1572 TARIHLI ADANA MUFASSAL TAHR~R DEFTER~ NE
GÖRE ADANA'NIN SOSYO-EKONOM~ K TARIHI
ÜZERINE B~R ARA~TIRMA
YILMAZ KURT
GIRI~~
Bugün Çukurova diye adland~ rd~~~ m~z Adana ve yöresi milattan XV
as~ r evvel Hitit Federasyonuna dahil idi. Daha sonra Asurlular, ~ ranl~ lar
ve Romahlann hakimiyetine girdi. Abbasiler bölgeye hakim olduklar~~ zaman buralara Türk nüfus getirip yerle~tirdiler 1 . X.yüzy~ lda tekrar Bizansl~ lara geçen bu topraklar~~ 1082-1083 y~ llar~ nda Süleyman ~ah, Türk-Selçuklu hakimiyetine soktu. Haçl~~ sava~lar~ n~ n do~urdu~u kar~~~ kl~ klardan
yararlanan Ermeniler, bölgeye hakim oldular 2. Mogol istilas~ n~ n önünden
kaçarak Anadoluya gelen Türkmen boylarmdan eçoklar, Meml~lklerin
yönetiminde Adana ve Tarsus yöresine yerle~tiler 3. Üçok kolunun ba~l~ca
boylar~~ Yüregir, K~ n~ k, Bay~ nd~ r, Salur ve ~~dir idi'. Üçok kolunun en tan~ nm~~~beyi Yüregir o~lu Ramazan Bey idi. Nitekim Adana merkez olmak üzere kurulan beyli~e de onun ad~~ verildi.
Ramazano~ullar~~ ba~~ ms~ z bir beylik de~ildi. Memlöklerin Halep genel valisinin denetiminde Ramazano~ullar~~ sülalesince yönetilirdi. 1516 y~l~ nda Yavuz Sultan Selim'in M~ s~ r seferi s~ ras~ nda kendi iste~i ile Osmanl~~
hakimiyetini kabul eden Ramazano~ullar~~ sülâlesine Adana yurtluk ve ocakhk olarak verildi. Ancak 1519 y~l~nda bütün topraklarda nüfus ve arazi tahriri yap~ld~. 1519 y~l~ndaki bu tahrir sonuçlar~ n~~ gösteren Mufassal defter ve daha sonraki y~llarda yap~ lan tahrir sonuçlar~n~~ gösteren defterler,
gerek Osmanl~ n~ n ilk y~ llar~ n~ , gerekse Ramazano~ullar~~ Beyli~inin ikinci
dönemini (Osmanl~~ hakimiyeti dönemi) ayd~ nlatmas~~ yönünden önem ta~~maktad~ r. Biz bu yaz~ m~zda Adana sanca~~n~ n son mufassal defteri olan
' Besim Darkot, "Adana", 1A, c. I, s. 127.
Osman Turan, "Süleyman ~ah!", IA, c. XI, S. 225; Ayn~~ yazar, "Süleyman ~ah II",
~A, C. XI, s. 213.
2

"i Faruk Sümer, "Ramazano~ullar~ ", IA, c. IX, s. 61 2.
° F. Sümer, Ayn~~ makale, s. 613.
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1572 tarihli defterdeki bilgilere dayanarak bölgenin sosyo-ekonomik yap~ s~na ~~~ k tutmaya çal~~aca~~z.
1572 tarihli Adana Mufassal Tahrir Defteri, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü Kuy~ld-~~ Kactime Ar~ivi'nde 114 numara ile kay~tl~d~ r. Defterin ebad~~ 41x14,5 cm. olup me~in cilt ile kaplanm~~t~ r. Defterin
mukaddeme ve kanunnâmesi nesih yaz~~ ile, di~er k~s~ mlar~~ mutad oldu~u
üzere siyakat yaz~s~~ ile yaz~ lm~~t~ r. Kullan~ lan rakamlar ise normal ArapHind rakamland~ r. Aralarda yer alan arz tezkiresi, kad~~ i'lâm~~ gibi yaz~ lar
ve derkenârlar daha sonraki tarihlerde ve de~i~ik yaz~~ türlerinde yaz~ lm~~t~ r. Sonradan yap~ lan ekler hariç defter 189 varakt~ r.
Defterin tahrir emini(il yaz~ c~ s~ ) Divan-~~ Hümâyun kâtiplerinden Merâmi'dir. 1572 tarihli Sis(Kozan), 1574 tarihli Ay~ ntap (Gaziantep) ve 1572
tarihli Tarsus Mufassal Tahrir Defterlerinin de il yaz~ c~s~ n~ n Mermi oldu~unu görmekteyiz. Merâmi lakab~yla me~hur olan Muhammed (Mehmed)
Efendinin babas~n~n ad~ n~n Mahmud oldu~unu Ay~ntap defterinden anlamaktay~z. Merâmi'nin yapm~~~oldu~u tahrir sonucunda timarlar tevcih
edilirken bir ~ikayet söz konusu olmu~~ve Zu'l-Kadriyye (Mara~) Beylerbeyisine ayn~~ y~l bir hüküm_gönderilmistirs. Tecrübeli ve nüfuzlu bir kimse
olarak görünen Mermi hakk~ nda ba~kaca bilgiye raslayamad~ k.
Adana Mufassal Tahrir Defterinin en önemli yönü Meml~ik kanunlar~~
ile Osmanl~~ kanunlar~~ (Rum kanunu)'n~ n ne ~ekilde kayna~t~ nld~~~ n~~
göstermesidir. Bu bak~ mdan birçok Anadolu ve Rumeli sancaklar~ nda
görülen çift, nim-çift, bennâk, caba gibi deyimler Adana'da görülmez. Bu
konuda reayâ vergilerini anlat~ rken daha geni~~bilgi verece~iz. ~ nceledi~imiz 1572 tarihli Adana Mufassal defterinde dikkati çeken bir ba~ka konu
ise normalin üzerindeki rakam yanl~~l~ kland~ r.
Yapt~~~ m~ z ara~t~ rma sonucunda bu yanl~~l~ klar~ n basit katip hatalar~~
olmaktan çok bir önceki defter olan 1547 tarihli defterin sonuçlar~ n~ n aynen aktar~ lmas~ ndan kaynakland~~~ n~~ gördük. Yanl~~l~~~n en yo~un oldu~u
yer Yüregir nahiyesidir. Yüregir, Adana'n~ n güneyinde Seyhan ve Ceyhan
~ rmaklar~~ aras~ nda kalan bölgedir. Burada ya~ayan 115 cemaatten 5'i haric
ez defter olup 1547 tarihli defterde yoktur. Geriye kalan ~~~ o cemaatten
83'ü ayn~~ yekt~ nu vermektedir. Bu 83 cemaatin 81'inin nefer ve hane say~lar~ nda dolay~s~ yla ödedikleri vergilerde de~i~iklik olmas~ na ra~men yekünlar~~ 1547 tarihli defter ile ayn~d~ r. Bu derece büyük yanl~~l~ klar di~er AdaBa~bakanl~ k Ar~ivi, 332 numaral~~ Mühimme Defteri, s. 127.
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na defterlerinde ve ayn~~ il yaz~ c~ n~ n tuttu~u kom~u sancaklarda görülmemektedir. ~ncelemekte oldu~umuz 1572 tarihli bu deftere dayan~ larak haz~ rlanm~~~olan 278 numaral~~ Adana ~ cmal Defterinde de ayn~~ rakamlar
yer almaktad~ r. Yine ayn~~ nahiyede birçok mezraan~n has~ l~~ dökümü
gösterilmeden toplam olarak verilmi~tir. Bütün bunlar il yaz~c~s~n~n bu nahiyeye bizzat gitmedi~ini, bir önceki deftere bakarak tahrir yapm~~~oldu~unu dü~ündürmektedir.
I. NÜFUS VE YERLE~IM
1572 y~l~nda Adana, Halep Eyaletine ba~l~~ bir sancakt~ r. Sanca~~n
yönetiminde Ramazano~ullan sülâlesinden Pin Bey o~lu ~ brahim Bey bulunmaktad~ r. ~ brahim Bey, Ay~ ntap Sancakbeyi iken karde~i Dervi~~Beyin
yerine 1569 y~ l~ nda Adana Sancakbeyi oldu". 1589 tarihinde onun ölümü
üzerine de yerine o~lu Mehmed Bey geçti.
Adana yurtluk ve ocaklzk kanununa göre yönetilmekte idi. Bu sistem kimi Do~u Anadolu ~ehirlerinde de görülmektedir. Kendi iste~iyle Osmanl~~
hakimiyetini kabul eden müslüman emirlere tan~ nm~~~bir ayr~cal~ kt~ r. Ramazano~ullan'ndan bir bey öldü~ünde veya kusurlu hareketi sebebiyle
görevden al~ nd~~~ nda, görev ayn~~ sülaleden ba~ka birisine verilmekte idi.
Sava~~s~ ras~ nda timarl~~ sipahiler ile birlikte Halep Beylerbeyisi'nin emrine
girmekte, di~er ümerâ gibi tabl ve alem ta~~makta idiler. Di~er vilâyetler
gibi Adana da has, zeâmet ve timar olarak tahrir olunmu~tur. ~ nalc~ k'a
göre, bir yerin tahrir edilmesi, ilhak olarak kabul edilmektedir -. Ancak
yurtluk ve ocakl~k olan arazilerde ayr~~ bir statü uyguland~~~ n~~ ve Ramazan
o~ullar~ n~ n bölgedeki nüfuzlar~ n~ n 16°8 y~ l~ nda Pir Mansur Bey'in kendi
iste~iyle ayr~ lmas~na kadar sürdü~ünü kabul etmek daha do~ru olur'.
~nceledi~imiz 1572 tarihli Mufassal defter nefs-i Adana ile ba~lamaktad~ r. ~ehir merkezinde 28 mahalle bulundu~unu görmekteyiz. Bunlardan 27'si Türk, birisi Ermeni mahallesidir. Türk mahalleleri daha çok
cami ve mescidler etraf~ nda olu~mu~~ve ço~u zaman ad~ n~~ da buradan alm~~t~ r. Bunlardan birço~u bugün de ayn~~ adla an~ lmaktad~ r.
Ali (Mustafa bin Ahmed), Kunhul-ahbâr, c. IV, ~stanbul 1277, s. 61; Halil Edhem,
Davel-i Islâmiyye, ~stanbul 1345(1927 M.), s. 316, Mehmed Nüzhet, "Ramazan O~ullar~ ",
TOEM, c. I, cüz 12, ~stanbul 1327, s. 771.
7

Halil ~nalc~ k, "Mehmed II", ~A, c. VIII, s. 518.

$ ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~ , "Kanun-~~ Osmani Men-mm-1 Defter-i Hakani", Belleien,
XV/58(1951), s. 388-389; ~lhan ~ahin, "Timar Sistemi Hakk~nda Bir Risale", IOEF Tarih
Dergisi, say~~ 32(mart 1979), S. 923.
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~ lk mahalle olarak kay~ t edilmi~~olan Hac~~ Fakih o~lu mahallesinde
16 vergi nüfusu ya~amaktad~ r. Bunlardan birisi imamd~ r. ~ehirde ya~ayanlardan resm-i hâne al~ nmad~~~~için olmal~d~ r ki vergi nüfusunun kaç~ n~ n
evli, kaç~n~n bekar oldu~u i~aret edilmemi~tir. Bu sebeple hane(ev) say~s~n~~
ç~ karmak mümkün olmam~~ t~ r. Ancak nefer say~s~~ mahallenin büyüklü~ü
konusunda bir ölçü olarak kabul edilebilir.
Câmi-i Cedid-i Halil Bey mahallesi bugünkü Ulucami mahallesidir.
25 vergi nüfusu ya~amaktad~ r. ~~ ki~i hatip olarak görev yapmaktad~ r.
Kara Sofu mahallesi bugün Kara Soku ad~yla an~lmaktad~r. 20 vergi
nüfusu vard~ r. ~~ ki~i imamd~ r.
Mescid-i Saçlu Ahmed mahallesinde biri malül(sakat) 31 ki ~i ya~amaktad~ r.
Burnukara Nlescidi mahallesinde 1 imam, ~~ sipahizâde ve ~~ seyyid
olmak üzere 31 ki~i kay~ tl~ d~ r. Mahalle ad~ n~, Burnukara Osman'dan alm~~ t~ r.
Tepeba~~mahallesi bugün de ayn~~ ad~~ ta~~ maktad~ r. Adana'n~ n en eski mahallelerindendir. 1572 y~ l~ nda 24 vergi nüfusunu bar~ nd~ rmaktad~ r.
d~ r.

