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Özet
Tarihin her döneminde insanlık do al afet olarak kabul edilen kuraklık ve onun do al bir sonucu olan kıtlık
hadiselerini ya amı tır. Osmanlı topraklarında da kuraklık ve kıtlık hadiseleri de i ik zaman dilimi ve bölgelerde
görülmü tür. Yapılan ara tırmalar sonucunda muhtelif tarihlerde Erzurum Vilayeti’nde de kuraklı ve kıtlık
hadiselerinin meydana geldi i tespit edilmi tir. Bu afetlerden 1892–1893, 1906–1908 seneleri arasında görülen iki
önemli kuraklık vakası incelenmi tir. Bu incelemede devletin bu afetler kar ısında aldı ı tedbirler ile afetin
neticelerinden olan; ölüm ve göç olaylarının yanı sıra fiyatların artı ı ve karaborsacılık hadiseleri ele alınmı tır.
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Abstract
At every era, humanity faced natural disasters like drought generally followed by famine. Drought and
famine was also present inside the Ottoman Empire in various regions and different times. Research shows that
drought and famine occurrences were reported around Erzurum province. Among these, two important incidents
between the years 1892-1893, and 1906-1908 is the focus of our investigation. This study aims to analyze the
precautions taken by the administration and the effects of such disasters such as death, migration, inflation and
jobbery.
Keywords: Drought, Famine, Ottoman, Erzurum Province.

I.

Ara tırmanın Konusu ve Sınırları

Kıtlıklar meteorolojik artlara ba lı olarak ne zaman nerede ve hangi durumlarda ortaya çıkaca ı
önceden bilinmedi i ve ölümcül neticeler verdi i için aynı zamanda bir afet olarak da de erlendirilir.
Kıtlıkların ortaya çıkmasına sebep olan olaylar oldukça fazladır ve bu olaylarda ço u kere bir do al
afettir.1 Sel, yangın, kuraklık, deprem, çekirge istilası, salgın hastalıklar, a ırı so uk ve sıcaklıkların da
kıtlık hadiselerine yol açtı ı bilinmektedir. Ayrıca e kıyalık olayları, isyanlar ve harpler gibi siyasal ve
sosyal olayların da kıtlık hadiseleriyle yakın ili kisi vardır.2 Bu tür olayların arkasından da kıtlıklar
ya anmaktadır. Bu sebeple kıtlık olayları, bir do al afetle ba lantılı olarak ortaya çıkmaları durumunda
insanların iradesi dı ında oldu u için do al afet olarak kabul edilir. Ancak, siyası ve sosyal olayların
sonucunda ortaya çıkması durumunda insanların iradesi dâhilinde oldu u için bir afettir, ancak do al
de ildir.3
Tarihi süreç içerisinde dünya üzerinde çe itli sebeplerden dolayı kuraklık ve onun tabi bir
neticesi olan kıtlık hadiseleri görülmü tür.4 Do al afet olarak adlandırabilece imiz kuraklık, etkisi altına
∗

Yrd. Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi E itim Fakültesi. e.posta: abdulkadirgul25@hotmail.com.
ahin, Cemalettin, Türkiye Afetler Co rafyası, Ankara 1991, s. 3–6.
Erler, Yavuz Mehmet, “XIX. Yüzyıldaki Bazı Do al Afetler ve Osmanlı Yönetimi”, Türkler, c.13, Ankara 2002, s.762–771.
3
Kılıç, Orhan, “Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Kıtlıklar”, Türkler, c.10, Ankara 2002, s.718–730. aynı yazar, “Mühimme
Defterlerine Göre 16. Yüzyılın kinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Do al Afetler (Fırtınalar, Su Baskınları, iddetli So uklar ve
Yıldırım Dü mesi Olayları)”, Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç,( edit. Kemal Çiçek,) Ankara 2001,
s.793–820.
4
C.Mıller, Joseph, “The Significance of Drought, Disease and Famine ın the Agriculturally Marginal Zones of West-Central
Afrıca”, Journal of African History, 23 (1982),s.17–61; Kershaw, Ian, “The Great Famine and Agrarian Crisis in England 1315–
1322”, Past and Present, no. 59 (May.1973), s.3–50; Steven, L.Hoch, “Famine, Disease and Mortality Patterns in the Parish of
Borshevka, Russia, 1830–1912”, Population Studies, 52 (1998), s.357–368; Gılles, Veınsteın, “Karadeniz’in Kuzeyinde Büyük
1560 Kuraklı ı: Osmanlı Yetkililerinin Durumu Algılayı ı ve Gösterdi i Tepkiler”, Osmanlı mparatorlu u’nda Do al Afetler
(editör. Elızabeth Zacharıadou),
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aldı ı co rafi alanın boyutuna göre tesiri büyük, orta veya küçük ölçeklerde olmu tur.5 Bu afetlerin
neticesinde; göç hareketleri, yiyecek fiyatlarının artı ı, karaborsacılık, aç kalan insanların hayatta
kalabilmek için de i ik beslenme yolları araması, salgın hastalıkların zuhuru, açlık veya açlı ın sebep
oldu u kötü artlardan dolayı ölüm hadiseleri ortaya çıkmı tır. Kıtlıklar, sadece kıtlıklar döneminde
kendini hissettirmemekte ve etkisi sadece ortaya çıktı ı an ile sınırlı kalmamaktadır. Kıtlıkların ortaya
çıktı ı dönemlerde, toplum sosyo-iktisadi açıdan derinden etkilemi ve açmı oldu u yaraların sarılması
uzun yıllar almı tır.6
Dünyanın çe itli yerlerinde, de i ik dönemlerinde kuraklık ve kıtlık hadiseleri ortaya çıkmı tır.
Genellikle ülke ekonomilerinin tarıma dayandı ı ve insanların büyük bir kısmının toprak ürünlerinden
geçim kayna ını temin etti i7 ülkelerde kısa dönemler halinde beliren kuraklı ın birkaç yıl arka arkaya
görülmesi kötü sonuçlar do urmakta hatta insanların açlık tehlikesiyle kar ı kar ıya gelmesine yol
açmaktadır.8
Bulundu u konumu itibariyle Anadolu co rafyası farklı iklim ve ya ı rejimlerine sahiptir.
Anadolu’da kurak ya da yarı kurak olan bölgeler; Orta Anadolu, Tuz Gölü çevresi, Balıkesir merkezi ile
Ege kıyıları ve Güneydo u Anadolu bölgesidir. Ayrıca çevresine göre havza görünümünde olan, ya da
deniz etkisinden uzakta da larla çevrili alanlar olarak do uda Malatya, Elazı , Erzincan ve Erzurum
yöreleri de negatif su bilânçosu ile yarı kurak iklim bölgesi özellikleri ta ımaktadır.9 lkel tarım usulleri;
vilayet dâhilinde yapılan ziraatın hemen hemen tamamı do al ya ı lara ba lı olarak yapılmaktaydı.
Sulama sistemlerinin yetersizli i veya bulunmaması, geli mi tarım aracı ve üretim tekniklerinin
kullanılmaması üretim potansiyelini etkilemi tir.
1. Erzurum Vilayetinde Kuraklık ve Kıtlık
Kıtlık; kelime manası olarak herhangi bir ihtiyaç maddesi veya hizmetin temininde ya anılan
güçlüktür. Ar iv belgelerinde kıtlık; “kaht”,10 “kaht ü galâ”,11 “illet-i galâ”12 ve “fıkdân”13 eklinde
daha çok yiyecek maddelerinin piyasa ortamından ve stoklarda az bulunması durumunu ifade etmektedir.
Tarihin her dönemin Osmanlı topraklarında geni alanları içerisine alan veya dar kapsamlı bir
veya birkaç yıl devam eden kuraklık ve kıtlık hadiselerine14, Erzurum Vilayeti’nde de rastlanmı tır.
Bölgede meydana gelmi olan kıtlık ve sebepleri ar iv belgelerinden elde edilen bilgiler do rultusunda
tablo haline getirilip de erlendirme yoluna gidilmi tir.

