ÜLKE GENEL  

Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim 

Havuç - - - - 25 2 12.365 3.926 

TOPLAM - - - - 25 2 12.365 3.926 

Kaynak: Güran, 1997a: 183-192 
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Osmanlõ Devleti dönemi tarõm sayõmlarõna göre (1909, 1913 ve 1914), Kale-
i Sultaniye Sanca õ’nda kök sebzelerden sadece havuç üretimine ili kin 
istatistik verilmi tir. 1914 yõlõnda 25 dekar alandan 2 ton havuç üretilmi tir 
(Tablo 13). 

Bahçe tarõmõ kapsamõnda meyve üretimine geçecek olursak; 

Tablo 14: Meyve Üretimi 1909, 1913 ve 1914 (Ton) 

                                         
ÜRÜN 

1909 1913 1914 1914 ÜLKE  
TOPLAMI 

Üretim Üretim Üretim Üretim 

Kestane 18 3 3 10.665 

Ceviz 117 411 138 45.740 

Erik 129 67 294 22.971 

Elma 187 132 145 52.786 

Armut 1.237 1.068 913 37.877 

ncir 64 6 24 67.140 

Kayõsõ 6 27 19 40.480 

Badem 38 302 132 5.238 

Portakal - - - 47.869 

Limon - - - 8.760 

Nar - 14 17 45.751 

Dut - 65 272 118.034 

Hurma - - - 37 

Vi ne ve Kiraz - - - 3.892 

Fõndõk - - - 51.255 

eftali - - - 379 

Fõstõk - - - 4.105 

Di er - 19 5.337 

TOPLAM 1.796 2.095 1.976 568.316 

Kaynak: Güran, 1997a: 60, 127 ve  204 

Osmanlõ Devleti dönemi tarõm sayõmlarõna göre (1909, 1913 ve 1914), Kale-
i Sultaniye Sanca õ’nda meyvecilik geli memi tir. En çok yeti tirilen 
meyveler armut, ceviz, badem, erik, elma ve dut’tur. Kale-i Sultaniye 
Sanca õ’ndaki iklimsel çe itlili e ra men, 1909 yõlõnda meyve üretimi 1.796 
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ton iken, bu rakam 1913 yõlõnda 2.095 ton ve 1914 yõlõnda da 1.976 ton 
olarak gerçekle mi tir (Tablo 14). 1914 yõlõ meyve üretiminin ülke geneline 
oranõ % 0.3’tür. Dolayõsõyla Sanca õn ülke meyvecili inde bir yeri 
bulunmamaktadõr. 

    Akdeniz iklim bölgesi içerisinde kalan Kale-i Sultaniye Sanca õ zeytin 
üretimine son derece elveri lidir. Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda zeytin 
ziraatine ili kin veriler gözden geçirildi inde, 1909 ve 1914 yõllarõna ait 
istatistikler a aç sayõsõ olarak verilirken, 1913 verileri üretim alanõ (dekar) 
olarak verilmi tir. 1909 yõlõnda zeytin a acõ sayõsõ 416.670 iken, bu rakam 
1914 yõlõnda 332.927’dir. Bu a açlarõn ne kadarõnõn meyve veren ya ta 
oldu u bilinmemektedir. Bununla birlikte 1913 yõlõnda zeytin üretimine 
ayrõlan alan 132.676 dekardõr. Zeytin üretimi 1909 yõlõnda 4.980 ton iken, bu 
rakam 1913 yõlõnda 17.078 ton ve 1914 yõlõnda 8.480 tondur (Tablo 15 ve 

ekil 5). 1913 yõlõndan 1914 yõlõna üretimin yarõ yarõya dü mesi zeytin 
a acõnõn fizyolojik dinlenme ihtiyacõndan kaynaklanmaktadõr. 1914 yõlõ 
zeytin üretimin ülke geneline oranõ % 9.5’tir. Çanakkale li’nde 2001 yõlõnda 
meyve veren ya ta 4.1 milyon zeytin a acõ bulunurken, zeytin üretimi 
29.959 tondur (D E, 2003: 85). 

Tablo 15: Zeytin Üretimi (1909, 1913 ve 1914) (Ton) 
DAR  

ÜN TE 
1909 1913 1914 1914 ÜLKE 

GENEL  
A aç 
Sayõsõ 

Üretim Zeytinlik
(Da.) 