Kantaro~ lu mahallesinde 4'ü sipahizâde 30 vergi nüfusu ya~amakta-

Debba~hâne mahallesi ad~ n~~ yak~ n~ nda bulunan deri atölyesi (tabakhane)'sinden alm~~~olmal~ d~ r. ~~ 'i imam, biri seyyid olmak üzere 54 vergi
nüfusunu bar~ nd~ ran büyük bir mahalledir. Seyyid bilindi~i gibi Peygamber soyundan oldu~ u ileri sürülen ki~ilere denilmekte idi.
Su Gedü~i mahallesinin eski ad~~ Selim Bey Mescidi mahallesi idi. Selim Bey 1514 y~ l~ nda Mahmud Bey'in yerine göreve getirilmi ~~bir Ramazano~lu beyi idi. Yapt~ rm~~~ oldu~u mescidin etraf~ nda olu~an mahalle
önceleri bu adla an~ l~ rken daha sonra Su Gedü~i ad~ n~~ alm~~ t~ r'. Adana
vak~ f defterindeki bir kay~ ttan anlad~~~ m~za göre, bugün Kazanc~ lar Çar~~s~~
diye an~ lan çar~~ n~ n güney taraf~ nda Selim Bey Mescidi mahallesi bulunuyordu ve buradan Su Gedü~i denilen semte bir yol gidiyordu. Kazanc~lar çar~~s~ n~ n 8 kap~ s~ ndan birincisi de bu yola aç~ llyordu I". 1572 yal~ nda
Faruk Sümer, "Çukur-ova tarihine Dâir Ara~t~rmalar", DTCF Tarih Ara~t~ rmalar~~
Dergisi, I/ ~~ (Ankara 1963), S. 35.
TKGMA, 538 numaral~~ Adana Evkâf defteri, s. 3a. (Bundan böyle ED(538) ~eklinde k~salulacakt ~r).
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bu mahallede 33 ki~i kay~ tl~~ idi. Bunlardan biri imam, biri sipahizâde, birisi de timardan azledilmi~~sipahidir.
Zaviye-i Yara~~Dede mahallesi ad~ ndan da anla~~laca~~~gibi bir zavinin etraf~ nda te~ekkül etmi~~olmal~ d~ r". Biri imam olmak üzere 18 vergi
nüfusu kay~ tl~d~ r. Adana'da XVI.yüzy~ lda bunun d~~~ nda Ceyhan yak~ nlar~ nda Cebelü'n-nür zaviyesinin ad~~ geçmekte, ba~ka zaviye kayd~ na rastlanmamaktad~r. Bölgede zaviye say~s~n~ n bu kadar az olu~unun sebepleri
üzerinde ayr~ca durmak gerekmektedir.
Akça Mescid mahallesi bugün de ayakta duran Akça Mescid(A~ca
Mescid) etraf~nda olu~mu~~olmal~d~r. A~ca Mescid, Ulucâmi'nin kar~~s~nda
72.sokaktad~ r. 1572 y~ l~ nda 2'si sipahizade olmak üzere 38 nefer bulunmaktad~r. Vak~f defterinde yer alan A~ca Ahmed Mescidinin bu mescid oldu~u dü~ünülebilir '2.
Emirli mahallesinde biri imam 43 nefer kay~ tl~d~ r.
Ramazan A~a Mescidi mahallesinde ise 7'si sipahi 24 vergi nüfusu
vard~ r. Vak~ f defterinde ~ o dükkan ve bir evin gelirlerinin mescidin vakf~~
oldu~u görülmektedir. Buradaki kay~ttan Ramazan A~a'n~ n daha sonra
bey olarak an~ ld~~~ n~~ anlamaktay~z. Yine buradaki bir kay~ ttan yukar~da
ad~~ geçen Selim Bey'in bir türbesinin de bulundu~u anla~~lmaktad~ r '3.
Kayaluba~~mahallesi de Adana'n~ n en eski mahallelerinden birisidir.
27 vergi nüfusunun ya~ad~~~~bu mahalle bugün de ayn~~ adla an~ lmaktad~ r.
~sa Hac~o~lu Mescidi mahallesi 59 vergi nüfusunun ya~ad~~~~büyük
bir mahalledir. Bu 59 ki~ inin birisi vâiz, ikisi sipahizâdedir. Mescidin giderleri için ~~2,5 dükkan ve bir ev vakfedilmi~tir ".
Bab-~~ Tarsus mahallesinde ise biri imam, biri sipahizâde olmak üzere
55 nefer kay~ tl~d~ r. Bâb bilindi~i gibi kap~~ anlam~ na gelmektedir. Tarsus
Kap~s~na bugün halk aras~ nda Terskap~~ denilmektedir. Küçüksaat mevkiidir ki bugün burada Kemeralt~~ Camii ad~~ verilen Savc~o~lu Camii restore
edilmi~~olarak hizmet vermektedir.
~~ Kas~ m Ener, Adana Tarihine Dair Ara~t~ rmalar, Adana 1967, s. 19'da bu mahallenin
ismi Tra~dede Zeviyeti olarak okunmu~ tur. 450 numaral~~ defterde aç~ k olarak Yara~dede
(
J.1„t„!) olarak yaz~ l~d~ r.
ED(538), v. 15a.

13 ED(538), v. 136.
' 4 ED(538), v. 15a.
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Yukaru Mahallelu ad~ n~~ ta~~yan mahallenin bir di~er ad~~ da Hac~~
Hamid Mescidi mahallesidir. Mahallede biri sipahizâde 27 nefer vard~ r.
Çukur Mescid mahallesi de ad~ n~~ etraf~ nda toplanm~~~oldu~u mescidden alm~~t~ r. Çukur Mescid mahallesinde 14 ki~i kay~tl~ d~ r. Bunlardan biri
sipahizâde, birisi de sipahizâde çoçu~udur.
Yortan mahallesi 2 I neferdir.
Câmi-i Atik mahallesi 56 neferdir. Câmi-i Atik bugün Ya~~Câmii veya Eski Câmi diye an~ lan câmidir. Ramazano~ullarmdan kalmad~ r.
Kad~~ Mescidi mahallesinde 26 ki~i kay~tl~d~ r; bunlardan biri imam,
üçü sipahizâde ve 4'ü seyyid'tir.
Mescid-i Sâdât mahallesinde 27 ki~i kay~ tl~d~ r. Bunlardan ikisi seyyid'tir. Zaten sâdât kelimesi de seyyid'in ço~uludur.
Baytimur veya Baytemür mahallesi Adana'n~n en kalabal~ k mahallesi
olarak görünmektedir. Mahallede ya~ayan 74 vergi nüfusu erke~in birisi
sipahizâde çoçu~u, 7'si ise sipahizâdedir.
Neccar Köyü mahallesi bugün Naccarân ve Nacaran diye an~ lmaktad~ r. 22 nefer kay~ tl~d~ r.
Mescid-i Cedid-i Veled-i Sar~~ Yakub mahallesi bugün k~saca Sar~~ Yakup mahallesi olarak an~ lmaktad~ r. Biri imam 15 nefer kay~tl~d~ r.
Mescid-i Dervi~~Ali mahallesinde 29 nefer vard~ r.
Mescid-i Hac~~ ~ brahim mahallesi de mescid etraf~ nda olu~an mahallelerdendir. 27 nefer vergi nüfusu bar~ nd~ rmaktad~ r.
28. mahalle olan Tâyife-i Ermeniyân mahallesi 157 neferdir. Bunlardan 84.'ünün evli, 62'sinin bekir oldu~u isimlerin alt~na konulan i~aretlerden anla~~ lmaktad~ r. Resm-i hane miktar~ n~ n 4.500 olmas~ ndan belirsiz
olan ii ki~inin 6's~ n~ n evli, 5'inin bekar oldu~u anla~~lmaktad~ r. Buna
göre go evli, 67 bekâr Ermeni bulunmakta idi. Bunlardan ki~i ba~~ na 6o
akça olmak üzere y~ lda 94.20 akça cizye al~ nmakta idi 15.
Burada verilen rakamlar~~ toplayacak olursak 1572 tarihinde Adana ~ehir merkezinde ~~ o23 vergi mükellefi erkek bulunmaktad~ r. Bunlardan
K.Ener, Adana Tarihine Dair Ara~t~rmalar, s. 19-2o'de Adana'n~n 1547 y~l~~ tahririne
ait sonuçlar~~ vermektedir. Buna göre 24 mahallede ya~ayan halk~n 664 vergi nüfusu
müslümand~r. Bunlardan 549'u evli, 115'i bekard~r. Ermeni cemaati ise t 12.S~~ evli, 47'si be11
- olmak üzere ~~ 59 neferdir.
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866's~~ Türk, 157'si Ermenidir. Nüfus tahmini yapmak için genel olarak izlenen yol hâne say~s~n~~ 5 ile çarpmak ~eklindedir. Ancak ~ehir merkezinde
ya~ayan Türk nüfusun hane say~s~~ belirtilmedi~inden toplam nefer say~s~ n~~
4 ile çarparsak a~a~~~yukar~~ ~ehrin müslüman nüfusu hakk~ nda bir bilgi
verir. Buna göre 1572 y~ l~ nda Adana ~ehir merkezinde 866 X 4 = 3464 ki~ilik müslüman halk ya~amakta idi. Ayn~~ yolla Ermeni varl~~~ n~~ ise 517 ki~i olarak tahmin edebiliriz 16. ~ehir içindeki Ermeni nüfusun Türk nüfusa
oran~~ `)/0 15 civar~ ndad~ r. Di~er yerle~im merkezlerinde bu oran daha da
dü~üktür.
1572 tarihli Deftere göre ~ehir merkezinde toplam olarak ~~ o imam, ~~
hatip, 30 sipahizâde, 2 veled-i sipahizâde(sipahi torunu), 1 timardan azledilmi~~ki~i, I malül(sakat), 6 seyyid ve I vâiz kay~tl~~ görünmektedir. 538
numaral~~ Evkâf defterinden anlad~~~ m~za göre de Ulucâmii Medresesi'nin
1 o ö~rencisi bulunmaktad~r. Müderris ayn~~ zamanda müftülük görevi yapmakta ve günde 50 akça almaktad~ r. Ya~~Câmii içerisinde bulunan Piri
Pa~a Medresesinin müderrisi ise günde 40 akça almaktad~ r. Bu medresenin de ö~renci say~s~~ ~~ o'dur. Mufassal defterde bu medreselerle ilgili bir
kay~ t vak~ f gelirlerinin belirtilmesi s~ ras~ nda geçmektedir. ~ehirde bir misafirhane ve büyük bir imarethane Ramazano~ullar~~ vakf~~ olarak hizmet vermektedir.
Adana sanca~~ndaki ikinci yerle~im merkezi olan Ayas bugünkü Yumurtal~ k ilçesidir. Ayas'da bulunan ~~ o mahallede 366 nefer vergi nüfusu
ya~amaktad~ r. Bu lo mahalleden birisi Nasara mahallesi olarak geçmektedir. Burada ya~ayan 26 nefer gayri müslimin 23'ü evli, 3'ü bekârd~ r. Ayas
mahallelerine padi~ah emri ile kay~ t edilmi~~ ~ o3 haric ez defter reyâ içerisinde de gayri müslim nüfus bulunmakta ise de bunlar~ n say~s~~ belirtilmemi~tir. Deniz k~y~s~ nda bugün de oldukça sa~lam olarak ayakta duran
Ayas kalesi XVI. yüzy~ lda askeri önemini korumaktad~ r. Defterdeki kay~ tlara göre kalede 40 ki~ilik bir birlik bulunmaktad~ r. Kaledeki silah ve
mühimmat~n listesi ve miktarlar~~ tek tek gösterilmi~~durumdad~ r 17 . Sahil6