stanbul 2001, s.297–305.
Ülgener, F. Sabri Darlık Buhranları ve slam ktisat Siyaseti, Ankara 1984, s.45–48.
1885 senesinde Osmanlı topraklarının neredeyse tamamında hüküm süren kuraklık ve kıtlık olaylarının etkisi 1886, 1887, 1888,
1889 ve 1890 senelerinde de etkisini hissettirmi tir. Erzurum Vilayetin de görülen 1892 senesi kuraklı ının izleri 1893, 1894’de ve
1906 senesi kuraklı ının etkisi ise 1907, 1908 ve 1909 senelerinde devam etmi tir.
7
Güçer, Lütfi, XVI-XVII. Asırlarda Osmanlı mparatorlu u’nda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler, stanbul 1964.
8
Tümertekin, Erol, “Türkiye Kurak Bölgelerinde Bu day Yeti tirme Devresi ile Kurak Devre Arasındaki Zaman Münasebeti”,
Türkiye Co rafya Dergisi, c.3,13–14, s.107–124.
9
Ni ancı, Ahmet, “Türkiye’de Kurak (Yâda Nemli) Alanların Da ılı ı”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ara tırma
Dergisi, sa.7, (1976), s.235–241.
10
BA. A.MKT.4/140, 8/142, 24/147; BA. DVN. MHM. 31/6; BA. C.AS. 33328/786.
11
BA. MKT. 96/1513, 92/1495, 65/1663, 1680/25, 1618/15, 1535/38.
12
BA. DH. MKT. 29/5, 2014/117, 2013/65.
13
BA. DH. MKT. 1219/77.belge.3; BA. ML. MSF. d. 18344.
14
Kılıç, Mühimme Defterleri’ni esas alarak yaptı ı çalı mada Osmanlı Devleti’nde meydana gelen kıtlık hadiselerini ve sebeplerini
incelemi tir. Bu çalı maya göre; 1564, 1565, 1566, 1571 1574, 1579, 1580, 1583, 1585, 1592, 1593, 1596, 1757 senelerinde
Osmanlı topraklarının muhtelif bölgelerinde kuraklı ın sebep oldu u kıtlık hadiseleri görülmü tür. Kılıç, “Kıtlıklar”, s.718–730. Bir
kısım ara tırmacılar a aç kütüklerini laboratuar ortamında inceleyerek 350 yıllık tarihi süreç içerisine Anadolu’da ki ya ı rejmini
tespit yoluna gitmi lerdir. Bu çalı maya göre; 1676, 1679, 1715, 1725, 1746, 1757, 1797, 1815 ve 1887 yıllarının kurak geçti ini
belirlemi lerdir. Akdemir, Ünal, Nesibe Köse, Aliye Aras, H.Nüzhet Dalfes, “Anadolu’nun 350 Yılında Ya anan Önemli Kurak ve
Ya ı lı Yıllar”, Türkiye Kuvarterner Sempozyumu, TORQUA-V, TÜ. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 2–5 Haziran 2005, s. 129–
135. Osmanlıda Kuraklık ve Kıtlık üzerine çalı ma yapan Erler’e göre; 1838, 1841, 1845, 1850–51, 1853, 1855, 1859, 1860, 1862,
1864, 1865, 1867, 1871, 1872 ve 1874 senelerinde Osmanlı Devletinin muhtelif topraklarında kuraklıklar olmu tur. Erler Yavuz,
Mehmet, Ankara ve Konya Vilayetlerinde Kuraklık ve Kıtlık (1845 ve 1874 Yılları), Samsun 1997, (Basılmamı Doktora Tezi), s.82–
89. Bruce, McGowan, 18. yüzyılda Osmanlı Devletinin büyük bir kısmında do al afetlerin ya andı ını belirilmektedir. Osmanlı
mparatorlu u’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (editör. Halil nalcık-Donald Quataert), c.2, 1600–1913, stanbul 2004, s.774.
5
6

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 9 Fall 2009

- 146 -

Tablo 1: Tarihi Süreç çerisinde Erzurum Vilayetinde Kıtlık Olayları
Tarih

Kıtlık Bölgesi

Kıtlık Çekilen
Madde

Kıtlık Sebebi

175315

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık

16

1790

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık ve Pahalılık

179217

Erzurum, Erzincan

Bu day, Arpa

Kuraklık ve Ula ım

181318

Erzurum

Zahire

Ula ım ve Kı

1839

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık

184020

Erzurum

Zahire

Kuraklık

1842

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık

184722

Erzurum, Hasankale,
Beyazıt

Zahire

Çekirge stilası

185623

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık

187424

Erzurum

Zahire

Kuraklık

1882

Erzincan, Refahiye, liç
ve Kemah

Zahire

Kuraklık

188726

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık ve Çekirge
stilası

19

21

25

188927

Erzurum Vilayeti

Zahire

Çekirge stilası

28

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık

29

Erzurum Vilayeti

Zahire

Kuraklık

1892–1893
1906–1908

Tabloda da görüldü ü üzere kıtlıkların temel sebebini kuraklık olu turmakla beraber, çekirge
istilası, kı artlarına ba lı zahire sevkıyatıyla ilgili problemler ve pahalılık gibi sebepler de rol
oynamı tır. Bulundu u co rafî konumu itibariyle Erzurum Vilayeti, Osmanlı topraklarının genelinde
görülen kuraklık ve kıtlık olaylarından yalnızca 1887 senesi hariç pek etkilenmemi tir. Vilayette
kuraklı ın hüküm sürdü ü seneler genellikle bir yıldır. Ancak incelemede de esas alınan 1892–1893 ve
1906–1907 senelerinde ki kuraklık olayları iki er yıl devam etmi ardından da kıtlıklar ya anmı tır.
Kıtlıkların temelini zahire eksikli i olu turmaktadır. Kuraklık ve kıtlık hadiseleri vilayet genelinde
görüldü ü gibi bazen de co rafi sahanın geni li i sebebiyle vilayetin farklı sancak, kaza ve nahiyelerde
de münferit olarak görülmektedir.30
15

BA. C.ML. 18999/466.
BA. C.ML. 26884/657.
17
BA. C.AS. 33328/786.
18
BA. HAT. 34392-C/722.
19
BA. C.DH. 15380/308.
20
BA. C. KTS. 2103/43.
21
BA. .DH. 3108/63.
22
BA. A.MKT.4/140, 8/142, 24/147; BA. DVN. MHM. 31/6.
23
BA. A.MKT. UM 37/274.
24
BA. ML. MSF. d. 18344.
25
BA. Y.PRK. AZJ. 8/87.
26
Bu dönem Osmanlı topraklarının neredeyse tamamında kuraklık ve o ba lı olarak kıtlıklar ya anmı ve Erzurum Vilayeti bu
felaketi hafif atlatmı tır. BA. MKT. 96/1513, 92/1495, 65/1663, 1680/25, 1618/15, 1535/38.
27
BA. MKT. 65/1663.
28
1892 ve 1893 senelerinde meydana gelen bu kuraklık hadisesi yalızca Erzurum, Van ve Bitlis Vilayetleri’nde görülmü tür. BA.
DH. MKT. 2005/98, 2013/65, 1219/77, 1306/16; BA. DH. MKT. 192/58; BA. Y.PRK. A. 9/21.vb.
29
Bu kuraklık ve kıtlık hadisesi Erzurum Vilayetiyle sınırlıdır.
30
1874 senesindeki kuraklık Erzurum Kazasıyla sınırlıdır. BA. ML. MSF. 18344. 1882 senesinde ki kuraklık ise Erzincan, Gercanis,
Kemah ve Kuruçay Kazaları ve köylerinde görülmektedir. BA. Y.PRK. AZJ. 8/87.
16
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1.1. Devletin Kıtlıklar Kar ısında Aldı ı Tedbir ve Yardımlar
Bu çalı mada, Erzurum Vilayeti’nde ilki 1892 senesinde görülüp etkileri 1893,1894 senelerinde
devam eden ve ikincisi 1906 senelerinde ba layıp 1907, 1908 ve 1909 senelerinde etkisini sürdüren
kuraklık ve neticesinde kıtlı ın etkileri incelenmi tir.
Erzurum Vilayeti, kapladı ı yüzölçümü ve barındırdı ı nüfus itibariyle Osmanlı vilayetleri
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Erzurum Vilayeti’nde31 tarihi süreç içerisinde bir takım idari
de i iklikler olmasına ra men, incelenen dönem içerisinde co rafi alan sınırlılı ı açısından; Erzurum,
Erzincan, Bayburt, Bayezıt, Kızuçan (Pülümür), Pasinler, Kemah, Kuruçay ( liç), Gercanis (Refahiye),
Ki ı, Narman, Tercan, spir, Keskim, Tortum ve Hınıs Kazaları ve bunlara ba lı nahiye ve köylerinden
olu maktadır.32
1892–1906 yıllarına ait ya anan kuraklık ve kıtlık olayları, Erzurum Vilayeti’nin her bölgesinde
aynı iddette ya anmamı tır. Ancak küçük farklılıklar olmasına ra men her iki kuraklıktan etkilenen
bölgeler benzerdir. Özellikle, Erzurum ehri ve ona ba lı Ova Kasabası ve ova köyleri, Pasinler
Kazası’na ba lı köyler, Kemah Bo azı boyunca uzanan vadinin her iki kenarlarındaki köyler, spir ve
köyleri, Beyazıt Kazası özellikle Karaköse, Diyadin, Ele kirt Nahiyeleri ve ba lı köyleri, Erzincan ehri
ve köyleri, Tercan, Hınıs, Refahiye, Pülümür, Narman, Tercan Kazaları ve ba lı köyler, Bayburt Kazası
ve yakınındaki Kelkit ve iran havalisinde kuraklık ve kıtlık olayları iddetli hissedilmi tir. Vilayete ba lı
ancak, bu bölgeler kadar kuraklı ı iddetli hissetmeyen bölgelerde bulunmaktadır. Bunların arasında,
Karadeniz’in do u art bölgeleri olarak adlandırılan Keskim ve Tortum Kazaları’nın yanı sıra ve co rafi
konum olarak ta farklı bir bölgede bulunan Ki ı Kazası sayılabilir.
Zahire Yardımı: Devletin, afetler dönemlerinde yaptı ı ilk i lerden birisi bölgedeki afetin
boyutlarını tespit etmek olmu tur. Hatta bu uygulama bir defa ya mahsus olmayıp senenin belirli
dönemlerinde, bilgileri güncellemek için bazen yerel yöneticilerin raporlarına33 bazen de stanbul’un
gönderdi i üst düzey yetkililerin bölgede yapmı oldu u tahkikatların neticelerine dayanmaktadır.34
Devletin afet bölgesi hakkında bilgi edinmesindeki amacı, afetin boyutlarını tespit etmek ve afetzedelere
yerinde ve daha etkin yardım ula tırmaktı. Bu tahkikatlar neticesinde afet bölgesindeki ihtiyaç sahipleri
tespit edilip ve bu ki iler inan defteri adı verilen kütüklere kaydedilerek, yapılan yardımlar bu defterlere
göre yapılmaktaydı.35
Devlet, kıtlık zamanlarında kullanılmak üzere ambarlarda belirli bir miktarda zahire
depolanmı tır. Osmanlı yönetimi kıtlık esnasında direk merkezden de il, afetin meydana geldi i bölgede
afetzedelere yardım amacıyla tam yetkilerle donatılmı idari yapıları olu turmu olması, devletin
meseleyle ilgi önceki tecrübelerinin bir sonucu oldu u fikrini vermektedir.36
Bu amaçla, Erzurum Vilayeti’nde hem askeri ve maarif nezareti bünyesinde, hem de belediye ve
bankaların bünyesindeki ambarlarda zahire stok edilmi tir. Ambarlarda zahire bulundurulması, kıtlık
dönemlerinde veya piyasadaki zahire fiyatlarının kontrol edilmesinde alınmı önemli tedbirlerdendi.37
Ancak birkaç yıl devam eden umumi kıtlıklarda ambarlardaki zahire stokları genellikle yetmemekte idi.
Bu dönemlerde afet bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar, “ayni” (bu day, arpa,
mısır, un ve çiftlik hayvanı) ve bankalar aracılı ıyla “nakdi” (para) eklinde olmu tur. Yapılan ayni
yardımların çok büyük bölümünü bu day ve arpa olu turmaktadır. Yapılan yardımlar kurumsal bir
organizasyon olarak, ane Komisyonu vasıtasıyla yapılmı tır.38 Yardımlar; “iane” (kar ılıksız), bazen de
“tavizen” (faizli bazen de faizsiz) kredi eklinde de olmu tur. Halka yapılan yardımların önemli bir kısmı
Ziraat Bankası Sandık ve ubeleri’nden, kefalet senetleri kar ılı ında olmu tur. Halkın bazen yüksek
düzeyde kredi ve zahire talebi kar ında isteklerin tamamının kar ılanmasında zorluklar ya anmı tır.39
31