Üretim A aç 
Sayõsõ 

Üretim A aç 
Sayõsõ 

Üretim 

Kale-i 
Sultaniye 
Sanca õ 

416.670 4.980 132.676 17.078 332.927 8.480 12.199.180 89.702 

Kaynak: Güran, 1997a: 66, 133 ve  210 
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ekil 5: Kale-i Sultaniye Sanca õ ve Ülke Genelinde Zeytin Üretimi(Ton) 
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Tablo 16: Ba  Alanlarõ ve Üzüm Üretimi (1909, 1913 ve 1914) (Ton) 
DAR  

ÜN TE 
1909 1913 1914 1914 ÜLKE 

GENEL  
Ba lõk

Da. 
Üretim Ba lõk 

Da. 
Üretim Ba lõk

Da. 
Üretim Ba lõk 

Da. 
Üretim 

Kale-i 
Sultaniye 
Sanca õ 

63.483 13.118 221.000 8.769 85.000 4.683 5.023.731 1.543.579 

Kaynak: Güran, 1997a: 67, 134 ve 211 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda ba cõlõ a ayrõlan arazilerin miktarõ 1909 
yõlõnda 63.483 dekar iken, bu rakam 1913 yõlõnda 221 bin dekar ve 1914 
yõlõnda da 85 bin dekardõr (Tablo 16). 1913 yõlõ ba  alanlarõna ili kin veriler 
abartõlõ bulundu undan sadece 1909 ve 1914 yõlõ rakamlarõ de erlendirmeye 
alõnacaktõr. 1909 yõlõnda ba  alanlarõ 63.483 dekar iken, bu rakam 1914 
yõlõnda 85 bin dekara yükselmi tir. 1909 yõlõ üzüm üretimi 13.118 ton iken, 
1914 yõlõnda bu rakamõn ’ü seviyesinde gerçekle mi tir. Sanca õn ülke 
üzüm üretiminde bir yeri bulunmamaktadõr. 2001 yõlõ üzüm üretimi 1914 
yõlõnõn yakla õk be  katõ (24.774 ton) seviyesindedir. 

3.3. Yem Bitkileri Üretimi 

1909-1913 döneminde Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda yem bitkileri üretim 
alanlarõnda bir de i iklik görülmemektedir. Üretim alanõ 24 bin dekar 
civarõndadõr. Yem bitkileri üretim alanõ 1914 yõlõnda 15.545 dekara 
gerilemi tir. 1909-1913 döneminde yem bitkileri üretimi 2.840-3.787 ton 
arasõnda de i irken, 1914 yõlõna gelindi inde bu rakam 511 tona gerilemi tir 
(Tablo 17). Bu gerilemede dönemin geli en siyasi olaylarõ ve sava  ko ullarõ 
etkilidir. 

Tablo 17: Yem Bitkileri Üretimi (1909, 1913 ve 1914) (Ton)     

ÜRÜN 1909 1913 1914 1914 ÜLKE 
GENEL  

Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim Ekim Üretim 

Burçak 24.724 2.840 23.260 3.274 14.545 443 997.456 155.523 

Fi  - - 1.500 513 1.000 68 406.566 71.377 

TOPLAM 24.724 2.840 24.760 3.787 15.545 511 1.404.022 226.900 

Kaynak: Güran, 1997a: 30-32, 98-99 ve 171-173 
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3.4. Hayvancõlõk 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nõn Ezine, Ayvacõk, Biga ve Bayramiç kazalarõnda 
hayvancõlõk önemli bir iktisadi faaliyetti. 1909-1913 döneminde Kale-i 
Sultaniye Sanca õ’nda büyük ba  hayvan sayõsõnda önemli bir de i iklik 
görülmemektedir. 1913’ten 1914 yõlõna büyükba  hayvan sayõsõ 12.129 adet 
azalmõ tõr. Bu yõllarda ko u öküzü ve mandasõnõn ciddi bir rakam 
göstermesi, ko u ve çekim hayvanõ olarak kullanõlmasõndan 
kaynaklanmaktadõr. Küçükba  hayvanlardan en fazla yeti tirilenler koyun ve 
kõl keçisidir. 1909 yõlõnda küçükba  hayvan toplamõ 448.870 adet iken, bu 
rakam 1913 yõlõnda 479.296’ya ula mõ  ve 1914 yõlõnda da 405.887’ye 
gerilemi tir (Tablo 18 ve ekil 6). 1914 yõlõnda Kale-i Sultaniye 
Sanca õ’ndaki küçük ve büyükba  hayvan sayõsõnõn ülke toplamõna oranõ % 
1.4’tür. 1909-1914 döneminde Kale-i Sultaniye Sanca õ’ndaki tek tõrnaklõ 
hayvan sayõsõ 33.381’den 25.684’e gerilemesine ra men, yine de dikkat 
çekici bir sayõdadõr. Çünkü bu hayvanlardan ko u ve çekim aracõ olarak 
faydalanõlmaktaydõ. 2001 yõlõnda Çanakkale li’nde yeti tirilen büyük ve 
küçükba  hayvan sayõsõ sözü edilen sayõm yapõlan yõllara göre daha fazladõr. 
Tek tõrnaklõ hayvan sayõsõ sayõm yõllarõna göre azdõr. Çünkü bu hayvanlarõn 
ko u ve çekim hayvanõ olarak kullanõlmalarõ son derece azalmõ tõr.   