Mustafa Soysal, "Onalt~nc~~Yüzy~ lda Adana Ilinin "Mufassal Defterine" Göre Sosyal
ve Ekonomik Yap~s~~ Üzerinde Bir Ara~t~rma", Belleten, LIII/gog, (1988), s. 177. Yazar burada ~ehir nüfusunu 4.885 ki~i olarak tahmin etmi~, ancak hesaplamada hangi rakamlar~~ esas
al~ p 5 ile çarpt~~~n~~ aç~ klamam~~ur. Ermeni az~ nl~~~~ise 770 ki~i olarak tahmin etmesi yukanda verdi~imiz rakamlar çerçevesinde yanl~~~olarak görülmektedir. Çünkü Ermeni nüfusun
evli ve bekar say~s~ n~~ tesbit edebilmekteyiz. 90 X 5 = 450. Buna 67 bekar nüfusu da katacak olursak 517 ki~ilik tahmini nüfus bulunur.
'7 TD.114(1572), v. 164a.
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deki bu kalenin faal tutulmas~ n~ n sebebi H~ ristiyan korsanlar~ n sald~ r~ lar~~
ile ilgili olmal~ d~ r. Nitekim Yüre~ir nahiyesinde nehir kenar~ nda bulunan
Od Kalesi ad~ yla bilinen iskeleye zaman zaman kâfir gemileri bask~n yap~ p halk~~ esir ald~~~ , mallar~ n~~ ya~malad~~~~için buran~ n korunmas~~ amac~ yla çe~ itli cemaatlerden 117 ki~ i derbendci olarak görevlendirilmi~ti I'.
Sancakta üçtincü yerle~ im merkezi olarak K~ n~ k nahiyesi görünmektedir. K~ n~ k nahiyesinin yeri kesin olarak tespit edilememi~~olmakla birlikte
Ceyhan ile Osmaniye aras~ ndaki Toprakkale kalesinin do~usuna dü~tü~ü
kabul edilmektedir '`). Halk~n K~nkminare dedi~i minare kal~nt~s~~ AdanaOsmaniye karayolunun aç~ lmas~~ s~ ras~ nda y~ k~ lm~~t~ r. Bu minare muhtemelen K~ n~ k Ulucâmiine ait idi. Çünkü K~ n~ k'~ n 1572 y~ l~ nda mevcut 5
mahallesinden birincisi Câmi mahallesi olup 66 nefer nüfusu vard ~ r. Ancak Dereobas~~ köyü ile Karacalar köyü aras~ nda halk~ n Cdmiyeri dedi~i bir
ören bulunmaktad~ r. Dereobas~~ köyünün güneydo~usunda cami ve mezarl~ k çevresinde halk~ n A~cakoyunlu mezarl~~~~diye hat~ rlad~~~~büyük bir
mezarl~ k bulunmakta idi. Bu çevrede bulunan ev yeri temel kal~ nt~ lar~=
bir bölümü üzerine halk ev yapm~~t~ r. Bu bak~ mdan K~ n~ k nahiyesinin yerini Dereobas~~ ile Karacalar köyü aras~ nda da dü~ ünmek, bu yeni bilgileri
de de~erlendirmek gerekmektedir. K~ n~ k'~ n di~er mahalleleri Dursunlu(42
nefer), Selman(55 nefer), Bayram Fakih(2 nefer), Yunus Dede(17 nefer)
olarak kay~tl~d~r. K~n~ k'taki toplam 182 nefer nüfusun tamam~~Türk'tür.
Saym~~~oldu~umuz üç yerle~ im biriminde 43 mahallede 1571 nefer
vergi nüfusu ya~amakta idi. Adana'n~ n di~er 6 nahiyesi tamamen cemaatlerden müte~ ekkildir, yerle~ ik nüfus yoktur.
KÖYLER
Adana'da köy say~s~~ son derece azd~ r. Sadece yerle~ im merkezi olarak
görünen Ayas, K~n~ k nahiyeleri ile Berendi nahiyesinde köy bulunmaktad~ r.
Berendi, Ceyhan kasabas~n~ n güneyindeki bölgenin ad~d~ r'. Berendi
nahiyesinde bulunan köylerin isimleri ve vergi nüfuslar~~ ~u ~ekildedir:
18 TD.114(1572), V. 49a.
I ° F. Sümer, Çukur-ova Tarihi .., s. 26.

2" F. Sümer, Ayn~~ makale, S. 27.
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Göl P~ nar~ 'n~ n bir di~er ad~~ da Kark~ nlu'dur, (69 nefer), Kurt Kula~~~
köyü, Iskenderun yolu üzerinde olup daha sonraki tarihlerde derbent olarak ad~ndan s~kça bahsedilmektedir,(49 nefer). Ba~~Götüren(7 nefer),
Bozöyük (14 nefer), Ercelin (14 nefer), Bürücek (I o nefer), Esic(?) (16 nefer), Bademlü (34 nefer), Mordi~~(33 nefer), Hanlu(di~er ad~~ D~ raclu) (II
nefer), Kam~~lu (13 nefer), Mihmadlu (di~er ad~~ S~rathâne, 20 nefer),
Küçükkent (5 nefer), Gökçekler (41 nefer), Davud Viran~~ (di~er ad~~
Demürciler, 18 nefer), Ömerlü (33 nefer), Edelü (7 nefer), Örtentül (di~er
ad~~ Çakmak, 23 nefer), Küllü(Göllü) (Teke Hac~lu tâifesinden, 15 nefer),
K~ ra~~lu (9 nefer), Boyaluca (13 nefer), ~eyhler (~~ hlar, di~er ad~~ Süli Beyii, 85 nefer), Uzunç~ nar (io nefer), Tekür K~zd~~ (di~er ad~~ Kayanlu, 35 nefer), Tekür~an (5 nefer).
Ayas nahiyesinde ise 5 köy bulunmakta idi. Tavd~~ (36 nefer), Ceyhan'~ n güney taraf~da olup eski bir kale idi. Buras~ n~ n ad~~ "Tavudu" ~eklinde zaman~ m~za kadar gelmi~tir 2I . Halk~~ gayri müslim olan tek köy budur. Daha önceki defterlerde ise Karaisalu'da kay~ tl~ d~ r. Kilisecik köyü
Ayas tuzlas~ n~ n bulundu~u yerdedir. Köyün 3 mahallesi vard~ r. Çii~keb
mahallesi( ~ I6 nefer), ~ brahim Fakih Mahallesi Ooo nefer), Pir Ahmed A~a
mahallesi (41 neferdir). Ayr~ca çe~itli köy ve cemaatlerden sa~lanan tuzcularla birlikte toplam olarak tuzcu say~s~~ 441'e ula~m~~t~r. Bu tuzcular, hizmetleri kar~~l~~~nda avar~z-~~ divaniyeden ve tekâlif-i örfiyyeden ve resm-i
haneden muaf ve müsellem tutulmu~lard~r. Tuzcular elde ettikleri tuzun
üçte birini kendileri almakta, üçte ikisini devlete vermekte idiler. Küvare
köyünde 22 nefer, Müftak köyünde ise 29 nefer ya~amaktad~r. Kübdere
köyünün nüfusu 16 neferdir.
K~ n~k nahiyesindeki köylere gelince, Tepesi Delük (12 nefer), Laçalu
(di~er ad~~ Karakuyu, 46 nefer), Çay~ r (8 nefer), Sergerdân (I o nefer), Hasan Hac~~ (di~er ad~~ Köse Hac~ , 2 nefer), Çomakkenti (53 nefer), Yass~~
Deyr (24 nefer), Akköprü (93 nefer), Me~hedlü Öyük (26 nefer), Boz~ kenti
(10 nefer), Delikendi (35 nefer), Viran ~ehir (18 nefer), Kesük (di~er ad~~
Ekinli veya E~inli, 17 nefer), Bal~ kla~u (12 nefer), ~ nab (1 o nefer), olarak
geçmektedir.
Köylerin toplam nüfuslar~n~~ verecek olursak Berendi'de 25 köyde 589
nefer, Ayas'da 5 köyde 547 nefer, K~ n~ k nahiyesinde 17 köyde 386 nefer
olmak üzere toplam 47 köyde 1522 nefer vergi nüfusu ya~amaktad~r. Köy
21

F. Sümer, Çukur-ova Tarihi .., S. 22.
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ve mahallelerde ya~ayan, tam olarak yerle~ ik hayata geçmi~~olan vergi
nüfusunun 3093 nefer oldu ~ u görülmektedir.
Adana'daki köylerin nüfus yo~unlu~una gelince Ayas'da tuzlan~ n bulundu~u Kilisecik köyü d ~~~ ndaki köylerin çok kalabal~ k olmad~~~~görülür.
Vergi nüfusuna göre nüfus yo~unlu~u Berendi'de 23,5 Ayas'da ~ o9.4, K~n~ k'da ise 22.7 olarak ortaya ç~ kmaktad~ r. Buna göre ortalama köy yakla~~ k 20-25 hanelik, loo ki~ilik köylerdir.
CEMAATLER
1572 y~ l~ nda Adana'n~ n mevcut 9 nahiyesinde nüfusun büyük ço~unlu~unu cemaatler olu~ turmaktayd~ . Cemaat halinde ya~ayan bu halk tar~ m
ve hayvanc~ l~ kla u~ra~ maktad~ r. Yaz~ n yaylalara ç~ kmakta, k~~~ n ise belli
mezraalarda tar~ m yapmakta olan bu insanlar~~ tam bir "göçebe" olarak
nitelemek do~ru de~ildir 22. Esâsen XVI. yüzy~ lda tam göçebe hayat~~ geçiren iki topluluk Halep Türkmenleri ile Mardin çevresinde k~~layan BozUlus idi'. Hayvanc~ l~ k k~~~ n ovada yaz~ n ise yaylalarda bulunmay~~ gerektirmekte idi. Bugün de Çukurova halk~~ yaz gelince yaylalara ç~ karlar. Bu
Adana'n~ n s~ cak ikliminin bir gere~idir. Bu bak~ mdan bu cemaatler için
"göçebe" yerine "konar-göçer" tabirinin kullan~ lmas~~ daha do~rudur. Nitekim
tahrir defterlerinde de daha çok bu deyim kullan~ l~ r. Bunlar k~~~~ herhangi
bir yerde de~il kendi ekinliklerinim çevresinde çad ~ rlarda veya "hu~" tabir
edilen üzeri sazlarla örtülü evlerde geçirmekte idiler'.
Cemaat say~s~ n~ n en kalabal~ k oldu~ u nahiye Yüregir olmas~ na kar~~l~ k, en çok cemaat nüfusunu bar~ nd~ ran nahiye Saruçam nahiyesidir. Saruçam Adana'n~ n do~usunda Adana ile Kozan aras~ ndaki bölgede bulunmaktad~ r, 18.020 olan toplam cemaat nefer say~s~ n~ n 6.159'u Saruçam'da
ya~amaktad~ r.

22 Cengiz Orhonlu, Osmanl~~Imparatorlu~unda A~iretleri Iskan Te~
ebbüsü (1691-1696), ~stanbul 1963, s. 12; Yusuf Halaçoglu, XVIII Yüzy~lda Osmanl~~imparatorlu~unun Iskan Siyaseti
ve A~iretlerin Terle~tirilmes~~ Ankara 1988, s. 14.
23
24

Faruk Sümer, O~uzlar(Tiirkmenler), 3. Bs., ~stanbul 1980,
TKGMA, TD. 193, Üzeyir(Özerli) Mufassal~, v. ~~ 6a.
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Tablo I: Adana Sanca~~ nda bulunan cemaatler.
Mücerred

Cemaat say~ s~~

Neferen

Hane

Adana
Yüregir
Saruçam
Dündarlu ve Bulgarlu
Hac~ lu
Karaisalu
Berendi
Ayas
K~ n~ k