Aydın, Dündar, Erzurum Beylerbeyli i ve Te kilâtı (Kurulu ve Geni leme Devri 1535–1566), Ankara 1998.
Karpat, H. Kemal, Osmanlı Nüfusu (1830–1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, stanbul 2003, s. 160, 164, 200, 208, 233.
33
BA. Y. PRK. HR. 18/48.
34
1892 senesinde ki afetin boyutlarının tespiti için Maliye Nezareti azalarında brahim Efendi bölgede inceleme yapmı tır. BA. Y.
PRK. A. 9/21. belge.20.
35
BA. DH. MKT. 1513/96, 1306/16.belge.1; BA. . HUS. 22/1311/N–51.
36
nba ı, Mehmet, Ukrayna’da Osmanlılar Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672), stanbul 2004, s.217; bilir, Ömer, XVII.
Yüzyıl ba larında ark Seferinin a e, kmal ve Lojistik Meselesi, (Basılmamı Doktora Tezi), stanbul 1997, s.1–4; aynı yazar
“Osmanlı Ordularının a e ve kmali: I. Ahmed Devri ran Seferleri Örne i”, Türkler, c.10, Ankara 2002, s.151–159.
37
BA. DH. MKT. 2005/98, 2013/65, 1219/77.belge.7, 1306/16.belge.3.
38
Erler, Kuraklık ve Kıtlık, s.138.
39
BA. DH. MKT. 2014/117, 2013/65.
32
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Devletin yardımlarının yanı sıra halk tarafından da ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapılmı ise de yöredeki
bu münferit yardımlar belgelere intikal etmedi i için boyutları bilinmemektedir.
Devlet, afet bölgesine zahire tedarikini iki usulle yapmı tır. Birincisi çevre vilayetlerden veya
ülkelerden bölgeye zahire sevkidir. Bu tedarik eklinde; hem nakliye ve hem de ihtiyaç sahiplerine
ula tırılmasında zahire maliyetleri oldukça artırmı tır. Di er yardım ekli ise; hükümetin bankalara para
sevk ederek ve buradan da halka krediler açılarak, halkın ihtiyacı olan zahireyi bizzat tüccardan alması
eklidir. Bunun yanı sıra; ya devlet tayin etti i mahalli idareciler vasıtasıyla civar illerdeki
mültezimlerden zahire satın alarak kendi denetimleriyle halka zahire da ıtmı ya da piyasadan alınmak
üzere bankaların verdi i krediler ile ahali do rudan zahire alımı yapmı tır.
1892 ve 1906 senelerinde kıtlı ın ilk yıllarında vilayet dâhilindeki ambarlardan piyasaya zahire
sürülmü tür. Ancak takip eden senelerde kıtlık kendisini daha iddetli hissettirmeye ba lamı ve vilayet
dâhilindeki zahire stokları tükenmi tir. Bunun üzerine çevre vilayetler veya Osmanlı topraklarının di er
bölgelerinden zahire temini yoluna gidilmi tir. Kıtlık dönemlerinde bölgeye, Diyarbakır, zmit, Sivas,
zmir, Samsun ve Trabzon, ran ve Rusya’dan zahire nakil edilmi tir. Sivas, Diyarbakır, Trabzon, ran ve
Rusya’dan kara yoluyla, zmir, zmit ve Samsun’a gelen zahire deniz yoluyla Trabzon limanına, buradan
da vilayetin muhtelif bölgelerine kara yoluyla sevk edilmi tir.40
Bütün bu önlemlere ra men yardımlarının da ıtılmasında bir takım aksaklıklar meydana
gelmi tir. Bu olumsuzluklar arasında; özellikle vilayette yeterli ula ım a ının bulunmaması, iddetli kı a
ba lı so uk hava artları ve ya ı lar, zahire da ıtımında idarecilerin adil davranmaması ve vilayet
dı ından gelen zahire sevkıyatlarının gecikmesi gibi sebepler sayılabilir.41 Bu gibi sebeplerden zahire
yardımını almakta geciken yöre halkı, kuraklık sonucu meydana gelen kıtlı ın yol açtı ı açlık nedeniyle
ya amını yitirmekte ya da çareyi yeterli gıdanın bulundu u yörelere do ru göç etmekte bulmaktaydı.42
te bu durum içerisinde 1893 senesinde “iane” olarak Efrenç tüccarları vasıtasıyla Trabzon
iskelesine 60 bin kile zahire nakil edilmi tir. Zahirenin, Trabzon limanından Bayburt’un Balahor köyüne
kadar sevki bölge insanı ve idarecileri tarafından yapılmı tır. Zahirenin buradan Erzurum’a kadar nakli
ise Erzurum Kazası’nda ki ahali tarafından yapılmı tır.43
Kuraklık esnasında yapılan yardım sevkıyatları Osmanlı maliyesine yeni külfetler getirmi tir.
Askeri birliklerin elinde bulunan nakliye hayvanları yardımların ula tırılmasında yetersiz kalınca, halkın
elinde bulunan yük hayvanlarının kiralanması veya hangi güzergâhtan geçecekse o bölgenin halkı
sevkıyatları yapılmı tır. 1893 senesinde Diyarbakır Vilayeti’nden Erzurum Vilayeti’nde da ıtılmak üzere
yemeklik ve tohumluk 10 bin kile zahirenin nakline karar verilmi tir. Zahirenin toplanıp ve nakledilmesi
için 300 bin kuru sarf edilmi tir.44
Vilayette kıtlıktan dolayı yardıma muhtaç olanlar için yardım miktarı tespit edilmi , ancak
mebla ın yüksek olmasından dolayı ilk etapta belirlenen yardımların yarısı yapılabilmi tir. 1892
senesinde Erzurum ehri ve ba lı köylerinde 10 bin ki inin yardıma muhtaç oldu u tespit edilmi tir.
Muhtaç olan bu nüfusa, ki i ba ına 100 kuru yardım yapılmasına karar verilmi tir. Toplam 1 milyon
kuru tutan bu yardımın ancak 500 bin kuru u vilayette te kil edilmi olan komisyonlar tarafından
kar ılanmı tır.45
Ahaliye da ıtılacak olan zahirenin genellikle bir bölümü yemeklik di er bölümü ise tohumluk
ekline olmu tur. 1893 senesinde vilayet dâhilinde muhtaçlara da ıtılmak üzere 70 bin kile zahire
yardımına karar verilmi tir.46 Gönderilecek olan bu zahirenin 15 bin kilesi tohumluk olarak ayrılarak, 55
bin kilesi ise yemeklik olarak da ıtılacaktır.47 Ancak bu güne kadar zahirenin 1500 kilesi Erzurum’a
ula mı tır. Gelen ilk zahire yardımı ise Pasinler Kazası’nda peri an bir durumda olan ahaliye adaletli bir
ekilde da ıtılmı tır.48 Pasinler’e yapılan zahire yardımı yeterli olmamı bir yıl sonra 40 bin kile zahireye
40
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daha ihtiyaç duyulmu tur. Gelen zahire, askeriyenin ambarlarında muhafaza edilip, iddetle ihtiyaç duyan
ahaliye da ıtılacaktır. Ancak zahire gelene kadar acilen askeri ambarlardan 4 bin kilenin halka da ıtılması
kararı alınmı tır. Zahirenin her kilesi yarım ar lira itibariyle 20 bin liraya kar ılık gelmektedir. 49
1893 senesinde Erzurum ehri’nde çok ihtiyacı olan ahaliye, askeri ambarlardan gelecek
zahiren alınmak üzere iane olarak 1000 kilenin da ıtılmasına karar verilmi tir.50 Aynı yıl Erzurum’a ba lı
ova köyleri ahalinin tohumluk zahireye ihtiyaç duydukları için Ziraat Bankası ambarlarından rayiç fiyatla,
faizli olarak halka zahire verilmi tir. Ancak ahaliye da ıtılan zahire bedelinin geri tahsili hususunda
Ziraat Bankası’nın “ dare-i Umumiyesinden” uyarılarda bulunulmu tur.51 Bazen de yardımlar dakik (un)
eklinde olmu tur. iddetli ekmek ihtiyacından dolayı, stanbul’dan Trabzon Vilayeti’ne un satın alınıp
Erzurum’a gönderilmek üzere 550 bin kuru havale edilmi tir.52
Aynı yılın Ekim ayında Erzurum’dan Ticaret ve Nafia Nezaretine çekilen telgrafta; kuraklıktan
dolayı her nevi hayvanat ve mahsulâtın yüzde kırk ve ellisinin noksan oldu u ve karantina
uygulamasından dolayı mahsulâtın bostan ve tarlalardan toplanmasında zorluk çekildi i ifade edilmi tir.53