Tablo 18: Cinslerine Göre Hayvan Sayõlarõ (1909, 1913 ve 1914) 
HAYVAN C NS  1909 1913 1914 1914 ÜLKE TOPLAMI 
Sõ õr 45.563 20.400 28.455 3.129.620 
Ko u Öküzü 26.834 51.725 29.667 1.899.757 
Manda 2.528 4.832 7.103 329.021 
Ko u Mandasõ 3.513 2.390 1.993 252.725 
B. Ba  Toplam 78.438 79.347 67.218 5.611.123 
Koyun 274.681 277.270 222.042 887.785 
Kõl Keçi 174.149 202.026 183.845 9.695.897 
Tiftik Keçisi 40 - - 2.776.503 
K. Ba  Toplam 448.870 479.296 405.887 27.360.185 
B.ba  ve K.ba   
Toplamõ 

527.308 558.643 473.105 32.971.308 

At 13.012 9.487 6.162 625.927 
Katõr 1.978 5.600 620 80.081 
E ek 18.391 26.000 18.902 932.351 
Tek Tõrnaklõ 
Hayvanlar Toplamõ

33.381 29.880 25.684 1.638.359 

Deve 4.607 100 1.470 95.596 
Domuz 677 - 70 37.087 

Kaynak: Güran, 1997a: 72-73, 140-143 ve  218-220 
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ekil 6: Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda Cinslerine Göre Hayvan Sayõlarõ 
(1909 ve 1914) 

Tablo 19: Hayvan Ürünleri Üretimi (1909, 1913 ve 1914) 
ÜRÜNÜN C NS  1909 1913 1914 1914 

ÜLKE 
TOPLAMI 

Süt (Ton) 9.589 8.613 7.034 1.014.623 
Yün (Ton) 215 235 127 16.735 
Keçi Kõlõ (Ton) 39 52 46 4.089 
Tiftik (Ton) - - - 8.235 
Deve Kõlõ (Ton) - 2 - - 
Koyun Derisi (Bin 
adet) 

47 - 31.625 1.520.593 

Sõ õr Derisi (Bin 
adet) 

1 - 7.450 363.506 

Keçi Derisi (Bin 
adet) 

- - 22.350 1.612.743 

Deve Derisi (Adet) - - 180 8.869 

Kaynak: Güran, 1997a: 76, 144 ve  222 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda hayvan ürünleri üretiminde 1909’dan 1913’e 
süt, yün ve keçi kõlõ üretiminde büyük bir de i iklik görülmezken, 1914 
yõlõnda sözü edilen ürünlerden süt üretiminde 1.579 ton civarõnda azalma 
meydana gelmi tir. Tablo 18’deki süt hayvanlarõna ili kin verilerle, Tablo 
19’daki üretime ili kin veriler kõyaslanõrsa, hayvan ba õna süt verimi 
dü üktür. Et üretimi hakkõnda veri bulunmamakla birlikte, et veriminin de 
dü ük oldu u söylenebilir. Koyun, sõ õr, keçi ve deve derisi üretimine ili kin 
sadece 1914 yõlõna ait veri bulunmaktadõr. En fazla elde edilen hayvan derisi 
koyun ve keçi derisidir. Sancak dõ õna ihraç edilmektedir. 1914 yõlõnda Kale-



224 

i Sultaniye Sanca õ’nda süt üretiminin ülke toplamõna oranõ    % 0.7 iken, 
deri (koyun, sõ õr, keçi ve deve) üretimin ülke toplamõna oranõ % 1.8’dir. 
Elde edilen deriler ya stanbul pazarõna gönderilmekte ya da yurt dõ õna 
ihraç edilmektedir. Günümüzde hayvan ürünleri üretimi, Osmanlõ Devleti 
sayõm yõllarõndaki verilerle kõyaslanamayacak kadar fazladõr.   