52
~~ 15

909
~~ .578
4.551
2.892
1.013
2.383

4
23

~~. ~~ 31
2.326
6.159
3.327
1.310
3.02 ~~
155
65
526

94
49
437

4
Il
51

TOPLAM

437

18.02o

13.906

3.13 ~~

Nahiye ad~~

77
49
26
83
8

138
359
1.35 ~~
407
304
506

Üç yerle~im merkezinde ve 48 köyde ya~ayan 3095 nefer ile birlikte
sanca~~ n toplam nefer say~ s~~ 21.1 ~~ 5'dir. Vergi nüfusuna göre köylerde ya~ayan nüfusun cemaatlere oran~~ % 8.4'dür. Üç yerle~im merkezinde(Adana, Ayas, K~ n~ k) ya~ayan 1571 ki~ilik vergi nüfusunun cemaatlere oran~~ ise
% 8.7'dir. Buradan halk~ n yakla~~ k `)/. 85'inin cemaat halinde ya~ad~~~~sonucunu ç~ karabiliriz.
GAYRI MÜSLIM NÜFUS
Adana Sanca~~nda, Adana ~ehir merkezinde 157 nefer, Ayas'da Nasara mahallesinde 26 nefer, Karisalu nahiyesinde Parsi Beyt(veya Barsi Bit)
kalesinde 37 evli 29 bekâr olmak üzere 86 nefer, El-nah~a(veya Alnah~a)
kalesinde 48'i evli ~~ 3'ü bekar olmak 61 nefer, yine Karaisalu'da Melvan(veya Milvan) kalesinde 7o'i evli, 5'i bekir olmak üzere 75 nefer,
Ayas'a ba~l~~ Tavd~~ köyünde 36 nefer gayr~~ müslim bulunmaktad~ r. Bunlar~ n toplam nefer say~s~~ 441'dir 2'. Bunun 21.115 neferlik toplam nüfusa
oran~~ % 2'dir. Müslüman nüfusa oran~~ ise % 2.I'dir.
Adana'da bulunan bu gayri müslimlerin büyük bir ço~unlu~u Ermeni'dir. Bunlar daha çok ~ehir merkezlerinde ve kalelerde ya~amaktad~ rlar.
Kalelerde ya~ayanlar hizmetleri mukabelesinde resm-i haneden muaf tuAyas'da mahallelerin ard~ndan haric ez defter olarak yaz~lm~~~lo3 nefer aras~nda
kar~~~ k olarak gayri müslim nüfus bulunmaktad~r. Defterde sadece burada müslim ve gayn
müslim nüfus kar~~~k olarak yaz~lm~~t~r.
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tulmu~lard~ r. El-Nah~a'da oturanlar ise "yollar bekleyüp ve derbentler hidmetin edüb ve kal'a hidmetinde" olduklar~ ndan avar~ zdan ve resm-i ganemden ve resm-i haneden ve cizyeden muaf kayd olunmu~lardir'. ~ lk
tahrir defteri olan 69 numaral~~ 1519 tarihli defterde Melvan kalesi kâfirlerinin kale hizmetinde bulunduklar~~ için resm-i hânedan muaf olduklar~~ fakat cizyelerini ve ö~r-i ~~ralar~n~~ eskiden oldu~u gibi vermeleri istenmektedir".
H~ristiyan halktan al~nan cizye miktar~~ 1519 tarihli defterde 6o akça
iken daha sonra 48 ve 50 akça al~ nm~~, ancak ~eriata ayk~ r~~
görüldü~ünden "~ ey-i katil" olan bu miktar padi ~ah emriyle tekrar 6o akçaya ç~ kar~ lm~~t~ r. 1547 ve 1572 tarihli defterlerde cizye miktar~~ 6o'ar akçad~ r'.
~eriatta cizye (ba~ vergisi) ve haraç (arazi vergisi) ise de Osmanl~ larda
sonradan cizye ile haraç bir addedilerek cizyeye haraç ismi verilmi~~ve
fermanlarda müterâdif olarak kullan~lm~~t~ r29. Cizye, evli ve bekar herkesten ayn~~ miktarda ve y~ lda 6o akça olarak iki taksitte al~ nmaktayd~. Hizmetleri kar~~ l~~~ nda muaf tutulanlar~ n d~~~ nda bütün vergi mükelleflerinin
cizye ödedikleri görülmektedir. Ba~bakanl~ k Ar~ ivi'nde bulunan 735 numaral~~ Vilayet-i Çukur Abad kanunnamesinde cizyeden muaf olan ElNah~a kalesi d~~~ ndaki gayri müslimlerin cizyelerini padi~ah hass~ na, kasabalarda oturanlar~ n ise sancakbeyi hass~ na ödedikleri bildirilmektedir.
Gayri müslim nüfusunun bu kadar az olmas~ , fetih hareketleri sebebiyle onlardan mühim bir k~sm ~ n~ n ba~ ka yerlere göç etmesiyle izah edilebilir". Ayr~ ca gayri müslim halktan bir k~sm~ n~ n da müslümanl~~~~seçmi~~
olduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Nitekim El-nah~a kalesi hizmetinden feragat
eden 27 nefer, Cemaat-~~ m~iselmand~z ad~yla kayt edilmi~lerdir. Bunlardan
~ 4'ünün baba isimlerinin Abdullah olmas~ ndan ihticla etmi~~olduklar~~ sonucu ç~ kar~ labilir'. ~slâmiyeti yeni seçmi~~olanlara daha çok Mübarek ve
Mercan adlar~~ verilmekte, baba adlar~~ da her zaman Abdullah olarak de20

BA, TD.177(1536), S. 3.

2"

BA, TD.69(1519), S. 257.

28

BA, TD.254(1547), S. 284; TD. 14(1572) Kanunname.
~smail Hakk~~ Uzurçars~l~~ Osmanl~~
Devletinin Merkez ve Bahriye Te~kilat~, Ankara 1984,
S. 321; Boris Christoff Nedkoff, Çev. ~inasi Altunda~, "Osmanl~~
imparatorlu~ unda Cizye",
Belirten, VIII/32(1944), s. 608; C.H. Becker, "Cizye",
IA, c. III, S. 200.
30 F. Sümer, Çukur-ova Tarihi .., S. 22.
31 Ta114( 1 572), V. 146a.
29
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~i~tirilmektedir. ~ah~s adlar~~ üzerine yapm~~~oldu~umuz bir çal~~mada Kara Mübarek ad~ n~~ ta~~yan 6 ki~iden 5'inin, Mübârek ad~ n~~ ta~~yan 78 ki~iden 75'inin babalar~ n~ n ad~ n~ n Abdullah oldu~unu gördük'. Abdullah
ad~ n~~ ta~~yan 123 ki~inin 43'ünün babalar~ n~ n ad~~ da Abdullahd~ r. Buna
ra~men Abdullah ad~ n~~ her zaman dönme, ihtidâ i~areti olarak görmek de
do~ru de~ildir. Çünkü ~slâm peygamberinin babas~ n~ n ad~~ Abdullah oldu~undan bu ad müslümanlar aras~nda her zaman kullan~ lagelmi~tir.
Adana'da ya~ayan bu gayri müslim halk XVI.yüzy~ l Türkiyesinde
yayg~ n olarak görüldü~ü gibi büyük ölçüde Türk kültürünün etkisi alt~ nda kalm~~lard~ r. Kendilerine Türk isimleri vermi~~olmalar~~ bunun bir delilidir. 45 ~~ isimden 6 ~~ 'inde Türk ismine rastlanmaktad~ r. En çok kulland~ klar~~ ad ise Karagöz'dür. Bâli, Budak, Arslan, Kaplan, Tanr~ verdi, Durak,
Karaca, Karakoç çokca kulland~ klar~~ adlardand~ r. Ahmed, Mehmed, Mustafa gibi adlar hiç geçmemektedir. Kulland~ klar~~ adlar~ n ~slâmiyet öncesi
Türk adlar~~ olmas~~ bunlar~ n Bizans yönetimindeki Peçenek ve Uz Türkleri
oldu~u yolundaki iddialar~ n do~rulu~unu güçlendirecek yöndedir.
1671 y~ l~ nda Adana'ya gelen Evliya Çelebi ~ehir içerisinde Arap,
Rum, Ermeni ve Yahudilerin varl~~~ ndan bahseder'. Ancak 1572 tarihli
bu defterde geçen isimler aras~ nda Arap ve Yahudi i~aret edilmemi~tir.
Ayn~~ ~ekilde Türk olmayan müslüman unsurlar da görülmemektedir.
Adana nahiyesinde geçen Gurbetân cemaatinin Nusayrilerle ili~kisi oldu~u yolundaki iddia ise tevsike muhtaç görünmektedir'. 450 numaral~~
defterde geçen Gurbetân taifesi, 1572 tarihli incelemekte oldu~umuz bu
defterde de 21a ve 22b varaklar~ nda geçmektedir. Bunlar toplam olarak 38
neferdir ve ~~ o'ar para(2o'~er akça) resm-i hane vermektedirler. Di~er reyâ
5o'~er akça öderken bunlar~ n niçin 20'~er akça ödedikleri aç~ klanmam~~t~ r.
Bunlar~ n ~spanya'dan getirilmi~~ve Adana yöresine yerle~tirilmi~~
müslümanlar oldu~u yolunda bir ön fikir olu~mu~tur. Ancak bu yönde de
yeterli belge bulunamam~~t~ r'.
32 Y~lmaz Kurt, "Adana'da 1572 Y~l~nda Kullan~lan Türk Erkek ~ah~ s Adlar~ ", VI.
Türkoloji Kongresi'ne sunulan bas~lmam~~~tebli~, s. 9.
33 Evliya Çelebi, Seyhatniime, c. IX, ~stanbul 1984, s. 139.

3° Kas~m Ener, Adana Tarihine ve Tar~m:na Dair Ara~t~rmalar (Sunye'nin iddias~na kar~~~lk), 3. Bs., ~stanbul 1978, S. 29-30.
3 ' Bu konuda Cezayir'li genç ara~t~r~c~~ Chakib Benafri'nin, "Cezayir'e gii~eden Moriskolar
ve Osmanl~~Yard~m~~(1492-1614) isimli master çal~~mas~~ devam etmektedir.
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REAYADAN ALINAN VERGILER
Adana Sancag~ nda fetihden itibaren bütün reâyâdan müslim-gayri
müslim ay~ r~ m~~ yap~ lmadan elli~er akça resm-i hâne al~ nmaktad~ r. Resm-i
hane veren kimseler, çift veya nim-çift arazi tasarruf eden evli reayad~ r".
Buna göre resm-i hâne çift resmine kar~~l~ k olarak al~ nmaktad~ r. Ancak
Adana'da görülen bu ~ekilde vergilendirme klasik Osmanl~~ vergi sistemine
uymamaktad~ r. Klasik Osmanl~~ vergi sisteminde raiyyet rüsümu ki~inin i~ledi~i topra~a göre belirlenmektedir. Bir çift toprak tasarruf eden ki~i 22
ile 70 akça aras~ nda de~i~en bir vergi ödemektedir. Rumeli'de ve Bat~~
Anadolu ~ehirlerinde bu miktar genellikle 22 akçad~ r. Adana, Malatya,
Sis(Kozan) gibi sancaklarda 5o akça olan bu vergi Diyarbak~ r'da 70 akçaya ula~maktad~ r'. Nim-çiftten ise bunun yar~s~~ al~ nmaktayd~ . Yar~ m çiftten az yer tasarruf edenler ise dönüm vergisi verirlerdi. Hiç yeri olmayan
veya yar~ m çiftten az yer tasarruf eden reâyâya bennak ad~~ verilirdi".
Bennak da kimi zaman ekinli bennak ve caba bennak diye ikiye ayr~ l~ rd~.
Ancak Adana'da bu deyimlerin hiçbirini göremeyiz. Sis(Kozan) sanca~~nda da durum ayn~ d~ r. Kadirli'de(Kars-~~ Mara~) ise klasik Osmanl~~ kanunlar~~ uygulanmakta idi. Üzeyir(Dörtyol-Payas) sanca~~nda ise baz~~ nahiyelerde resm-i hâne uygulan~ rken baz~ lar~ nda çift, nim-çift ~eklinde vergilendirme görülmektedir.
Reâyân~ n i~ledi~i topra~a göre de~il de evli ve bekir olu~una göre
vergilendirilmesi birbirine çok yak~ n sancaklarda, hatta ayn~~ sanca~~n nahiyelerinde farkl~~ uygulamalara yer verilmesi Osmanl~~ devlet düzeninin esneklik anlaya~~ ndan kaynaklan~ r görünmektedir. Adana ilk y~ llarda Kay~ tbay kanunu ile yönetilmekteydi. Memlükler zaman~nda ise her evli reayâdan 140 Halebi akça al~ nmaktayd~~ Mücerred(bekar) kayd olunanlardan ise
vergi al~ nm~yordu. Baz~~ yerlerde bundan ayr~~ olarak âdet-i mir-ahuriyye
diye çift tasarruf edenlerden 12 kile, yar~ m çift tasarruf edenlerden 6 kile
arpa al~ n~ yordu. Padi~ah emri ile vilayet yeniden tahrir olundu~unda Adana halk~~ bu vergiyi çok bularak padi~aha dert yand~ lar. "Edas~ na kadir
de~iliz" dediler. Hatta bir k~sm~~ Istanbul'a kadar gitti ve aczlerini bildirdi.
Bunun üzerine padi~ah her evli erkekden 5o'~er akça al~ nmas~ n~~ emretti.
Halil ~ nalc~ k, "Osmanl~ larda raiyyet rus~imu", Belleten, XXIII/92(1959), S. 583.
'7 Ne~et Ça~atay, "Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Reâyâdan Al~ nan Vergi ve Resimler",
DTCFD, V / 5( ~~ 947), S. 498.
38 N. Ça~atay, Ayn~~ makale, S. 4.91.
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~~ 4o akçal~ k y~ ll~ k vergi 125 Halebi akçaya indirilmi~~oluyordu'''. Böylece
di~er Osmanl~~ sancaklanna göre a~~r gözüken bu resm-i hânenin Memla
vergilerinin hafifletilmesinden do~du~u ortaya ç~kmaktad~ r. Bekar olanlardan ise Memlükler zaman~nda al~nmad~~~~gibi Osmanl~lar zaman~nda da
Adana'da vergi al~ nmam~~t~ r. Ancak, Kozan(Sis) ve Kadirli(Kars-~~ Mara~)'de 6'~ar akça vergi al~ nm~~t~ r.Bekârlardan vergi al~ nmay~~~~çiftçilik ve
hayvanc~ l~~~ n ailece çal~~may~~ gerektirmesi ve dolay~s~yla bekârlar~n ayr~~
bir i~i olmay~~~yla aç~klan~ r'. Ancak 6 akçal~ k resm-i mücerred birçok Osmanl~~ sanca~~nda uygulanmaktad~ r. Bu bak~ mdan Adana'da mücerredlerden vergi al~nmam' daha çok Memiük vergi sisteminin uygulanmas~yla
olsa gerektir.
&d-t hava, resm-i arus, cürm ü cinayet, resm-i tapu gibi önceden ne
kadar olaca~~~kestirilemeyen vergileri ifade eden bir deyimdir'. Bu vergiler bazen kendi özel vergi isimleri alt~ nda gösterildi~i gibi bazen de di~er
vergilerle birlikte gösterilmi~tir. Defterde bâd-i hava olarak yaz~l~~ vergilerin
toplam~~ 9 ~~ .o5o akçad~ r. Bu gruba giren resm-i tapu hakk~nda bir aç~ klama bulunmamaktad~ r. Ancak bu vergi ev yeri tapusu veya zemin denilen
küçük arazi parçalar~ n~ n sipahi taraf~ ndan kiraya verilmesi s~ ras~ nda al~ nan
vergidir. Bu bir tür icdre-z muaccele olarak görülmü~tür. Üzerine bina yap~ lm~~~toprak için al~ nan bir tür kirad~ r. Yerin verim durumuna göre 50 ile
20 akça aras~ nda de~i~en bir miktar al~ nmaktad~ r. Bu vergiye "bedel-i ö~r"
veya "Mukataa-i zemin" ismi de verilmekedir'. Resm-i tapu olarak mezraalardan toplam 70.140 akça, karyelerden 3.441 akça al~ nmaktad~ r. E~er
resm-i tapuyu ev yeri tapusu olarak alacak olursak buradan mezraalarda
yerle~im yap~ld~~~~sonucuna da var~ labilir.
Resm-i adisiyye baz~~ defterlerde gerdek resmi diye de geçer. Bir tür
nikâh vergisidir. Defterde miktar~~ aç~ klanmam~~t~ r. Eski defterde evlenmemi~~bir k~z için 48 akça, dul bir kad~ n yeniden evlendi~inde 24 akça al~naca~~~yaz~ l~d~ r". Bu paray~~ o k~z~n ba~l~~ bulundu~u cemaatin sahibi almaktad~ r.
Cürm ü cinayet vergisi hakk~nda kanunnamede bir aç~ klama yoktur.
Kanun-~~ Osmaniye müracaat edilmesi i~aret edilmektedir. Eski defterde ise
BA, TD.450(1526?), Kanunnâme-i Livâ-i Adana.
Hüseyin Özdeger, "XVI. yüzy~l tahrir defterlerine göre Anteb'in sosyal ve ekonomik
durumu", Türk Dünyas~~ Ara~t~rmalar~, say~~ 16(1982), S. 93-94.
41 H. Özdeger, Ayn~~ makale, s. 37.
42 Süleyman Südi, Defter-i Muktesid, ~stanbul 1306, C. ~ l, s• 64.
" BA, TD.177(1536), Kanunnâme, s• 4.
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ba~~yan~~ ndan 22 akça, b~ çak yaras~ ndan -e~er adam bu yaradan dolay~~
ölmemi~se - 40 akça al~nmas~~ istenmektedir". As~lmas~~ gerekli olan kimselerin "bedel-i siyaset" diye para al~ narak sal~ verilmeleri türlü haks~ zl~ klar do~urdu~ undan devlet taraf~ ndan ho~~görülmemekte ve suç i~ leyenlerin
"günah i~ledikleri mahalde" as~ lmalar~ , böylece haklar~ ndan gelinmeleri istenmektedir'.
Resm-i de~tbani ad~~ verilen k~ r koruma vergisinin toplam~~ !000 akçad~ r.
Tablo II : RESM-~~ARÜS~YYE
Nahiye
Adana
Yüregir
Saruçam
Karaisâlu
TOPLAM