Bunun üzerine ahalinin ihtiyacının giderilmesi için Ziraat Bankası tarafından 200 bin kile bu day ve arpa
alınarak ihtiyaç sahibi olan fakirlere da ıtılmı tır.54
Kasım 1893 senesinde yardım komisyonu vasıtasıyla inan defterleri olu turularak
mültezimlerden satın alınan 70 bin kilelik bu day ve arpa Erzurum ehri halkına da ıtılmı tır.55 Mart
1894’te çift hayvanlarını kuraklık artları nedeniyle kaybeden çiftçiye bedeli sonradan ödenmek artıyla
çift hayvanı tedarik edilmi tir. Bu maksatla tüccar Yasin Efendi’den üç ya ından be ya ına kadar alâ
cinsinden 200 adet öküz ve 200 adet manda (çamu ) alınmı tır.56
1906–1908 senelerinde vilayetin çe itli kazalarına zahire yardımlarının hemem hemen tamamı
“tavizen” eklinde verilmi tir. 1907 senesinde banka sandıklarından 20 bin kuru nakit para ile yine
bankanın ambarlarından 250 bin inik bu day ve arpa Erzurum ve Erzincan Kazaları’na gönderilmi tir.57
Ancak, Erzincan Sanca ına ba lı Pülümür Kazası’na ba lı Tizik köyünde muhtaç her hane için 300 kuru
verilmesi kararla tırılmı , bu oranın yetmeyece i anla ıldı ından hane ba ına 500 kuru olmak üzere
toplam 650 bin kuru kredi verilmi tir.58 Aynı tarihlerde Erzincan Mutasarrıflı ı’ndan gönderilen
telgrafnameye göre Refahiye ahalisine bir haftaya kadar yeti tirilmek üzere toplam 100 bin inik zahireye
gönderilece i bildirilmi tir.59
1907 senesinde Pasinler ahalisine yemeklik ve tohumluk için 600 inik bu day ve 400 inik arpa
yardımı yapılmı tır. Aynı tarihte Tercan Kazası’nda 1000 hane halkına ve Keskim Kazası’na ba lı iki
köye zahire yardımında bulunulmu tur.60 Kazalardan sürekli yardım talepleri gelmektedir; Bayburt
Kazasına yemeklik ve tohumluk zahire için faizle 222711 liraya, Erzincan merkez kazası için 71930 inik
bu day ve 21 bin inik arpaya iddetle ihtiyaç duyuldu u belirtilmektedir. Ki ı Kazası’nın hasat sonuna
kadar 10 bin inik bu daya ihtiyaç oldu u kazadan çekilen telgraftan ö renilmektedir.61 Ancak banka
ambarlarında 12 bin inik zahire bulundu u bildirilmi , nakit ve zahire ihtiyacının tamamının
kar ılanamayaca ı belirtilmi tir.62
1908 senesinde tohumluk ve yemeklik olmak üzere, Kemah Kazası’nda 15 bin hane halkına
25600 inik bu day, Kuruçay Kazası halkına 20 bin inik bu day, Pülümür Kazası halkına 40 bin inik
zahire, Bayezıt Sanca ı Ele kirt Kazası’na 80 bin inik zahire hem nakdi hem de ayni olarak ihtiyacı olan
ahaliye da ıtılmı tır.63
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1908 senesinde Pasinler Kazası halkına da ıtılmak üzere tohumluk ve yemeklik bedeli olarak
kefalet ile 625950 kuru kredi verilmi tir.64 Aynı tarihte spir Kazası’nda da ıtılmak üzere 1500 kile
bu day ve 300 kile de arpa yardımı yapılmı tır.65 Tortum Kazası ahalisinden 201 hane halkına 35080
kuru kredi verilmi tir.66 Erzincan Kazası’na ba lı Til ve Zekkih köyleri ahalisine tohumluk ve yemeklik
için yardımda bulunulmu tur.67 Bayburt Kazası ve köylerindeki ahaliye 31400 kile zahireye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu zahirenin bedeli 10 bin lira olup, Bayburt’ta ki banka ubesi yalnızca bu bedelin 1000
lirasını kar ılayabilmi tir.68Ayrıca Narman Kazası’na ba lı Ü imi köyünde 35 haneye 7150 kuru ,
Kefami köyünde 44 haneye 6550 kuru , Re im köyü ahalisine 8650 kuru , Tepiker köyü ahalisine 7500
kuru , Süleymanlı köyü 6000 kuru zahire alınmak artıyla kredi verilmi tir. Ayrıca kazaya ba lı
Geçerek, Çanak ve Surya köylerine de yardımlarda bulunulmu tur.69
Devlet kıtlık esnasında bu day ve arpa tohumların ıslahı hususunda da bir takım önlemlerde
almı tır. 1893 senesinde zmir’den Erzurum Vilayeti’ne askerî ahaneye ait ambarlarda depolanmak
amacıyla zahire alınmı tır. Gelen zahirenin çok temiz ve nefis oldu u, ambarlardaki zahirenin muhafaza
edilip, bu gelen zahirenin çiftçilere tohumluk olarak da ıtılması kararla tırılmı tır.70
Kıtlık esnasında, halk durumlarının peri an oldu unu ileri sürerek yardımların tavizen olarak
de il de, iane olarak da ıtılmasını talep etmi tir. Örne in; 1893’de Kuruçay Kazası’na 20 bin kile zahire
gönderilmi tir. Gelen zahirenin halka da ıtılmasında kefalet senetleri istenmi , ancak halk bu yardımların
kar ılıksız yapılmasını talep etmi tir.71
Bölgede zuhur eden kıtlık yalnızca ahaliyi de il askeri birlikleri de oldukça sıkıntıya sokmu tur.
Bayezıt Sanca ı’nda sınırda görev yapan sınır kumandanlı ına ba lı askerler arasında kıtlık ba
göstermi tir.72 Askeriyenin tayınatını kar ılamak için Amasya ve Samsun’dan alınan ön görülen 300 bin
inik bu dayın 200 bini ve 100 bin inik arpanın tamamı vilayet dâhilindeki askeri birliklere
da ıtılmı tır.73
Di er Yardım ve Tedbirler: Kıtlık dönemlerinde devlet tarafından yapılan zahire yardımlarının
yanı sıra ba ka tedbirlerinde alındı ı görülmektedir. Bu tedbirler arasında; Kıtlık ve yokluk içerisinde
bulunan bir kısım bölge insanı için istihdam tedbirleri alınmı tır. Bu maksatla, Nafia Nezaretince yol
in asında birçok ma dur ailenin fertleri çalı tırılarak mai etlerinin temin edilmesi yoluna gidilmi tir.74
Silâhaltına alınarak sevki kararla tırılan redif askerlerinin peri an olmaması için kıtlık ve kuraklık
geçinceye kadar evlerinde kalmalarına müsaade edilmi tir.75 Afet dönemlerinde e itim ve ö retim
faaliyetlerinde de aksamalar görülmü , bunun üzerine vilayet dâhilinde ma dur olan talebelerin
e itimlerinin devamı için geçici olarak ba ka vilayetlere gönderilmi lerdir.76 Ziraat Bankası’ndan kredi
kullanan ahalinin borçları geni zaman dilimine yayılarak tahsil yoluna gidilmi tir.77 Kıtlık musibetine
u rayan ahalinin ihtiyaçlarını hafifletmek için bastırılan piyango biletlerinin vilayet ve mutasarrıflıklara
da ıtılıp satılmasıyla hâsıl olacak “iane” akçesinin vilayetlerdeki komisyonlar vasıtasıyla muhtaçlara
tevzi ve taksimi yapılmı tır.78 Kuraklık, kıtlık ve pahalılık dolayısıyla Müslim ve Gayr-i Müslim ahalinin
vergi oranları dü ürülmü ve borçları ötelenmi tir.79 Bu dönemlerde ya mur duasına çıkılmı ve
Ankara’dan bölge görülen çekirge istilasına kar ı Sı ırcık Suyu getirilip dua edilmi tir. 80
Devletin yardım ve önlemlerin yanı sıra özellikle dar ölçekli kıtlıklarda bölge insanlarının sosyal
dayanı ması üst noktalara çıkmaktadır. 1847 senesindeki Erzurum bölgesinde ya anan çekirge istilası
64
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sonucunda ya anan kıtlık dönemlerinde halk çareyi akraba ve kom ularının yanına gitmekte bulmu tu.
Felaketten daha az etkilenen aileler muzdarip olan aileleri yanlarına almı lar ve felaketin
olumsuzluklarını en aza indirmeye çalı mı lardır. Bu arada Erzurum valisi vakit geçirmeksizin ihtiyaç
sahiplerini tespit ettirerek gerekli gıda yardımının yapılması sa lamı tır.81
2. Kıtlı ın Neticeleri
2.1.1.