3.5. Kümes Hayvancõlõ õ  

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda 1909 yõlõnda yeti tirilen kümes hayvanõ sayõsõ 
1.4 milyonu a arken, yumurta üretimi 7.8 milyon adettir. Buna kar õlõk 1914 
yõlõnda kümes hayvanõ sayõsõ yakla õk elli bine kadar gerilerken, elde edilen 
yumurta adedi 1.7 milyona kadar gerilemi tir (Tablo 20). Bu gerilemede I. 
Dünya Sava õ’nõn etkisi büyüktür. 

Tablo 20: Kümes Hayvancõlõ õ (1909 ve 1914) 
                   
DAR  

ÜN TE 

1909 1914 1914 ÜLKE GENEL  
Kümes  

Hayvanõ 
Yumurta 
Üretimi 

(Bin adet) 

Kümes  
Hayvanõ 

Yumurta 
Üretimi 

(Bin adet) 

Kümes  
Hayvanõ 

Yumurta 
Üretimi 

(Bin adet) 
Kale-i 
Sultaniye 
Sanca õ 

1.422.070 7.822 49.500 1.735 30.488.648
 

767.532 

Kaynak: Güran, 1997a: 71 ve  216 

 

3.6. pekböcekçili i 

Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda ipekböcekçili i pek geli mi  de ildi. Osmanlõ 
Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden bölgelerinde 
ipekböcekçili inde en önde gelen vilayetleri11;  Bursa, Hatay, Kocaeli, 
Bilecik, Balõkesir ve Amasya te kil etmekteydi. Kale-i Sultaniye 
Sanca õ’nda koza üretimi 1909 yõlõnda 88 ton iken, bu rakam 1913 yõlõnda 
57 tona ve 1914 yõlõnda 29 tona gerilemi tir (Tablo 21). 1914 yõlõnda 
Çanakkale Sanca õ’ndaki dutluk alan 120 dekardõr. Koza üretiminde görülen 
gerilemede, batõnõn ipekli dokuma sanayi mamulleri ile rekabet edememe 
yanõnda I. Dünya Sava õ etkilidir. Koza üretiminin ülke toplamõndaki oranõ    
% 0.6’dõr. Çanakkale li’nde günümüzde ipek kozasõ üretimi hemen hemen 
bitme noktasõna gelmi tir. Üretim miktarõ bakõmõndan Cumhuriyet öncesi 
döneme ula õlamamõ tõr. 

                                                 
11 Günümüzde mülki idare sistemine göre.  



225 

Tablo 21: pekböcekçili i ve Koza Üretimi (1909, 1913 ve 1914) (Ton) 
 
DAR  

ÜN TE 

1909 1913 1914 1914 ÜLKE 
GENEL  

Açõlan
Tohum
Kutusu
(Adet) 

Koza 
Üretimi
(Ton) 

Açõlan
Tohum
Kutusu
(Adet) 

Koza 
Üretimi
(Ton) 

Açõlan
Tohum
Kutusu
(Adet) 

Koza 
Üretimi
(Ton) 

Açõlan 
Tohum 
Kutusu
(Adet) 

Koza 
Üretimi 
(Ton) 

Kale-i 
Sultaniye 
Sanca õ 

1.609 88 67 57 1.351 29
 

197.242 
 

4.578 

Kaynak: Güran, 1997a: 68, 135 ve 212 

3.7. Arõcõlõk 

Yukarõda ifade etti imiz gibi, Osmanlõ Devleti tüm eker ihtiyacõnõ ithal 
ederek sa lõyordu. thalatõn kesintiye u radõ õ dönemlerde tatlandõrõcõ olarak 
bal kullanõlmaktaydõ. Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda 1909 yõlõnda 11.902 olan 
arõ kovanõ sayõsõ, 1913 yõlõnda 13.400’e ula mõ , 1914 yõlõnda da 12.700’e 
gerilemi tir (Tablo 22). Kovanlarõn kara kovan olmasõ bal üretimin dü ük 
seviyede gerçekle mesine yol açmõ tõr. 1909 yõlõnda 58 ton bal üretilmi tir. 
1909 yõlõndan 1913 yõlõna kovan sayõsõ 1.498 adet artmasõna ra men üretim 
aynõ kalmõ tõr. 1914 yõlõnda kovan sayõsõ 700 kadar azalmasõna ra men bal 
üretimi artarak 86 ton olarak gerçekle mi tir. Bal üretiminde artõ  ya da 
azalmada be eri çevre yanõnda do al çevre etkilerinin de rolü olsa gerekir. 
1914 yõlõnda kovan ba õna bal üretimi 6.7 kg olarak gerçekle mi tir. 1914 
yõlõnda üretimin ve verimin artmasõnda do al çevre ko ullarõnõn olumlu 
yönde ortam sa lamasõnõn rolü büyüktür. 1914 yõlõnda bal üretimin ülke 
toplamõna oranõ % 2.2’dir.  