Resm-i artisiyye Bâd-i hava ve N ~ fs-~~ bâd-i hava ve
resm-i arüsiyye
anisane
275

4-7 2 7

420

1.095
250
1.450

~~ .37o

4.72 7

2.120

II. EKONOM ~~
TARIM ÜRÜNLERI VE BUNLARDAN ALINAN VERGILER
Bu~day, arpa, alef (hayvan yemi), pamuk, susam ve "bilcümle gallât
ve hubilbat ve ba~ât ve besâtin ve fevakih" k~sm~ ndan eskiden oldu~u gibi
onda bir ö~ür al~ nmakta idi. Kom~u Kars-~~ Mara~(Kadirli) sanca~~nda
da~l~ k kesimlerde 1/8, ovada ekime uygun yerlerde 1 / 5 ö~ür al~ nd~~~ n~~
görmekteyiz. Adana'da ö~ ür miktar~ n~ n dü~ük tutulmas~ n~~ ovan~ n daha
büyük oranda batakl~ klarla dolu olmas~~ ve yerle~imi te~vik etmek dü~ünceleriyle izah etmek mümkündür. Tarihin en eski zamanlar~ ndan beri bir
tar~ m ülkesi olarak bilinen Çukurova'n ~ n verim oran~ n~ n dü~ük oldu~una
pek ihtimal vermiyoruz.
Bu~day kile ile ölçülmü~, 1547 y~ l~ nda 12 akça olan ~~ kile bu~daya
1572 y~ l~ nda 18 akça k~ ymet takdir edilmi~tir. Ki~inin ödedi~i resm-i hâne
miktar~~ geçen 25 y~ l boyunca artmad~~~ , hep 5o akça olarak kald~~~~halde
ii H
• y~l~~ kaynak, s. 4.

BA, TD. 10( ~ 521-1522), Kanunnâme-i Nahiye-i K~n~ k, s. 4.

195

ADANA'NIN SOSYO - EKONOMIK TARIHI

bu~day~ n fiat~~ °k 50 artm~~t~ r. Bu bir anlamda da °k 50 enflasyon demektir. Kullan~ lan kilenin ~stanbul kilesi mi yoksa Konya kilesi mi oldu~u belirtilmemi~tir. Bunun 25,656 kg'l~k ~stanbul kilesi olabilece~ini tahmin etmekteyiz". Nahiyelerden al~nan bu~day ö~ürlerine bak~ld~~~nda en çok
üretimin 3021 vergi nüfusunun ya~ad~~~~Karaisalu nahiyesinden sa~land~~~~
görülür. Daha sonra K~ n~ k, Yüregir ve Adana nahiyeleri gelir. Dikkat edilirse bunlar hep ova nahiyeleridir. 155 vergi nüfusunun bar~nd~~~~Berendi
nahiyesi küçük bir nahiye olarak görünmesine ra~men bu~day üretiminde
Karaisâlu'dan sonra ikinci s~ rada gelmektedir. Berendi'de bu~day ö~rü
toplam~~ 75.482 akçad~ r. Bir kile bu~day 18 akça etti~ine göre Berendi'de
4.193,4 kile bu~day ö~ür olarak toplanmaktad~r. Ö~ür 1/10 al~ nd~~~ na
göre de gerçek üretim bunun KI kat~, 41.934 kiledir. Bir kile 25.656 kg
olarak al~ nd~~~nda üretilen bu~day~ n 1.075.858 kg, ton olarak ise 1.075 ton
oldu~u görülür. XVI.yüzy~ l ~artlar~~ içerisinde 155 ki~inin bu üretimi gerçekle~tiremeyecekleri aç~ kt~ r. Bu kom~ u nahiyelerde kay~ tl~~ reâyan~ n Berendi nahiyesindeki mezraalardan önemli bir bölümünü ekmelerivle izffil edilebilir. Karaisalu Seyhan gölünün kuzeyindeki da~l~k kesimde bulunmas~na ra~men bu~day, arpa ve pamuk üretiminin çok olmas~~ herhalde topraldann~n ve nüfusunun büyüklü~üyle mümkün olmaktad~r'.
Tablo III : Bu~day üretiminin nahiyelere göre da~~ l~~~.
Nahiye

ö~ür/akça

ö~ür/kile

gerçek ürt. Kile

kg

ton

52.981

2 943,3
331 4
2256, I

2 9-433
33.1 40
22.561

1 748,3

1 7.483

755.1 33
850.239
578.825
448.543
200. 93

755,1
850,2
578,8
448,5

Adana
Yüregir
Saruçam
Dün. ve Bul.
Hac~ lu
Karaisalu
Berendi
Ayas
K~ n~ k

31.470
1 4.046
100.133
75.482
16.380
61.782

TOPLAM

452.858

59.653
40.611

780,3
5562,9

7.803
55.629

41 93,4
9 to

41 .934
9. ~~oo

3432,3

34.323

.107.585 I .107,5
233,4
233.469
880,5
880.590

25.158,7

25 I .587

6.454.7 6 6.454,7

200, I

1.427.217 1.427.2

" Bahaeddin Yediy~ld~z, Ordu Kazan Sosyal Tarihi (1455-1613), Ankara 1985, s. 19.
s. 178. Yazar burada ürünlerin ii~ sür
47 M. Soysal, Onalt~nc~~ yüzy~lda Adana ~li
miktanndan hareketle ekim alanlar~n~n genisligini ç~karmaktad~r. Yazara göre bitkisel
ürünlerin ekim alan~~34.2.440 dekard~r.
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Bu sonuca göre ki~i ba~~ na bu~day üretimi 6.454.716 kg/
21.115=305,6 kg olmaktad~ r. Kad~ n ve çocuklar da dü~ünüldü~ünde ki~i

ba~~ na üretimi (nüfusu yakla~~ k 100.000 dü~ ünürsek) 64,5 kg tahmin edebiliriz. Ancak özellikle Yüregir nahiyesinde olmak üzere toplam 571.945
akçal~k mezraa geliri nelerden oldu~u belirtilmeden has~l ~eklinde götürü
olarak yaz~lm~~~oldu~undan dolay~~ gerçek üretimin bu verilen rakamlardan ;
15-20 daha fazla oldu~unu tahmin etmekteyiz. Bu durum bundan sonraki verilecek ürünlerin gerçek üretim miktar~ n~n hesaplanmas~~ s~ras~ nda da göz önüne al~ nmal~d~ r. Ordu yöresinde ki~i ba~~na dü~en bu~day üretimi 1455 y~l~ nda 153 kg., 1547'de 82 kg., 1613 y~l~ nda 95 kg'd~ r".
Bu kar~~la~t~ rmada Adana'daki üretimin Ordu'dakinden daha az oldu~u
görülmektedir, ki bunun sebeplerinin ara~t~ r~lmas~~ gerekir.
Arpa üretiminin bu~daydan daha geni~~bir alanda yap~ ld~~~~
görülmektedir. Arpa üretiminde de önem s~ras~ na göre Karaisalu, Berendi,
Yüregir, K~ n~k ve Adana nahiyeleri ba~ta gelmektedir. Arpan~ n kilesi ~~
akçad~ r. 1547 y~ l~ nda 8 akça olan arpa, bu~daya oranla daha az de~er kazanm~~~görünmektedir. Adana sanca~~nda 1572 y~ l~ ndaki arpa üretimi
10.524,2 ton olarak hesaplanm~~t~ r. Buna göre gerçek nüfusta ki~i ba~~ na
105,2 kg arpa üretimi gerçekle~mektedir. Yukar~da söylemi~~oldu~umuz sebepten gerçek üretim bunun % 15-20 daha fazlas~~ olmal~d~ r. Yine Ordu
sanca~~nda arpa üretimi ki~i ba~~ na 1455'de 6,56 kg, 1613 y~ l~ nda ise 5,86
kg idi'. Arpa üretiminde Adana'n~ n Ordu'dan önde geldi~i görülmektedir.
Tablo IV : Arpa üretiminin nahiyelere göre da~~l~~~.
Nahiye
Adana
Yüregir
Saruçam
Dün. ve Bul.
Karaisalu
Hac~ lu
Berendi
Ayas

ö~ür/akça

ö~ür/kile

gerçek ürt. Kile

kg

ton

56.230
65.879
26.925
22.680
92.323

5623
6587,9
2692,5
2268
9232,3

56.230
65.879
26.925
22.680
92.323

5-445
69-795

544-5
6979,5

5-445
69.795

1.442.636
~~.690. ~~9 ~~
690.787
581.878
2.368.638
139.696
1.790.660

1.442
1.690
690
581
2.368
139
1.790

7.800

780

7.800

200.116

200

K~ n~ k

63.130

6313

63.130

1.619.663

1.619

TOPLAM

410.207

410.207

10.524.271

10.524

48

B. Yediy~ld~z, Ordu

41.020,7

Kazas~~.., 5. ~~ 33.