Göçler

Bir bölgede özellikle do al afetlerden dolayı kıtlık ortaya çıktı ında ve bu olaylar birkaç yıl üst
üste devam etmesi durumunda, o bölge insanlarının bölgeyi terk ederek bir ba ka tarafa göçmesi
kaçınılmaz bir sonuçtur. XIX. yüzyıl dünyasında açlık sebebiyle i siz güçsüz ve herhangi bir mesle i
olmayan insanların yerlerini terk ederek ba ka yerlere gidip yeniden düzen kurmaları oldukça zordur.82
Yapılmaya çalı ılan bütün yardımlara ra men XIX. yüzyılda Erzurum Vilayeti’nde meydana gelen
kuraklık, kıtlık ve neticesindeki göç olayları ya anmı tır. Yokluk önce köyleri, ardında ehirleri
etkilemi tir. Köylerdeki halk bu dönemlerde öncelikle vilayet dâhilinde di er kasaba ve ehirlere,
ardından ise yakın vilayetlere göç etmi lerdir. Devlet genellikle göç hadiselerini desteklememi tir. Çünkü
göç eden halk gittikleri yerlerdeki sınırlı gıda ortamını tüketerek açlı ın yayılma alanlarını
geni letebilecekleri gibi, bölgeler arası salgın hastalıkların yayılması, güvenli in zedelenmesi, göç veren
bölgenin nüfusunun azalması, buna ba lı olarak kıtlık döneminden sonra tarım potansiyelinin dü mesi ve
toplanacak vergi miktarının azalması gibi birçok olumsuzlu u beraberinde getirmekteydi.
Kuraklık ve akabinde olu an kıtlık ortamı bölge insanı arasında huzursuzlu a sebep olmu tur.
Bu durum ülke içinde ve ülke dı ındaki birçok yayın organının dikkati çekmi , bölgede olan hadiseleri
haber olarak man etlerine ta ımı lardır. Özellikle, stanbul’da yayın yapan Tanin Gazetesi83 ngiliz ve
Avrupa’nın muhtelif basınında84 vilayet dâhilinde umumi bir heyecanın oldu u ve göç hadiselerinin
meydana geldi ine dair abartılı haberler çıkmı tır. Bunun üzerine hükümet tarafından vilayete gönderilen
telgraflarda durumun ara tırılması istenmi tir. Mahalli idarecilerin hükümete gönderdi i raporlarda,
vilayet dâhilinde ki ehirler ve köylerde yapılan tahkikat neticesinde huzursuzlu un kuraklık ve kıtlıktan
meydana geldi ini ifade etmi lerdir.85
1892 senesinde ba layan kuraklık 1893 senesinde de devam etmi tir. ki yıl ard arda meydana
eden bu afet kar ısında halk 1893 senesinin Temmuz ayı ortalarından itibaren ahalinin bir kısmı yurtlarını
terk ederek vilayet dâhilinde veya yakın vilayetlere göçmek mecburiyetinde kalmı lardır. Belgelerde
vilayet dâhilinde göçlerin nerelere do ru oldu u belirtilmemi tir. Vilayet dı ına yönelen göçlerin büyük
kısmı çevre vilayetlere oldu u görülmektedir. Bu vilayetler arasında; Sivas, Tokat, Ankara, Yozgat,
Çorum, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Malatya86 ve Diyarbekir bulunmaktadır. Gayr-i Müslim ahali ise
ismi belirtilen bu vilayetlerin haricinde Rusya ve Amerika’ya da göç etmi lerdir.87 1906–1908 senelerinde
ise ba ka bölgelere göç hareketleri münferit olup, 1893 senesindeki göçlerle kıyaslanamayacak kadar
azdır.
Vilayet dı ına giden göçlerde dikkati çeken husus vilayetin farklı bölgelerindeki ahalinin
kendilerine mesafe olarak yakın olan bölgeleri tercih etmesidir. Hınıs ve Bayezıt sakinleri, Diyarbakır88,
Tercan, Erzincan, Bayburt ve Kelkit ahalisi genellikle ba ta Trabzon olmak üzere Karadeniz sahilleri,
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84
“Haziran 1893 senesinde stanbul’dan Erzurum, Van ve Bitlis’e gelen gayet gizli bir yazıyla vilayetlerdeki durum sorulmu tur.
Kıtlı ın hangi derecede oldu u, Avrupa basınında çıkan haberlerin do ru olup olmadı ı, göçler var ise miktarları ve hangi yöne
oldu una dair bir an evvel rapor edilmesi istenmektedir.” BA. Y.PRK. A. 9/21. belge.5.
85
BA. Y.PRK. E A. 49/103.
86
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.16.
87
“Erzurum, Van, Bitlis ve Gümü hane’de kuraklık olması nedeniyle ahalinin bir kısmının Ankara, Tokat, Yozgat, Trabzon’a ve bir
kısmının da Amerika’ya göç ettikleri” anla ılmaktadır. BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.14. (1893senesi).
88
“Temmuz 1893 senesinde stanbul’dan Diyarbakır’a çekilen telgrafta Beyazıt ve Hınıs Sancakları ve mülhakından Diyarbakır
Vilayeti’ne kıtlıktan dolayı kaç ki inin hicret etti i ve bunların i ve mai et durumlarının temin edilmesi istenmektedir.” BA.
Y.PRK. A. 9/21.belge.8.
82
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Erzurum, Pasinler, Erzincan, Kemah ve Refahiye ahalisi genellikle Sivas, Tokat89, Ankara,90 Yozgat91 ve
Çorum92 vilayetlerine göç etmi lerdir. Kemah, liç, Keskim, Pülümür ve Kemaliye ahalisi ise Malatya
taraflarına, Narman, Tortum ve spir ahalisi Rize ve Batum bölgelerine göç ettikleri anla ılmaktadır.
Erzurum Vilayeti’nden kıtlık sebebiyle göç eden ahalinin yo un olarak sı ındı ı vilayetler Sivas, Trabzon
ve Tokat olmu tur.
Bu göçler esnasında insanların bir kısmı salgın hastalık, gıdasızlık ve di er olumsuz artlardan
dolayı gidece i yere varmadan ölmü tür. Göçmenler arasında sa lıklı olan ki ilerin yanı sıra, kadın,
çocuk, ihtiyar, sakat gibi aciz ve korumasız olanların bazıları uzun yolculukların zorluklarına yenik
dü mü lerdir. Göç ettikleri vilayetlerde bir mesle i olan ki iler i güç sahibi olup hayatlarını idame
noktasında kısmen ba arılı olurken, vasıfsız olanlar ise sokak aralarında peri an bir vaziyette ya
yakalandıkları hastalıklar ve do al artlar ya da açlı ın pençesinde peri an olmu lardır.
Devlet tarafından afetler belirli bir plan içerisinde yönetildi ini merkezin vilayetlerle yapılan
yazı malardan anlamaktayız.93 Devletin afet yönetimini o günün artlarına iyi yapmı oldu u
anla ılmaktadır. Çünkü kıtlık esnasında devlet yalnızca Erzurum Vilayeti’ne yardımlarda bulunmamı ,
göç edilen bölgelere de yardımlar yapılmı tır. Ayrıca göçmenler vasıtasıyla salgın hastalıkların ba ka
bölgelere yayılması, kıtlı ın ba ka bölgeleri etkisi altına alması, güvenlik ve iskân meseleleri gibi birçok
hususu devlet, te kilatları vasıtasıyla sevk ve idare etmeye çalı mı tır.
Göçmenler vardıkları vilayetlerde, bir köy, bir kasaba veya bir ehirde toplanmalarına izin
verilmemi tir. Göçmenler orantılı bir ekilde köy, kasaba ve ehirlere taksim edilmi ve bölgede
çıkabilecek kıtlık ve asayi sizli e ait olumsuzlukların önü alınmak istenmi tir. Çünkü o dönemin üretim
tarzı ve zirai potansiyeli bir vilayetin, dı ardan gelebilecek büyük nüfus yo unlu u birkaç aydan fazla
idame etmesi mümkün olmamı tır. Bu durum o bölge yöneticilerinin raporlarında ki ifadeler