2001 yõlõnda Çanakkale li’ndeki kovan sayõsõ 49.900 iken, bal üretimi 828 
tondur (D E, 2003: 386). Günümüzde bal üretimi ise 1914 yõlõnõn yakla õk 
on katõdõr. 

Tablo 22: Arõcõlõk (1909, 1913 ve 1914) 
             
DAR  

ÜN TE 

1909 1913 1914 1914 ÜLKE 
GENEL  

Arõ 
Kovanõ
(Adet) 

Bal 
Üretimi
(Ton) 

Arõ 
Kovanõ
(Adet) 

Bal 
Üretimi
(Ton) 

Arõ 
Kovanõ
(Adet) 

Bal 
Üretimi
(Ton) 

Arõ 
Kovanõ 
(Adet) 

Bal 
Üretimi 
(Ton) 

Kale-i 
Sultaniye 
Sanca õ 

11.902 58 13.400 58 12.700 86
 

964.402 
 

3.974 

Kaynak: Güran, 1997a: 69, 138 ve 214 
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4. KALE-  SULTAN YE SANCA I’NDA TARIM ÜRÜNLER  
T CARET  

    Osmanlõ Devleti dönemi tarõm istatistiklerinde sadece 1914 yõlõna ait 
ticarete konu olan tarõm ürünleri hakkõnda veri bulunmaktadõr. Kale-i 
Sultaniye Sanca õ’nda üretilen tarõm ürünlerinin genelde sancak dahilinde 
tüketildi i görülmektedir. Üretim bölgesi dõ õna çõkan tarõm ürünleri miktarõ 
oldukça sõnõrlõdõr. Osmanlõ Devleti döneminde Çanakkale’nin bir liman 
kenti olmasõ yanõnda stanbul’a ba lanan deniz ticaret yollarõ üzerinde 
bulunmasõna ra men, üretilen ürünlerin sancak dahilinde a õrlõklõ olarak 
tüketilmesi, geçim tarzõ üretim anlayõ õnõn bir sonucudur. Bu durum 
Osmanlõ Devleti tarõmõnõn genel bir özelli idir. Ayrõca karayolu ula õmõ 
imkanlarõnõn yetersizli i de sözü edilen tablonun olu masõnda etkilidir. 
Sadece demiryollarõ güzergahõ üzerindeki yerle im alanlarõ arasõnda tarõm 
ürünleri ticareti bulunmaktaydõ. 

Tablo 23: Üretim Bölgesi Dõ õnda Satõlan Tahõl Miktarõ (1914) (Ton) 
 DAR  
 ÜN TE 

BU DAY KAPLICA ARPA ÇAVDAR YULAF MISIR P R NÇ DARI KU YEM  

Kale-i 
Sultaniye 
Sanca õ 

295 - 308 257 90 - - -
 

- 

Kaynak: Güran, 1997a: 169 

1914 yõlõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda üretilen tahõllarõn sancak dõ õnda 
pazara sunulan miktarõ oldukça azdõr. Tablo 23 ile Tablo 8 kar õla tõrõlõrsa, 
1914’te üretilen bu dayõn % 1.7’si sancak dõ õnda tüketime sunulmu tur. Bu 
oran arpada % 3.5, çavdarda % 23.2 ve yulafta % 5.5’tir. Dolayõsõyla hayvan 
yemi olarak kullanõlan tahõllarõn daha fazla dola õma girdi i görülür. Bu 
ürünlerin bozulmadan uzak pazarlara götürülebilmesi de bunda etkilidir. 
1914 yõlõnda tahõllarõn sõnõrlõ bir miktarda sancak dõ õnda pazara 
sunulmasõnda 1914 yõlõnõn iyi bir üretim yõlõ olmasõ ve sava  ko ullarõnõn 
yarattõ õ ihtiyaç da etkilidir. 