" B. Yediy~ld~z, Ayn~~ eser, s. 133.
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Pamuk üretimi de bu~day ve arpadan sonra en önemli gelir kayna~~d~ r. Pamuk kantar ile ölçülmektedir. Bir kantar 56,41 kg olarak kabul
edilmi~tir 50. Pamu~un kantar~~ 1572 y~ l~ nda 360 akça olarak verilmi~tir, buna göre 1 kg pamuk 6,38 akça yapmaktad~ r. Bu~day~ n kg'~~ 0.704 akça
iken pamu~un kilosunun 6.38 akça olmas~~ o dönemde pamu~un daha de~erli oldu~unu dü~ündürmektedir. Pamuk üretiminde Yüregir ovas~~ ilk s~ray~~ almaktad~ r. Sonra Karaisalu ve K~ n~ k nahiyeleri gelmektedir.
Tablo V : Pamuk üretiminin nahiyelere göre da~~l~~~.
Nahiye

ö~ür/akça

ö~ür/kile gerçek ürt./kantar

kg

ton

113.891
181.978

113
181
45
8
163
19
lo6
18
139
797

Adana
Yüregir
Saruçam
Dün. ve Bul.
Karaisalu
Hac~ lu
Berendi
Ayas
K~ n~ k

72.700

201.9

2.019

116.145
28.750
5.300
~~04.587
12.700
67.761
11.9090

322,6
79,8

3.226
798

1 4,7

147
2.905
352
1.882

89.096

2 47,4

333
2.474

45.01 5
8.292
163.871
19.856
106.163
18.784
~~39.558

TOPLAM

509.029

1 41 3,9

1 4339

797-580

290,5
35,2
188.2
33.3

Pamuk bölgede yayg~ n olan pamuklu dokuma sanayiinin önemli
hammaddesidir. ~ehir merkezindeki pamuk ipli~i pazar~ ndan Mirliva hass~ na her y~ l 16.000 akça sa~lanmaktad~ r. Pamuk ve pamuk ipli~inden bâc
olarak sa~lanan miktar ise 30.000 akçad~ r. Bunlardan ayr~~ olarak ~ehir
merkezinde bulunan pamuk kapan~ nda sat~ lan pamuktan da Mirlivâ hass~ na 20.000 akça gelir gelmektedir. Eskiden bu miktar 70.000 akça idi.
Sonradan padi~ah emriyle kapana zorla pamuk getirilmesi yasaklanm~~,
köylerde pamuk sat~~~ na izin verilmi~~ve pamuk kapan~n~ n geliri de 20.000
akça olarak ba~lanm~~t~ r 51. Böylece Meml~lkler zaman~nda uygulanan
köylerde pamuk satma yasa~~~halk~ n ~ikâyeti üzerine kald~ r~ l~ nca pamuk
kapan~ n~ n y~ ll~ k geliri 15.000 akçaya dü~mü~tür. Bunun üzerine y~ ll~ k geliri 55.000 akça azalm~~~olan Mirliva, durumu "Asitâne-i sa'âdete arz" etmi~~
50 Mehmet Zeki Pakal~ n, Osmanh Tarih Deymleri ve Terimleri Sazin~ii, 2. Bs., c. II, ~stanbul 197 s. 161.
" TD. 254( 1 547), Adana Mufassal~~ Kanunnâmesi, s. 6.
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ve kendi iste~iyle getirenden alma, halka pamu~ unuzu kapanda satacaks~n~ z diye zulm edilmeye diye emredilmi~~ve pamuk kapan~ n~ n gelirinin de
20.000 akça kabulüne karar verilmi~tir.
Pamuk bölgede i~lendi~i gibi ayn~~ zamanda Ayas iskelesinden yerli ve
yabanc~~ tüccar arac~ l~~~ yla yurt d~~~ na da gönderilmekteydi. Ayas ~skelesi
Kanunnâmesinden ö~rendi~imize göre 1521-1522 y~ llar~ nda deniz yoluyla
ihrac edilen her pamuk balyas~~ için 99'ar Halebi akça vergi al~ nmaktayd~.
Di~er ihraç ürünlerinde Müslüman tüccarlar için vergi indirimi uygulan~rken pamukta müslüman-kâf~ r ayr~ m~~ yap~ lmam~~, hepsinden ayn~~ miktarda al~ nmas~~ istenmi~tir 72. Pamu~un balyas~ n~ n ne a~~rl~ kta oldu~u belirtilmemi~tir. 125 Halebi akça 50 Osmanl~~ akças~~ etti~ine göre 99 Halebi akçan~ n 39,6 Osmanl~~ akças~ na kar~~l~ k oldu~u anla~~l~ r. 25 kg bu~day~ n 18
akça, ~~ kg pamu~un 6,38 akça oldu~u bir devirde al~ nan bu vergi oran~~
yüksek kabul edilebilir. Ayas iskelesinin gümrük gelirlerinden 1572 y~ l~ nda
padi~ah hass~~ olarak 20.000 akça gelir sa~lanmaktayd~~
Yerli koza veriminin XIX.yüzy~ lda Adana için 20 kg/dönüm oldu~undan hareketle ' yap~ lan üretim-alan hesaplanmas~ nda toplam ekim
alan~ n~ n c>/. 19'u kabul edilen 65.060 dekarda pamuk üretimi yap~ ld~~~~sonucuna var~ lm~~t~ r )3. Bizim yapt~~~ m~z hesaplamada gerçek pamuk üretimi
797.580 kg oldu~undan 20 kg/dönüm üzerinden yap~ lacak de~erlendirmede pamuk üretim alan~ n~~ 39.878 dönüm görünmektedir.
Adana ~ehir merkezinde bulunan boyahanenin y~ ll~ k geliri 35.000 akçad~ r. Bu da Diyarbak~ r ve Edirne ölçüsünde olmasa bile Adana'n~ n dokuma sanayiindeki yerini gösterir bir i~arettir'.
Susam, defterlerde bazen simsim olarak bazen de mahalli söyleyi~le
küncii olarak kay~ t edilmi~tir. Defterdeki verilere göre y~ll~ k susam üretimi
307 tondan fazla görünmektedir. r kile susam 24 akçad~ r. Buna göre susam~ n kg' ii akçaya yak~nd~ r. Susam üretiminde Yüregir, Adana, K~n~k nahiyeleri önde gelmektedir.
52

TD. ~~10( ~ 521-1522), Kanunnâme-i ~skele Ayas.
TD.114(1572), v. 164a.
54 M. Soysal "Onalt~ nc~~Yüzy~ lda Adana ~li
s. 173,9 nolu dipnot.
Ayn~~ makale, s. 178.
53

s6 XVI. yüzy~ l~ n ikinci yar~ s~ nda Kayseri boyahanesi 45.000, Ay~
ntab(Antep) boyahanesi 50.000, Mara§ boyahanesi 25.000, Ni~de boyahanesi 16.000, Diyarbak~ r boyahanesi
213.617 akça gelir getirmekteydi.
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Ö~r-i bostan gelirleri toplam~~ 46.408 akçad~ r. Karaisalu ve Yüregir nahiyelerinin bostan ö~ürleri onbin akçan~n üzerinde gerçekle~mi~tir. Bu
miktara Adana ~ehir merkezinin etraf~nda bulunan 86 bostan~n 8380 akçal~ k geliri dahil de~ildir. ~ehir çevresinde bulunan 13 ba~dan 1156 akça,
bir bahçeden 225 akça gelir sa~lanmaktayd~. ~ehir çevresinde bulunan
bostanlar~ n bir k~sm~ n~n gayri müslimlerin elinde bulundu~u görülmektedir. ~ehir çevresinde bulunan ço~u Ramazano~ullar~~ vakf~na ait portakal
bahçeleri mufassal deftere kay~t edilmemi~tir. 9620 akça geliri olan 13 portakal bahçesinin Halil Bey taraf~ ndan cami ve medresesine vakf edildi~ini
ve bunlardan "ö~ür ve haraç" al~ nmad~~~ n~~ bilmekteyiz. Yine de narinciye
üretiminin yayg~ n oldu~u bir sancakta bahçe say~s~n~n az olmas~~ dikkat
çekicidir'. Evliya Çelebi, "~ehrin etraf~nda ~~~ .000 ba~~ve bahçe vard~ r"
derken herhalde mübala~a etmektedir 58. Çünkü ~ehrin 1572'deki nüfusu
023 vergi nüfusudur. Aradan geçen ~~ oo sene içerisinde ~ehrin bu derece
büyüdü~ünü sanm~yoruz. Adana'n~n 1836 nüfusu 8.000 hane civar~ndad~ r 59. 1529 y~l~nda Adana'ya u~rayan Arap seyyah~~ Gazzi, nehrin üzerine
kurulan dolaplar vas~tas~yla ba~~ve bahçelerin suland~~m~~ yazmaktad~r60.
Adana evkâf defterindeki vak~f kay~tlar~nda bahçelerin içerisinde bulunan
dolaplarla birlikte vakf edildikleri görülmektedir. ~ehrin içme ve kullanma
suyu da nehir üzerine kurulan ve g~c~rt~s~~ kilometrelerce uzaktan i~itilen
bir dev dolaptan sa~lanmaktayd~. Evliya Çelebi bu dolab~~ eserinde
yüksekli~i 30 metre diye tan~mlar. Seyyah~m~z ~ekerkam~~~n~n çoklu~undan bahseder. Ancak inceledi~imiz defterde bununla ilgili bir kay~ t
görülmemi~tir. ~ekerkam~~~~ n~n yayg~nla~mas~~ belki de bu tarihten sonra
oldu~undan defterde yer almam~~t~ r.
Çeltik üretiminde Adana'n~n imparatorluk çap~nda önemli bir yeri
vard~ r. K~n~k nahiyesi çeltik tar~m~ n~n en yayg~n yap~ld~~~~yerdir. Halk~ n
mezraalarda kendi ba~lar~ na yapt~~~~çeltik tanm~ndan, devlet ad~na hassa
çekik nehirlerinde yap~lan çeltik tar~m~~ daha büyük önem ta~~maktad~ r.
K~ n~k'ta mezraa ve köylerden elde edilen ö~r-i çeltük 14.680 akça, Yüregir'de 2.228 akçad~r. Halbuki K~ n~ k'ta üçü bo~~durumda olan 28 çeltik
nehri(çeltik ark~) bulunmaktad~r.Bunlardan Dani~mend nehrinin yar~m
hissesi (50.000 akça) Ramazano~lu Halil Bey'in vakf~na aittir. Çal~~~r duED.538, Adana Evkaf Defteri, v. 3b.
E. Çelebi, Seyhaindme, c. III, s. 139.
" Charles Texier, Küçük Asya, c. III, ~stanbul 1340, s. 283.
60 Ekrem Kamil, "Gazzi-Mekki Seyhatnamesi", ~tIEF Tarih Dergisi, 111(1937), s. 22.
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rumdaki 25 çeltik nehrinin y~ ll~ k geliri, kürekçilerin paylar~~ ç~ kar~ ld~ ktan
sonra toplam 740.000 akçad~ r. Bu paran~ n 690.000 akças~~ padi~ah hass~ na
aittir. Adana'n~ n bütün köy ve mezraalar~ ndan sa~lanan tar~ m gelirinin
2.303.269 akça oldu~u dü~ünülecek olursa bu nahiyenin sadece sancak
içerisinde de~ il ülke düzeyinde de önemli bir çekik üretim merkezi oldu~u daha iyi anla~~ l~ r.
Çeltik tar~ m~~ Adana kanunnâmelerinde en geni~~yeri kaplayan bir konudur. Yirmi kantar tohum ekilen bir çeltik nehrine reis ve saka olanlar
iki~er kantar çeltik ekeceklerdir. Birer kantar~~ hizmetleri kar~~ l~~~ nda kendilerine b~ rak~ lm~~ t~ r. Bu bir kantardan devlet hiçbir ~ey almayacakt~ r. Di~er bir kantar~ ndan ise sayir rençberler gibi devlet hissesini vereceklerdir.
Tohum fazla veya daha az olsa bu ölçü esas al ~ nacakt~ r.
Çeltik i~inde u~ra~an çeltikçiler hizmetleri kar~~ l~~nda "avar~ z-~~ divâni
ve teklif-i örfi ve resm-i hâne ve resm-i ganemden muâf ve müsellem" tutulmu~lard~ r. Çeltik reisi çeltik ekilme mevsimi gelmeden önce çekik ekim
alanlar~ n~~ gezecek ve o sene oraya çeltik ekilece~ini bildirerek "sâhib-i
arz"~ n oraya bir~ ey ekmesini önleyecektir. Nehrin suyunun sulayabilece~i
topra~~~önceden kararla~t~ r~ p haz~ r tutacaklard~ r. "Ol sene çeltük hangi tarafa dü~erse" ibâresinden çelti~in dönü~ümlii olarak ekildi~i anla~~lmaktad~ r. Çeltik ekim mevsimi geldi~ inde nehrin reisi çeltikçilerini haz~ r edip,
tam vaktinde tohumunu ekecektir. Gerekli olan tohumu bu i~le görevli
"emin" devlet ad~ na vermektedir. Tohum ekilip gerekli hizmet yap~ larak
çekik tam olarak yeti~ip olgunla~t~~~ nda "emin" olanlar "kad~~ marifetiyle"
oraya var~ p miri taraf~ ndan verilmi~~olan tohumu geri almaktad~ r. Arta
kalandan "emin" devlet hissesini ç~ kar~ p, devlet ad~na bu hisseye el koymaktad~ r. Devlet böylece tohumunu ve hissesini ald~ ktan sonra arta kalandan o yerin sahibi olan sipahi, zaim veya vak~ f için "ö~ür" al~ nmaktad~ r.
Ö~ürden sonra kalan miktar ise çeltik i~çileri olan kürekçilere payla~t~ r~ lmaktad~ r'.
TD. ~~ 1°( ~ 521-1522) Adana Mufassal~ nda K~ n~ k nahiyesindeki çeltik
nehirleri ile ilgili özel bir kanunnâme vard~ r. Buna göre çeltik ekim alan~~
yüz parçaya ayr~ lmakta her birine "ok" denilmektedir. to oku reis, ~~ o oku
saka gerekli tohumu kendi yanlar~ ndan verip ekecekler. Arta kalan 8o ok
yeri 5 parçaya bölecekler 6'~ar ok). 8 okunu su ve yer sahibi alacak, 72
okunu ise rencberler kendi tohumlar~~ ile ekeceklerdir. Bu ~ekilde ekilecek
TD. 14(1572), Kanunnâme.
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alan~ n bölü~türülmesi Memlûkler zaman~ ndan kalm~~~ve Osmanl~ n~ n ilk
y~ llar~ nda da bu ~ekilde uygulanm~~t~ r. Ancak daha sonraki kanunnâmelerden anl~yoruz ki devlet bu sistemin mahzurlar~ n~~ görmü~~ve de~i~tirmek
zorunda kalm~~t~ r. En önemli de~i~iklik ekim alan~ n~ n de~il ürünün payla~~lmas~~ ~eklinde gerçekle~mi~tir. ~kinci olarak herkesin tohumunu kendi
imkanlar~yla sa~layarak ziraat yapmas~~ ürünün kalitesini dü~ürdü~ü gibi
baz~ lar~~ da gerekli tohumu sa~layamad~~~ ndan tarlay~~ bo~~b~ rakabilecektir.
Bu yüzden olmal~d~ r ki devlet tohumu ekim zaman~ nda ödünç olarak vermekte, harman zaman~ nda da geriye almaktad~ r. Böylece devlet çok önem
verdi~i çeltik tar~ m~~ konusunda aktif olarak devreye girmektedir'. Devletin çeltik tar~ m~ na bu kadar önem vermesi sebepsiz de~ildir. Osmanl~~ imparatorlu~unda di~er hububat ihtiyk~~ kar~~lad~~~~halde pirinç yeteri kadar
üretilemiyordu. Bu sebeple devlet, pirinç ithalat~n~~ büsbütün kesmek, hiç
olmazsa azaltabilmek için pirinç yeti~ tirecek olan halka büyük kolayl~ klar
gösteriyordu".
K~ n~ k nahiyesindeki 28 hassa çeltik nehrinden ba~ ka Yüregir nahiyesinde de üç vak~ f çeltik nehri bulunmaktad~ r. Bu üç nehrin toplam geliri
45.000 akçad~ r ve (15 ~~ o y~ l~ nda ölmü~~olan) Ramazano~lu Halil Bey Cami
ve Medresesi diye an~ lan Ulucami ve Ulucami Medresesine vakf edilmi~tir. Bu çekik nehirlerinden ikisi sular~ n~~ Adana köprüsünün birinci ve
ikinci aya~~ndan almakta idiler".
Ayas nahiyesinde ise ~~ reis, 2 kürekçinin hizmet etti~i y~ ll~ k geliri
3.000 akça olan Kübdere nehri vard~. Bu nehre 3 kantar tohum ekilirdi'.
Alef, hayvan yemi olarak kullan~ lan ot, saman, yulaf gibi ~eylere denir. Defterde kile ile ifade edildi~ine nazaran yulaf, çavdar cinsinden olmal~d~ r. Kilesi 8 akçad~ r. Ö~r-i alefden y~ lda 3576 akça ö~ür al~ nd~~~ na
göre toplam üretim ~~~~~~ tonun üzerinde olmal~d~ r.
Mal-~~ sayfi, kavun, karpuz gibi yaz ürünlerinden al~ nan verginin ad~d~r. 1521-1522 tarihli defterde kavun ve karpuzdan ~ / ~ o ö~ür al~naca~~~yaz~ l~ d~ r. Mal-~~ sayfi vergisi en çok Karaisâlu nahiyesinde toplanmaktad ~ r.
Y~ lda toplam ~ o.~ 44 akça kavun, karpuz gibi yaz ürünlerinden ö~ür al~ n"2 TD.1 ~ o(1521-1522), Kanunnâme-i Enhârhâ-y~~ Çeltük der Nahiye-i K~ n~ k, s. 5.
63 ~inasi Altunda~, "Osmanl~~ imparatorlu~unun Vergi Sistemi Hakk~ nda K~ sa Bir
Ara~t~rma", DTCFD, V/2(1947, S. 193.
TD.114(1572), V. 49a.
66 TD.114(1572), v. 169a.
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maktayd~. Bunun 6.597 akças~~ Karaisalu'dan 1910 akças~~ Yüregir'den, 480
akças~~ Berendi'den, 1057 akças~~ da Km~k'tan sa~lanmaktayd~.
Tablo VI : Tar~ m ürenleri üretim miktar~ n~ n nahiyelere göre da~~l~~~ .
(miktarlar ton olarak verilmi~tir)
Nahiye