anlamaktayız.94
Kıtlık esnasında göçmenlerin vardıkları yerlerdeki durumlarını dramatik ekilde tasvir eden
kayıtlar bulunmaktadır. Örne in; 1842 senesinde bölgeden ran ve Rusya topraklarına göç eden
muhacirlerin bir kısmı bu yolculuklar esnasında ya amlarını yitirmi ler ve kıtlık sona erdikten sonra ise
halkın çok büyük bir kısmı eski yerle im yerlerine geri dönmü lerdir.95
1893 senesinde Erzurum, Bayburt ve Erzincan Kazaları’ndan, Sivas havalisine birkaç bin nüfus
göç etmi tir. Bu göçmenler arasında bulunan; çocuk, sakat, hasta, ihtiyar ve kadınların pek ço u Sivas
ehrinde sokak aralarında peri an bir vaziyette kalmı lardır. Sivas halkı kendi ia elerini bu insanlarla
bölü mü ler ve gelen göçmenler üçer be er nüfus halinde kaza ve köylere da ıtılmı lardır. Ancak bu
göçmen nüfusa yenileri de eklendi inden, bunlara yetebilecek birkaç aylık erzaklarının kaldı ı bölge
yöneticileri tarafından beyan edilmi tir.96
1893 senesinde ki göç dalgasının yöneldi i di er bir bölge ise Trabzon Vilayetiydi. Trabzon’dan
stanbul’a yazılan raporlarda; geçen sene kuraklık nedeniyle Gümü hane, Kelkit, iran, Bayburt, Tercan
Kazaları ahalisi den bir kısmı, mai etlerini temin için aileleriyle beraber Trabzon ve sahil boyundaki
yerle im bölgelerine sı ınmı lardır. Sa lıklı olan ki iler rençper ve hamallık i leriyle u ra ıp geçimlerini
temin etmektedirler.97 Yurtlarından kopup gelen birçok aile Kelkit ve Kop Ovası’nda zaruret içinde
bulunduklarından bazıları ölmü tür. Böyle giderse telefatın artaca ı, bölgede otuz bin civarında göçmen
oldu u belirtilmi tir. Göçmenler ba ta Trabzon ehri ve köylerine da ılmı ve gelenler göçmenler kayıt
89
“Mayıs 1893 senesinde Sivas Vilayeti’nden Dâhiliye Nezaretine gönderilen haberlerde Erzurum ahalisi arasında kuraklık ve
kıtlıktan dolayı bir heyecan oldu u ve Erzurum ve Erzincan’da Tokat taraflarına gelen mülteciler hakkında ne yapılması gerekti i
sorulmaktadır.” BA. DH. MKT. 196/23.belge.3
90
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.4.
91
“Mayıs 1893 senesinde Ankara Vilayeti’nden Dâhiliye Nezaretine çekilen telgrafta Yozgat Mutasarrıflı ı’ndan gelen haberlere
göre Erzurum ve Erzincan cihetlerinden kuraklıktan dolayı Müslim ve Ermeni nüfusun Yozgat ve mülhakına sı ındıkları” beyan
edilmi tir. BA. DH. MKT. 196/23.belge.5.
92
“Erzurum Vilayeti’nde kıtlık oldu undan dolayı, Yozgat ve Çorum havalisine birçok göç gelmektedir. Gelen göçmenler kazalar
dâhilinde muhtelif köylere taksim edildikleri ancak mezkûr vilayetten göçlerin devam etti i, kar ya ı ının ba ladı ı ve göçmenlerin
peri an oldukları” bildirilmi tir. BA. DH. MKT. 155/127.belge.5.
93
Devletin bir do al afeti nasıl yönetti i ve halk ile olan ileti imi hakkında geni bilgi için bkz. Erler, Yavuz Mehmet, “Me rutiyet
daresi Altında, Erzurum Sel Baskını, 1910”, Uluslar arası Sosyal Ara tırmalar Dergisi-The Journal Of International Social
Research Volume 1/2 Winter 2008, s. 114–140.
94
BA. DH. MKT. 192/58.belge.11
95
BA. .DH. 63/3108.
96
BA. DH. MKT. 192/58.belge.3.
97
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.2.
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altına alınmı ise de bu oranın hızlı bir ekilde yükseldi i ifade edilmi tir. Vilayete ula an çaresiz aileler
arasında ölümler ba lamı tır. Tabiplerin ifadesine göre göçmenlerde birçok hastalı ın bulundu u ve
hastalıkların ehre sirayet edilmesinden endi e edilmi tir. Trabzon ve çevresine ula an göçmenler ile
Kelkit, Kop Ovaları’nda bekleyenler ve yollarda bulunan ahaliye günlük bir ekmek verilmesinin zaruri
oldu u, bu mebla ın ise 100 bin kuru civarında tuttu u belirtilmi tir.98
Bu dönem de bir takım göç hareketlerinin ise sadece kuraklık ve kıtlıktan olmadı ı da
anla ılmaktadır. 1893 senesi Eylül ayında Pasinler, Narman ve Tortum Kazaları’nda dört yüz civarında
hane ahalisi Sivas, Tokat ve Malatya taraflarına göç etmi tir. Bu göç hadiseleri yalnızca kıtlıktan olmayıp,
göç eden ahaliye kom u olan ekrad taifelerinin bölge insanı üzerindeki baskılarından da
kaynaklanmı tır.99 Ayrıca, Tortum, Keskim ve spir Kazaları ahalilerinin bir kısmı mevsimlik i bulmak
ve ticaret yapmak için, her sene güz ayında Rize ve Batum taraflarına mevsimlik göç etmektedirler.
Ancak bu sene kıtlıktan dolayı miktarları daha da çok olmu tur.100
Devlet kıtlık dolayısıyla ba ka bölgelere göç eden ve i siz kalan insanların istihdamı noktasında
etkili olmaktadır. 1893 senesinde stanbul’dan Erzurum valili ine gelen telgrafta Müslümanlar ve
Ermeniler arasında kuraklık ve kıtlıktan dolayı heyecanın devam edip etmedi i sorulduktan sonra,
vilayetten gelen muhacirler hakkında u bilgiler beyan edilmi tir; Erzurum Vilayeti dâhilinden göçler
yo unlukla Tokat, Yozgat ve Ankara’ya do ru oldu u, Erzincan’dan gelen göçmenlerin bir kısmının
Ankara imendiferinde amele olarak çalı maya ba ladı ı ve imdilerde ise Erzurum’dan Yozgat’a slam
ve daha ziyade Ermeni geldi i ve bu ehl-i slam’dan bir kısmının Bursa’ya gitmek üzere oldu u
belirtilmi tir.101 Ayrıca, Tercan Kazası’ndan iki hanenin Bo azlıyan Kazası’na, Kuruçay Kazası’ndan
Bayram adlı ki inin 15–20 ki ilik bir grupla ve Erzurum’a ba lı Ilıca nahiyesinden eyh Bazanlı
a iretinden bir grubun da Sungurlu Kazasına göç etti i ve bu göçmenlerin muhtelif i lerde çalı tıkları
belirtilmi tir.102
Bu göçler zaman içerisinde varılan bölgenin demografik yapısını etkilemi olmalıdır. Kıtlık
olaylarından sonra, göçmenlerin geldiklere yerlere yeniden iskânı için devlet gayret sarf etmi tir. Ancak
geri dönen nüfusun göçen nüfustan oranın oldukça dü ük oldu unu söylenebilir. Özellikle göçler
nedeniyle bölgenin demografik yapısında önemli de i ikliklerin oldu u söylenemez. Çünkü Erzurum
Vilayeti’nde nüfus oranında XIX. yüzyıl boyunca önemli bir de i iklik görülmemektedir. Vilayet;
1886’da 588000103, 1899’da 687322104 ve 1914’de ise 673297 ki ilik nüfusu barındırmaktadır.105 Do al
afetler neticesinde vilayetten ba ka bölgelere göç hadiseleri kesin olmakta beraber, ancak bu yüzyıl
içerisinde afet dönemler hariç, ba ka bölgelerden Erzurum Vilayeti’ne göç hadiseleri olmu mudur? E er
göç hadiseleri olmu ise vilayetin demografik yapısını hangi ölçüde de i tirmi tir gibi soruların cevapları
ara tırılmalıdır.
2.1.2.