Tablo 24: Üretim Bölgesi Dõ õnda Satõlan Baklagiller Miktarõ (1914) (Ton) 
DAR   ÜN TE BAKLA BEZELYE NOHUT FASULYE MERC MEK BÖRÜLCE 

Kale-i Sultaniye 
Sanca õ 

295 - 308 257 90 - 

Kaynak: Güran, 1997a: 181 

1914 yõlõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda üretilen baklagillerin sancak 
dõ õnda pazara sunulan miktarõ tahõllara göre daha fazladõr. Tablo 13’te 
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baklagillerin üretim durumu dikkate alõnõrsa, 295 ton bakla, 308 ton nohut, 
257 ton kuru fasulye ve 90 ton mercimek sancak dõ õ pazarlara sevk 
edilmi tir (Tablo 24). Baklagillerin uzun süre dayanmasõ ticari kabiliyetini 
arttõrmõ tõr. Ayrõca sava  ko ullarõnõn yarattõ õ talep artõ õ da bunda etkilidir. 
1914 yõlõnda Sancak dõ õnda tüketime sunulan yumrulu ve köklü bitki 
bulunmamaktadõr. Sancak dõ õna sevk edilen tek sanayi bitkisi tütün olup, 
miktarõ 32 tondur. Yine zeytinin de sancak dõ õnda satõ a sunulmasõna ili kin 
veri bulunmamaktadõr. Ancak özellikle zeytinya õnõn uzak pazarlara 
gönderildi ini tahmin etmekteyiz.  

Tablo 25: Üretim Bölgesi Dõ õna Satõlan Hayvan Ürünleri Miktarõ (1914) 
ÜRÜNÜN C NS  SANCAK DI INA 

GÖNDER LEN 
ÜLKE GENEL NDE 

DOLA IMDA BULUNAN  
Süt (Ton) - 1.153 
Yün (Ton) 21 4.246 
Keçi Kõlõ (Ton) 6 715 
Tiftik (Ton) - 2.808 
Deve Kõlõ (Ton) - - 
Koyun Derisi (Bin 
adet) 

6.000 378.790 

Sõ õr Derisi (Bin 
adet) 

300 73.783 

Keçi Derisi (Bin 
adet) 

3.050 409.022 

Deve Derisi - 2.218 

Kaynak: Güran, 1997a: 228 

1914 yõlõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ dõ õnda pazara sunulan hayvan 
ürünleri miktarõ oldukça sõnõrlõdõr. Sancak dõ õ pazarlara gönderilen en 
önemli ürün deridir. 1914 yõlõnda dõ  pazarlara gönderilen deri miktarõ 9.350 
adettir. Sancak dõ õnda satõ a sunulan yün ve keçi kõlõ miktarõ oldukça sõnõrlõ 
iken, yumurta miktarõ ise 245 bin adettir.    

XIX. yüzyõl sonu ve XX. yüzyõl ba larõnda Çanakkale Limanõ üzerinden 
ihraç edilen ürünler arasõnda en ba ta gelenleri renkli ipek, sõrma ve mercan 
ile yapõlan i lemecilik ve yürük halõlarõdõr. Bunun yanõnda ihraç edilen 
ürünler arasõnda hububat, zeytinya õ, arap, me e palamudu, mazõ, deri, yün, 
keçe, çanak ve çömlek sayõlabilir. Bu ürünler; Fransa, ngiltere, Avusturya-
Macaristan,  Yunanistan ve Bulgaristan’a ihraç edilmekteydi. XX. yüzyõl 
ba larõnda sanca õn tüm dõ alõm ve dõ satõmõ Çanakkale’de yo unla mõ tõ. 
thal edilen mallarõ ise kahve, kimyasal madde, pamuk ipli i ve pamuklu 
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kuma , cam, ham ve i lenmi  metal, ka õt, eker, cam e ya ve çe itli besin 
maddeleri olu turmaktadõr (Tuncel, 1993:198; Darkot, 1997:338). 
Dolayõsõyla ihraç edilen ürünler içerisinde tarõm ürünleri önemli bir yer 
te kil etmektedir.   