bu~day/t.

arpa/t.

pamuk/t.

susam/t.

755
850
578
448

113
181
45
8
163
19
~~ o6
18
139

52
127
16
~~

797

Adana
Yüregir
Saruçam
Dürdarlu
Karaisalu
Hac~ lu
Berendi
Ayas
K~ n~ k

200
1107
233
88o

~~4.4.2
~~.690
690
581
2.368
139
I .790
200
1.619

TOPLAM

6-454

10.524

1 42 7

40
2
21
I
42
307

Tablo VII : Tar~ m ürünlerinden al~ nan ö~ ür. (akça olarak).
Nahiyeler H~ nta
Sa'ir
Kutn Simsim Ö.Bostan Ö.Çeltük
(bu~day) (arpa) (pamuk)(susam)
(pirinç)
Adana
Yüregir
Saruçam
Dündarlu
Karaisalu
Hac~ lu
Berendi
Ayas
K~ n~ k
Toplam

52981
59653
40611
31470
~ oo~~33
14046
75482
I 638o
61782

M.Sayfi
(kavun)

56230 72700 4880
65879 ~~ 16145 I 1950
26925 28750 ~~588
22680
5300
156
92323 104587 3799
5445 12700
216
69795 67761
2009
7800 ~~~ ggo
144
63130 89096 3992