Ölüm Hadiseleri

Kuraklı ın yol açtı ı kıtlık ortamında aç kalan ve sıhhatsiz bir ekilde beslenen insano lu ve
di er canlılar zayıf dü mü 106 ve bu nedenlerde bir takım hastalıklara yakalanarak ya amlarını
yitirmi lerdir. Açlı ın savunma metabolizmasını tahrip ederek hastalıklara kar ı dirençsiz hale getirdi i
insanlar, gerek temizli e riayet edemedikleri için, gerekse kuraklık nedeniyle hızlı üreyen bakteri ortamı

98

“Trabzon Sanca ı ve havalisine peri an bir vaziyette 30 bin insanın sı ındı ı bunların 7 bin ki isine devlet tarafından ia e
da ıtıldı ı, di erlerine ise bölge insanının yardımları oldu u belirtilmi tir. Bu göçmenlerden eli i tutanlar i bulup çalı makta,
di erleri ise köy kenarları ve ormanlık arazilerine siperlenip sı ınmaktadırlar. Ancak kı ın iddeti kar ında kolera ve humma
hastalıkları ve so uktan bu gruplar arasında ölümler olmaktadır. Her köye üçer be er ki ilik gruplar halinde göçmenler da ıtılarak
iskân edilmi lerdir.” BA. DH. MKT. 155/27.belge.4; BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.9.
99
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.17.
100
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.8.
101
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.13.
102
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.3.
103
BA. DH. MKT.1525/16, 1436/100.
104
Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830–1914), s.245.
105
Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830–1914), s. 208.
106
XIX. yüzyılda vilayet dâhilinde çiftlik hayvanları arasında “karası ır vebası” oldukça yaygın oldu u ve bu hayvanların bedelleri
sahiplerine ödenmek artıyla itlaf edildikleri anla ılmaktadır. BA. DH. MKT. 1874/115, 1809/11, 1882/18, 1803.
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içerisinde salgın hastalıklara tutulmu lar107, ya da düzensiz beslenmenin yol açtı ı sindirim sisteminde
meydana gelen bozukluklar nedeniyle hastalanıp vefat etmi lerdir.
Kuraklık ve bunun do al bir sonucu olan kıtlık dönemlerinde ölüm hadiseleri vuku bulmu tur.
Belgelerin bir kısmında ölümlerden bahsedilmi ancak miktarı verilmemi , bir kısım belgelerde ise
ölümlerin miktarı belirtilmi tir. Netice itibariyle kıtlı a ba lı olarak bu dönemlerde vilayette ölüm
hadiselerinin oldu u kesindir. Ölüm hadiselerine, Bayezıt, Erzincan, Hınıs Sancaklarına ba lı nahiye ve
köylerde rastlanmı tır.
Kıtlık dönemlerinde ölüm hadiseleri; 1. Kıtlı ın hüküm sürdü ü bölgelerde, 2. Göçler
esnasında, 3. Göçmenlerin hicret ettikleri bölgelerde ki kötü ya am artları ve muhtelif sebeplerden
kaynaklandı ı görülmektedir.
Kıtlık döneminde açlıktan ve hastalıklardan ölüm hadiseleri meydana gelmi tir. Aralık 1893
senesinde Bayezıt Sanca ına ba lı köylerde birçok insanın açlıktan hayvan le lerine müracaat etti i ve
açlıktan ölümlerin vuku buldu u belgelere yansımı tır.108 Eylül 1908 senesinde Erzurum’dan stanbul’a
çekilen telgrafta vilayet dâhilinde kıtlıktan dolayı bazı ölüm hadiselerinin vuku buldu u ahalinin büyük
bir kısmının ise açlık tehlikesiyle ba ba a kaldı ı ve acilen yardım yapılması gerekti i beyan
edilmi tir.109 Eylül 1908 senesinde Erzincan, Refahiye, Kemah, Kuruçay ve Pülümür Kazaları’nda hasat
zamanın yeni geçmi olmasına ra men açlı ın görüldü ü ve bu sebepten dolayı Erzincan Sanca ına ba lı
bu yerlerde otuz iki ki inin açlık yüzünden öldü ü, acilen kaza ve köylere yardım yapılması
belirtilmi tir.110 Kasım 1908 senesinde açlık ve kolera illetinden dolayı Kemah’a ba lı Pa nik ve Pekeriç
köylerinde birçok insan ölmü tür.111 Kasım 1908 senesinde Hınıs Sanca ı merkeziyle köylerinde kıtlıktan
yedi ki inin öldü ü ve bazılarının ise açlıktan hayvan le leri yedikleri ifade edilmi tir.112
Birçok göçmen çetin yol artlarından dolayı daha gitmek istedikleri yerlere varamadan yollarda
ölmü lerdir. Ocak 1893 senesinde Sivas Vilayeti’ne göç etmek isteyenler insanlar arasında yolculuk
esnasında so uk hava artları ve kolera hastalı ı, alcıktan ölümlerin oldu unu ve acilen gerekli tedbirlerin
alınması gerekti i hususunu Sivas askeri tıbbiye raporlarından ö renmekteyiz.113
Göçmenlerin bir kısmı vardıkları vilayetlerde yetersiz beslenme, muhtelif hastalıklar ve zorlu
tabiat artlarından dolayı ölüm vakaları görülmü tür. 1893 senesinde Trabzon’a göç edenler arasında
so uk hava artları, humma ve koleradan dolayı ölümler olmu tur.114 Benzer durumun Aralık 1893 de
Yozgat Vilayeti’ne gelmi olan göçmenler arasında da meydana geldi ini Yozgat Mutasarrıflı ı’nda
Dâhiliye Nezaretine gönderilen raporlardan anlamaktayız.115
2.1.3.