SONUÇ 

Osmanlõ Devleti 1880’lerden itibaren tarõmda girdi kullanõmõnõ (tarõm 
makineleri, kaliteli tohum, fide-fidan ve damõzlõk hayvan) arttõrmak suretiyle 
Türk tarõmõnõn ticarile mesinde ciddi adõmlar atmõ tõr. Ülke ekonomisinin 
tarõma dayanmasõ nedeniyle, tarõmõ güçlendirmek suretiyle hem vergi 
gelirlerini arttõrmak hem de dõ  piyasalarõn ihtiyaç duydu u ürünleri 
yeti tirerek ihracatõ arttõrmak hedef alõnmõ tõr. Bu yapõnõn güçlendirilmesi 
adõna atõlan adõmlar arasõnda; demiryollarõnõn yaygõnla tõrõlarak limanlara 
ba lanmasõ, üretim-tüketim bölgeleri arasõnda ba lantõnõn güçlendirilmesi, 
uluslararasõ pazarlarla irtibatõn sa lanmasõ ve Ziraat Bankasõ kredileriyle 
çiftçinin tefecilerin elinden kurtarõlmasõ sayõlabilir. Sözü edilen politikalar, 
Osmanlõ Devleti’ni bir ölçüde uluslararasõ pazarlara ba lamayõ sa lamõ tõr. 
zlenen tarõm politikalarõ, uluslararasõ pazarlarõn aradõ õ katma de eri 

yüksek ürünlerin yeti tirilmesi suretiyle tarõm ekonomisinin 
güçlendirilmesine ortam hazõrlamõ tõr. Devletin tarõma yönelik 
sübvansiyonlarõna ra men, demiryollarõnõn geçti i bölgeler dõ õnda Türk 
tarõmõnda geleneksel yapõdan modern yapõya geçi  süreci sa lanamamõ tõr.   

XIX. yüzyõl sonu ve XX. yüzyõl ba larõnda, Türk tarõmõn en fazla ticarile me 
gösterdi i bölgeler ülkenin Rumeli bölgesi ile Batõ Anadolu idi. Kuzeybatõ 
Anadolu’da uluslararasõ deniz ticaret yollarõ üzerinde bulunan ve limana 
sahip Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda tarõmsal üretimin incelenmesi, batõ 
Anadolu’da XX. yüzyõl ba larõnda tarõmõn ula tõ õ seviye hakkõnda fikir 
verecek niteliktedir.1913 yõlõ Osmanlõ Devleti tarõm sayõmõna göre, Kale-i 
Sultaniye Sanca õ’nda tarõmsal üretimin ülke (Osmanlõ Devleti’nin Türkiye 
Cumhuriyeti sõnõrlarõna tekabül eden alanlarõnõ kapsar) toplamõnda % 1’in 
üzerinde bulundu u ba lõca ürün gruplarõ unlardõr: 

Tahõllarõn üretim miktarõ ülke toplamõnõn % 1.5’ini, baklagillerin üretim 
miktarõ ülke toplamõn  % 8.3’ünü ve yem bitkileri üretimi ülke toplamõn % 
5.8’ini te kil etmektedir. Sanca õn sanayi bitkileri, ya lõ tohumlu bitkiler ve 
yumrulu bitkiler üretimi yanõnda koza ve bal üretimi bakõmõndan ülke 
toplamõnda kayda de er bir yeri bulunmamaktadõr Kale-i Sultaniye 
Sanca õ’nda zeytin üretiminin ülke toplamõndaki oranõ % 10.3’tür. Kale-i 
Sultaniye Sanca õ’nda meyvecili in ülke toplamõnda bir yeri 
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bulunmamaktadõr. 1913 yõlõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ’ndaki küçük ve 
büyükba  hayvan sayõsõnõn ülke toplamõna oranõ % 1.1’dir.  