3595
13989
969
210
~~~~805
8007
590
7243

14680

1057

452.858 4143.207 509.029 28.734

46.408

16.908

~ o.o44

~ g~ o
2228

6597
480
_

Bu üretimin büyük bölümü say~s~~ 666'y~~ bulan mezraalardan sa~lanmaktayd~ . Mezraa kelimesinin Türkçesi ekinliktir. Baz~~ mezraalann üzerinde hangi cemaatin ekinli~i oldu~u befirtilmi~ tir: Mezraa-i Balduca, Eyne
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Bey Cemaatinin ekinli~idir. Bazen de Çaparlu Cemaati ziraat eder ~eklinde kay~ t konulmaktad~ r. Mezraalara kay~ tl~~ vergi nüfusu görülmemektedir.
~imdi nahiyelere göre mezraa say~ lar~ n~~ ve bu mezraalar~ n has~ llar~~ toplamini vermek istiyoruz. Ürünlerin üretim miktarlar~ n~ n hesaplanmas~ nda
belirtti~imiz gibi dökümü belirtilmeden götürü olarak toplam has~ llar~~ verilmi~~mezraalar~ n bu has~ llar~~ toplam~ n~~ da ayr~ca gösterdik. Son sütunda
ise o sancaktaki di~er nehir, bostan ve mahsul gelirlerini de alarak genel
bir toplam verdik.
Tablo VIII : Mezraa say~s~~ ve toplam gelir. (akça olarak)
Mezraalar, Nehir,
mahsul, bostan
Nahiyeler M. Say~s~~ Toplam gelir Dökümsüz yaz~ lan
TOPLAM
hâs~ llar toplam~~
Adana
Yüregir
Saruçam
Dündarlu
Karaisalu
Hac~ lu
Berendi
Ayas
K~ n~ k
Toplam

47
~~38
~~14
65
~ o8
45
63
18
38

202.890
558.892
213.113
141.402
328.203
6o.262
312.873
132.796

~~ 2.690
28 ~~.594

35.038

44.928

666
2.303.269
Cemaat gelirleri toplam~~
Adana Sanca~~~toplam geliri

55.758
69.691
44.'53
27.694
2 4.9°7
I0.550

571.945

592.809
558.892
2 1 3. 1 I 3
I4 I . 20 2
3 28.203
60.262
3 12.87 3
50 2. 796
I I6.4038
3.874.188
913.055
4-787.243

HAYVANCILIK
XVI.yüzy~ l Çukurovas~~ tar~ m ve hayvanc~ l~ k üzerine kurulu bir ekonomiye dayanmaktayd~. Küçükba~~hayvanlardan al~ nan vergiler ve bunlar~ n
miktar~ ndan hayvanc~ l~~~ n derecesini anlamam~z mümkün olmaktad~ r.
Defterde âdet-i a~nam veya resm-i a~nâm olarak kay~ tl~~ olan vergi koyundan al~ nan vergiyi göstermektedir. Baz~~ yerlerde koyun ve keçi için
birlikte kullan~ lan a~nam deyimi Adana'da sadece koyun için kullan~ lm~~~
) kelimesi kullan~ lm~~t~ r. Kagörünmektedir. Keçi için Arapça ma'zü(
nunnâmede keçiden bahsedilmemi~, iki koyundan bir akça al~naca~~~bildi-
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rilmi~tir. Keçiden de ayn~~ ~ekilde iki keçiye bir akça al~nd~~~~dü~ünülmektedir ".
Dündarlu ve Karaisalu gibi kuzeydeki da~l~k kesimlerde daha çok keçi beslenmesine kar~~l~k Yüregir ve K~n~k gibi güneydeki düzlük yerlerde
koyun beslendi~i görülmektedir. Bu ise realiteye son derece uygundur ve
defterlerin gerçe~i yans~tt~~~na delil olarak kabul edilebilir.
Koyun vergisinden y~lda 66.957 akça elde edilmekteydi. Buna göre
sancaktaki toplam koyun say~s~n~n 133.914 olmas~~ gerekir. Ancak baz~~ yerlerde bu vergi keçi ile birlikte veya bâd-i hava ile birlikte yaz~lm~~~oldu~undan gerçek koyun varl~~~~ ~~ 33 binin daha üzerinde olmal~d~r.
Resm-i ma'zü toplam~~ 47.9435 akça oldu~una göre toplam keçi say~s~~
95.810 olur. Nisf-~~ resm-i ma'zü olarak yaz~lan miktar ise 13.806 akçad~r.
Bu vergi de 55.224 ba~~keçi demektir. öyleyse Adana sanca~~ndaki bu tarihte 151.034 ba~tan daha fazla keçi beslenmekteydi diyebiliriz.
Evliya Çelebi, Adana'da 40 bin aded top çeken, kaplan parçalayan
camusdan ve camus aylar~ndan bahseder67. Evlerde beslenen evcil camuslar~n her sa~~lur camusu için devlet alt~~ar akça vergi almaktad~r. Memlfikler zaman~nda baz~~yerde daha çok al~n~yor baz~~yerde hiç al~nm~yormu~. Padi~ah "cemi' vilâyet birdir" diyerek her tarafta sa~~ lur camus ba~~na 6 akça al~nmas~n~~ emretmi~tir". Camus en çok Yüregir nahiyesinde
beslenmektedir. Bu nahiyede üçbin ba~tan fazla sa~l~l~r camus oldu~u
görülmektedir. Co~rafi saha olarak Seyhan ve Ceyhan nehirleri aras~ndaki
bu bölge camus yeti~tirmeye en uygun yerdir. Sancakta resm-i camus olarak 29.813 akça toplanm~~t~r. Bu da yakla~~k 5.000 ba~~sa~~l~r camus demektir. inekten vergi al~nd~~~ na dair bir kay~t yoktur.
Resm-i a~nam gelirlerinin cemaatlere ait gelirler aras~ nda has veya timar olarak dirlik sahiplerine verildi~i görülmektedir. Aynca defterde geçen
"n~fs-~~ resm-i ma'zü" deyimi de a~nâm gelirlerinin payla~~ld~~~n~~ göstermektedir. Bu durumda Barkan'~ n resm-i a~nâm gelirlerinin her yerde
"do~rudan padi~aha ait" vergilerden oldu~unu söylemesi yanl~~~bir genelleme olarak görülmektedir'''.
66
67

N. Ça~atay, "Reayadan al~ nan vergiler..", s. 486.
Evliya Çelebi, Seyahainie, C. III, s. 728.
TD.177(1536) Adana Mufassal~~Kanunnamesi, s. 5.

" Ömer Lutfi Barkan, "Türkiye'de imparatorluk Devirlerinin büyük nüfus ve arazi
tahrirleri ve hakana mahsus istatistik defterleri", I., ~FM,
~~ g4o), s. 37.
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Resm-i kassciM~z her bo~azlanan koyundan ve keçiden birer, s~~~rdan 4,
camusdan 8 akça olarak al~ nmakta idi.
Resm-i ol/ak ve yatak haricten gelen Dulkadirli ve gayri taifelerin koyunlar~ ndan "üçyüz koyuna bir koyun" hesab~~ üzerinden al~ n~yordu.
Resm-i duhan-z kt~lakçzydn ise yine hâriçten gelenlerden "koyunlar~~ olmayup ve ziraat itmeyub" k~~ layanlardan her hane için 6 akça olarak al~ nmaktayd~.
Resm-i otlak-~~ camus haricten gelen taifelerin camusundan 4'er akçe
al~ nmaktayd~.
Tablo IX : Nahiyelere göre koyun, keçi ve camus vergisi (akça olarak)
Nahiyeler koyun keçi koyun ve
vergisi vergisi keçi
ma'zü
50
8824
Adana
Yüregir 33037 215
Saruçam 16856 4166
Dündarlu 1535 19575
150 10320
Hac~ lu
Karaisalu — 12389
600 1190
Berendi
K~ n~ k
5955 —
Aya~~
Toplam 66957' 479o5

n~sf-~~ n~sf-~~ bâd-i bâd-i hava
âdet-i
hava ve
resm-i
a~nam
r.ma'zü

resm-i
câmus

1 8280

7626

7526

400

700

13406

11596
!oto
350

1 200

13.656

29.813—

13.806

394'
250

5182
800

Resm-i kovan veya resm-i nahl ad~yla, ar~~ besleyenlerden de vergi
al~ nmaktayd~. Bu verginin bazen ö~ r-i asel ~eklinde geçti~ini de görmekteyiz. Resm-i kovan her kovandan iki~er akçad~ r. Burada vergi üründen al~nan ö~ür olarak de~il kovan hesab~ na göredir. Defterde bu vergi resm-i
nahl veya resm-i küvvare olarak geçmektedir. Ar~~ kovanlar~~ mevsimine
göre yaylaklara ç~ kar~ ld~~~ nda resm-i kovan o yayla~~ n sipahisi ile ar~~ sahibinin sipahisi aras~ nda payla~~lmaktad~ r. Bu payla~ma ço~u zaman anla~mazl~ klar do~urmakta, yaylak sahibi de, raiyyetin sahibi de ayr~~ ayr~~ iki~er
* Koyun say~ s~~ 66.957 x 2 — 133.914; keçi say~ s~~ 47.905 X 2 — 95.810
6 4968
** CâMUS Say1SI: 29.813
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akça istemektedirler. Bu durum kanunnâmelerde aç~ klanm~~~ve 2 akça
olan resm-i kovan~~ birer akça olarak payla~malar~~ ve reâyâya zulm etmemeleri istenmi~tir. Baz~~ mezraalarda ve cemaatlarda geçen n~sf-~~ resm-i
nahl deyimini bu ~ekilde anlamak gerekir.
Cemaat, mezraa ve köylerden(karye) al~ nan tam ve yar~ m resm-i kovan miktarlar~~ nahiyelere göre a~a~~daki tabloda ayr~~ ayr~~ gösterilmi~tir.
Verilen rakamlar~~ ikiye bölecek olursak o nahiyedeki ar~~ kovan~ n~ n say~s~ n~~
bulmu~~oluruz. Buna göre en çok ar~~ kovan~ n~ n Berendi nahiyesinde bulundu~u anla~~lmaktad~ r.
Tablo X : Resm-i kovan (Resm-i nahl-resm-i küvvare) (akça olarak)
Nahiye

Cemaat
1 am 1/2

Tam

—
~ oo
18o

1978
~~ 568
689

Adana
Yüregir
Sarucam
Dündarlu
Karaisalu
Hac~ lu
Berendi
Ayas
K~ n~ k

200

670

—
—
150
—
310

—
~~ 8o
—
—
—

565

1597

Toplam

740

2026

8083

—
845
8o1

866
~~ 5o

Mezraa
1/2

Tam

~~ 4o
—

—
—

2 206

Karye
1/2
2118
2513
~~67o
870
565
~~8o
3022

380
1

1 40

2386

530
907

1 3375

Bu tabloya göre 1572 y~ l~ nda Adana Sanca~~ nda 7770 kovan ar~~ bulundu~u anla~~lmaktad~ r.
DI~ER VERG~ LER
Resm-i iistyiib de~irmen vergisi demektir. Ayda be~~akçad~ r. Tam bir
y~ l "yürüyenden" 6o akça, alt~~ ay yürüyenden 30 akçad~ r. De~irmenlerde
bu ölçü dönen her ta~~için tayin edilen miktard~ r. En çok de~irmen
Dündarlu nahiyesinde bulunmaktad~ r. Sancakta de~irmen vergisi olarak
y~ lda 3640 akça toplanmaktad~ r. Yüregir nahiyesinde hiç de~ irmen
görülmemi~tir.
Mahsul-t ke~ti nehir gemilerinden al~ nan vergidir. Özellikle Ceyhan
nehri üzerinde ula~~ m~~ sa~layan küçük nehir gemileri ve sallardan da
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mahsul-~~ ke~ti ad~yla vergi al~ nmaktayd~. ~~~mezraada mahsül-~~ ke~ti olarak toplam 19.240 akçal~ k gelir bulunuyordu. Tuna üzerinde bu verginin
resm-i geçüd ad~yla al~ nd~~~ n~~ görmekteyiz.
Tablo XI : Bâd-i hava, Resm-i tapu, Resm-i de~tbâni, Resm-i âsiyâb
ve Resm-i yaylak vergilerinin nahiyelere göre da~~l~~~. (akça olarak)
Nahiye
Adana
Yüregir
Sarucam
Dündarlu
Hac~ lu
Karaisâlu
Berendi
Ayas
K~ n~ k
Toplam

Bad-i hava

R.Tapu

R.De~tbâni

R.Asiyâb

R.Yaylak

6643
~~ o36o

—

400

I 112

—
—
—
500

670
1190
120

~~8o

240

4740
3035
5608

3606
~~47 ~~7
11663
8918
2028
~~ 3225
5072
276
~~3626

91050

73581

29444
~~6345
6170
8705

-

300

210

222 ~~
__

~ oo
~ oo

410
400

600

!000

3640

4113

SANAYI VE TICARET
XVI.yüzy~ l Osmanl~~ imparatorlu~unun genel ekonomik yap~s~ na uygun olarak Adana'da da ekonomi tar~ m ve hayvanc~ l~~a dayanmaktad~ r.
Sanayi say~ labilecek küçük atölyeler ve tezgahlar da yine tar~ m ve hayvanc~ l~ k hammaddelerinin i~lenmesine yönelik çal~~maktad~ r. Zeytinya~~, pamuk ve susam ya~~~ç~ karmaya mahsus ma'saralar, sabun ve mum imalathaneleri, ç~ rç~ r ve iplik atölyeleri ba~l~ ca sanayi kurulu~lar~ d~ r.
Tablo XII : Sanayi kurulu~lar~~ gelirleri (akça olarak).
Nahiyeler

Bayahâne

Sem'hâne

Debba~hâne

Ma'sara

Adana

35.000

Yüregir

2.425

Ayas

1.500

400

100

K~ n~ k

7.000

2.700

550

3. ~~ oo

4.150

Toplam

45.925

2.000

2.000

3.500
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Pamuk ipli~inden ve boyahaneden elde edilen gelirler dokuma sanayiinin oldukça geli~mi~~oldu~unu göstermektedir. Bu konuda pamuk üretimi anlat~l~rken bilgi verilmi~ ti. Saruçam'a ba~l~~ Tüylü mezraas~ ndaki boyahane gelirinin 2425 akça olmas~~ dokumac~l~~~n yayg~n oldu~unu göstermektedir. Defterde geçen çukur-z çukahan deyimiyle dokuma tezgahlar~~ anlat~lmaktad~ r. Berendi nahiyesinde resm-i ri~te-i penbe, kirbas, resm-i çukur-~~ cullâhân (çukahân) ve boyahane ve bac-~~ bazar ve resm-i kassâbân ile

birlikte y~ lda 8.000 akça tutmaktad~r. Bu bak~mdan verginin her tezgahtan
kaç akça olarak al~nd~~~n~~ ve tezgah say~s~n~~ anlamak mümkün olmamaktad~n Sis (Kozan) sanca~~ nda her tezgahtan iki~er akça al~ nmakta oldu~una göre burada da bu ~ekilde al~nd~~~n~~ tahmin edebiliriz.
~ehre sat~lma~a gelen ticaret e~yas~ndan ve transit geçen yüklerden
nehir taraf~nda Adana köprüsü üzerindeki bâc noktas~nda, kara taraf~nda
ise Tarsus Kap~s~~ denilen Kuruköprü civar~nda bâc al~nmaktayd~. Keçe,

kepenek, hal~, bez, zeytinya~~ , gön(deri), sahtiyan(ince deri), peynir, ya~,
üzüm, incir ~ehre sat~lmaya getirilen mallar aras~nda say~lmaktad~r. Geçen
canl~~ hayvanlar için de önemli miktarlarda bâc al~nmaktayd~. Ayas iskelesi
d~~a aç~lan en önemli kap~~ idi. K~ br~s'dan getirilen ~araplar burada karaya
ç~ kar, pamuk balyalar~~ buradan ihrac edilirdi.
Saruçam nahiyesinde bulunan Geden da~~nda demir madeni ç~kar~lmaktayd~. Y~lda 22.000 akça tutan maden oca~~~ve demir i~cili~i geliri
1692 y~l~nda padi~ah haslanna kat~lm~~t~r". Bu kay~ ttan maden oca~~n~n
en az 1692 y~l~na kadar faal durumda oldu~unu anlamaktay~z.

TD. ~~14( ~~ 572), v. 82b.
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SONUÇ
1572 tarihli Adana Mufassal Defteri'nin de~erlendirilmesi sonucu
bölgenin % 98'inin Türklerle meskün oldu~u görülmektedir. Gayri
müslim nüfusun büyük ço~unlu~unu Ermeniler olu~turmaktad~ r. Bunlar
Adana, Ayas gibi yerle~im merkezlerinde ve kalelerde bulunmaktad~ r.
Toplam 441 vergi nüfusuna sahiptirler.
Adana'n~ n 9 nahiyesi olmas~ na ra~men sadece Adana, Ayas ve K~ n~ k
nahiyelerinde yerle~im görülür. Di~er nahiyeler idâri birim olarak vard~ r.
Köy say~s~~ son derece azd~ r. Ayas, Berendi ve K~ n~ k nahiyelerine ba~l~~ 48
köy vard~ r. Köylerde 1524 vergi nüfusu ya~amaktad~ r.
Nüfusun büyük ço~unlu~u konar-göçerdir. Bunlar k~~~n belli mezraalarda ekincilik yapmakta, yaz~ n da hayvanlanyla birlikte yaylalara ç~kmaktad~ rlar. Deftere cemaat ad ile kaydedilmi~~olan bu Türkmenlerin say~s~~
18.020 neferdir. Bunlardan 13.906's~~ evlidir. 437 cemaat halinde ya~ayan
bu insanlar toplam nüfusun `)/0 85'ini olu~turmaktad~ rlar. XVI.yüzy~ l Adana's~ n~ n bu nüfus tablosuna bakd~~~ m~ zda Çukurova'n~ n da~lyla-ta~~yla
Türkle~mi~~oldu~unu görmekteyiz.
Ekonomi ise tar~ m ve hayvanc~ l~~a dayanan XVI.yüzy~ l Osmanl~~ Imparatorlu~unun bir küçük modeli durumundad~ r.

KAYNAKÇA
I. AR~~V BELGELERI
A. ~stanbul Ba~bakanl~ k Ar~ivi: (BA).
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