Tarõm sektöründe üretilen ürünlerin ülke içi dola õma giren miktarõ hakkõnda 
1914 yõlõna ili kin istatistikler bulunmaktadõr. Bu çerçevede, 1914 yõlõnda 
Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda üretilen tahõllarõn sancak dõ õnda pazara 
sunulan miktarõ oldukça azdõr. 1914’te sancakta üretilen bu dayõn % 1.7’si 
sancak dõ õnda tüketime sunulmu tur. Bu oran arpada % 3.5, çavdarda         
% 23.2 ve yulafta % 5.5’tir. Anõlan yõlda Kale-i Sultaniye Sanca õ’nda 
üretilen baklagillerden sancak dõ õnda pazara sunulan miktarõ tahõllara göre 
daha fazladõr. 1914’te 295 ton bakla, 308 ton nohut, 257 ton fasulye ve 90 
ton mercimek sancak dõ õ pazarlarda yer bulmu tur. Bunda etken faktör, 
baklagillerin bozulmadan uzak pazarlara götürülebilmesi ve sava  
ko ullarõnõn yarattõ õ talep faktörüdür. Sancak dõ õnda pazarlara sevk edilen 
tek sanayi bitkisi tütündür. Sancak dõ õna gönderilen tütün miktarõ 32 tondur. 
Aynõ zamanda bu ürünler ihracata da konu olmaktadõr. Sanca õn ülke zeytin 
üretiminde önemli bir yeri bulunmasõna ra men, zeytinin ya da 
zeytinya õnõn ne kadarõnõn sancak dõ õnda satõ a sunuldu una ili kin veri 
bulunmamaktadõr. Ancak zeytinya õnõn sancak dõ õ pazarlara gönderildi i 
bilinmektedir. 1914 yõlõnda Sancak dõ õnda tüketime sunulan yumrulu ve 
köklü bitki bulunmamaktadõr.  

1914 yõlõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ dõ õnda pazara sunulan hayvan 
ürünleri miktarõ oldukça sõnõrlõdõr. Sancak dõ õna gönderilen en önemli ürün 
deridir. Çünkü bozulmadan gönderilebilmesi avantajõ ve yüksek talep 
görmesi bunda etkili faktörlerdir. 1914 yõlõnda Kale-i Sultaniye Sanca õ’nõn 
çe itli hayvan derileri elde etme bakõmõndan ülke toplamõndaki payõ       % 
1.8’dir. 1914 yõlõnda sancak dõ õ pazarlara gönderilen deri miktarõ 9.350 
adettir. Sancak dõ õnda pazarlara gönderilen bir di er ürün de yumurtadõr. 
1914 yõlõnda dola õma giren yumurta miktarõ ise 245 bin adettir.    

Osmanlõ Devleti’nin son yõllarõndaki tarõmsal yapõsõ ve üretim durumu 
Cumhuriyetin ilk yõllarõnda da devam etmi tir. Bu tabloyu de i tirmek 
gayesiyle Medeni Kanun’a dayanõlarak 1926 yõlõnda miri toprak sitemi ve 
A ar vergisi kaldõrõlmõ , Ziraat Bankasõ’nõn kredi imkanlarõ arttõrõlmõ tõr. 
Kurumsalla ma ve tarõmsal mevzuatõn olu turulmasõna çalõ õlmõ tõr. Tüm bu 
çalõ malara ra men tarõmda istenilen yapõsal dönü üm sa lanamamõ tõr. 
Bunda en etkili faktörler; uzun sava larla geçen yõllarda insan ve sürüm 
hayvanõ kayõplarõ, tarõmsal girdi kullanõmõ yetersizli i, topraksõz ya da az 
topraklõ çiftçilerin yaygõnlõ õdõr. Türk tarõmõnda bu yapõnõn 1930’lu yõllarda 
a õlmaya çalõ õldõ õ görülmektedir. 1932-1934 yõllarõ arasõnda 6 milyon 
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dönüm arazi topraksõz ve az topraklõ çiftçiye da õtõlmõ tõr. 1930 yõlõnda 
Tarõm Kredi ve Tarõm Satõ  Kooperatifleri, 1933 yõlõnda “Yüksek Ziraat 
Enstitüsü”, 1938 yõlõnda “Toprak Mahsulleri Ofisi” ve 1943 yõlõnda 
“Türkiye Zirai Donatõm Kurumu” kurulmu  ve 1945 yõlõnda “Çiftçiyi 
Topraklandõrma Kanunu” çõkarõlarak Türk tarõmõnda yapõsal de i ikliklerin 
gerçekle tirilmesine çalõ õlmõ tõr. Tüm bu çalõ malara ra men, 1950’li 
yõllarõn ba larõnda çiftçi ailelerin ancak ¼’ü demir saban kullanabiliyordu. 
Türk tarõmõnda en ciddi ve olumlu geli meler 1950 sonrasõnda görülmeye 
ba lanmõ tõr. Öyle ki, makinele me ile birlikte tarõm alanlarõnõn iki katõ 
kadar geni lemesi, tarõmsal girdi kullanõmda artõ , üretim artõ õ ve üretimin 
ticarile mesi süreçleri tüm bile enleriyle hayata geçmeye ba lamõ tõr.         
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