Fiyatların Yükselmesi ve Muhtekirlik (Karaborsacılık)

Bütün toplumlarda oldu u gibi Osmanlı toplumunda da haksız kazanç sa lamak isteyen bazı
ki ilerin piyasadan yiyecek maddelerini yüksek fiyat vererek toplayıp, bunları daha sonra çok yüksek
fiyata satmak üzere depoladıkları görülmektedir. te piyasadan çok fazla yiyecek maddesinin bu yolla
çekilmesi arzın talepten az olmasına sebep olmu ve bunun bir neticesi olarak ta kıtlık olayları
ya anmı tır.116
Kıtlık ortamının neden oldu u gıda maddelerine duyulan ihtiyaç ve akabinde ba gösteren arz
talep dengesinin bozulması, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermi tir. Kıtlık sahasında bulunan
insanların açlık endi esiyle zahireyi depolama te ebbüsleri, tüccarların kar amacıyla ellerindeki zahireyi
107
XIX. yüzyılda vilayet dâhilinde kolera ba ta olmak üzere birçok hastalık bölge insanın ölümüne sebep olmu tur. BA. HR. MKT.
75/47; BA. A.MKT. UM. 209/34; BA. A. MKT. NZD. 394/59;BA. A. MKT. MHM. 336/98, 338/41, 326/38, 337/26; BA. A. MKT.
NZD. 90/30; BA. A. MKT. MHM. 358/2;BA. Y.PRK. B K. 16/45; BA. DH. MKT. 1837/105, 1971/28; 1972/10, 1982/44, 1969/24,
1999/22, 2006/64; BA. Y.PRK. ZB. 10/82; BA. .DH. 1283/100977;BA. Y. PRK. SH. 3/58; 3/61; BA. Y. PRK. ASK. 84/12; BA.
.HUS. 5/1310/R–046; BA. Y.PRK. UM. 25/6; BA. .PT. 1/1310/S–12; BA. A. MKT. 1982/44.vb.
108
“Bölgede görev yapan askerleri birlikleri de kıtlık hadiselerinden etkilenmi lerdir. Tayınatlarında sabahları so an, ak am
ö ününde ise pirinç yerine bulgur tüketilmek zorunda kalınmı ve askeri ambarlarda zahire stoku bitme noktasına gelmi tir. ” BA.
.HUS. 20/1311-B.167.
109
BA. DH. MKT. 2701/6.
110
BA. DH. KMS.48/38.
111
BA. DH. MKT.2770/102.
112
Ölümlerin artmasını önlemek ve ihtiyaç sahiplerine e it ekilde tevzi edilmek üzere öncelikle 10 bin kuru luk zahire yardımında
bulunulmu tur. BA. DH. MKT.2738/6.
113
BA. DH. MKT. 202/69.
114
BA. Y.PRK. A. 9/21.belge.11.
115
BA. DH. MKT. 155/127.belge.6.
116
“Kılıç, “Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Kıtlıklar”, s.720.
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daha yüksek bir fiyattan satabilmek için uygun zamanı beklemeleri gibi sebeplerden dolayı piyasadaki
mevcut zahireye olan talep artmı ve fiyatlar yükselmi tir.
Denetimsiz ve bilinçsizce yapılan zahire ticaretinin yol açmı oldu u zahire kıtlı ını artırıcı
boyuttaki faaliyetler devlet tarafından uygulanan zahire ihracı gibi tedbirlerle önlenmeye
çalı ılmaktaydı.117 Devletin bütün önlemlerine ra men bu ekilde ticaret yapanlar kıtlık bölgesinde halka
çok yüksek fiyatlarda zahire satma yoluna gittikleri gibi kıtlık görülmeyen bölgelerde de zahire
fiyatlarının artmasına sebep olmu lardır.118
Kuraklık ortamının neden oldu u üretim rekoltesindeki dü ü , artı gösteren talep kar ısında
ihtiyaca cevap verememi tir. Devlet zahire kıtlı ına meydan vermemek ve a ırı fiyat artı ını önlemek için
bir takım önlemler alınmı tır. Bu önlemler arasında, vilayet dâhilindeki muhtelif ambarlardan ve yurt içi
veya dı ından zahireyi piyasaya sürerek gıda maddelerinde meydana gelen a ırı fiyat artı ını durdurmaya
çalı mı tır.119 ehir merkezlerinde ki kapan ve pazarlarda120 yeterli miktarda zahire bulundurulmaya
çalı ılmı tır. Vilayetin dı ına zahire sevk edilmesi yasaklanmı 121 ve ran ve Rusya’dan tüccarlar
vasıtasıyla ucuz zahire getirilerek piyasaya sürülmü tür. Bu tedbirlerin yanı sıra Bayezıt’tan, Karahisar-i
arkî Kazası’na kadar olan bölgelerde zahire ticareti vergi ve gümrükten muaf tutulmu tur.122 Halkın
kendi geçimini sa lamasına yetecek miktardan fazla zahirenin depolanması yasaklanmı tır.123
Yukarıda belirtilen tedbirler sayesinde devlet, zahire ve gıda fiyatlarını belirli düzeyde tutmaya
çalı mı ve kıtlı ın daha da derinle mesine engel olmu tur. Kıtlık olaylarının neticeleri arasında
sayabilece imiz karaborsacılı ın önlenmesi yolunda alınan tedbirler aynı zamanda kıtlı ın önlenmesine
de yönelik olmu tur.124
Ancak alınan önlemlere ra men bu dönemlerde a ırı fiyat artı ı ve karaborsacılık hadiseleri
görülmü tür. te bu ekilde zahire ticareti yapan ki iler kıtlık dönemlerinde ortaya çıkmı lar, yerel
idareciler125, e kıya ve bazı devlet adamlarıyla da i birli i yaparak büyük kazançlar elde etmi lerdir.126
Devlet ise halkın bu ki iler hakkındaki ikâyetleri bütün samimiyetiyle algılamı bu gibi ki iler kar ı
mücadele etmi tir. Ancak tam anlamıyla bu i in üstesinden gelinemedi i de anla ılmaktadır.
1792 senesinde Erzurum’da kıtlıktan dolayı fiyatlarının artı ını önlemek için ehirdeki miri
ambarlardan rayiçle ahaliye zahire satı ı yapılmı tır.127 Bazen de kuraklık sahasında bulunan mahalli
idareler, bazı durumlarda muhtekirlerin elinde stoklanmı vaziyette bulunan zahireye alı fiyatları
ödenmek suretiyle el koyup ihtiyaç sahiplerine da ıtmı tır.128
1886 senesine ait Erzurum’a gelen bir emirde vilayet dâhilinde kıtlıktan dolayı zahirenin
karaborsaya dü memesi için gerekli tedbirlerin alınması istenmi tir.129 Mart 1892 senesinde stanbul’dan
117
“Kuraklıktan dolayı Erzurum Vilayeti dâhilinden ba ka bölgelere zahire ihracı yasaklanmı tır. Bu sebepten dolayı vilayet ve
kom u vilayetlerdeki askeri zümrenin bu konuda tahkikat yapması lüzumu görülmü tür.” BA. DH. MKT. 1988/2 (1892).
118
Öztürk, Mustafa, “Osmanlı ktisadında Fiyatları Etkileyen Unsurlar”, Prof. Dr. erafettin Turan Arma anı, Antakya 1996,
s.213–219.
119
BA. DH. MKT. 1219/77.belge.13.
120
“1886 tarihinde bölgede zahire kıtlı ı çekilmemesi için Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta ki zahire kapanlarında zahirenin
bulundurulması istenmektedir.” BA. DH. MKT. 1406/12, 2/1988, 2014/117, 2013/65, 2740/7812.
121
1887 tarihli emirde Erzurum Vilayeti’nden harice zahire ihracına dair yasa ın vilayette zuhur eden kuraklıktan dolayı alındı ı
bildirilmi tir. BA. DH. MKT. 1461/15, 96/1513, 1988/2.
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gelen di er bir emirde ise kuraklıktan dolayı vilayette zahire fiyatlarının a ırı artı ını önlemek için gerekli
bütün tedbirlerin alınması istenmektedir.130 Ekim Erzurum’a gelen di er bir emirde kı ının yakla tı ını ve
bu aylarda yollar kapanaca ından dolayı ahaliye zahire sıkıntı çektirilmemesi ve fiyatların yükselmemesi
için her türlü önlemin alınması istenmektedir.131
Haziran 1893 senesinde Kemah ve E in Kazasına ba lı birçok köyün önde gelen ki ileri
mü terek stanbul’a arzda bunmu lardır. Ahalinin istekleri arasında, arazilerinin ekip biçmeye çok müsait
olmadı ını ve kıtlıktan dolayı fiyatların a ırı ekilde yükselmesinden dolayı peri an bir vaziyette
bulunduklarından bahisle bir miktar yardım ve vergi affı talep etmi lerdir.132 1893 senesinde Erzurum da
ekmek fiyatlarının a ırı artmasına engel olunmaya çalı ılmı ve ihtiyaç sahiplerine faizle kredi
verilmi tir.133 1908 senesinde Kuruçay Kazası’nda kuraklıktan dolayı zahire sıkıntısı çekildi i ve
tüccarların yüksek fiyatla zahire satı ı yaptıkları hususunda bölge ahali, Erzurum valili ine dilekçeyle
müracaat etmi ve bu ikâyet üzerine gerekli tedbirler alınmı tır.134
1908 senesi kıtlı ı esnasında Kemahlı bazı muhtekirler Refahiye Kazası ve köylerinde yüksek
fiyatla zahire satmakta olduklarından ahali bu ki iler hakkında ikâyette bulunmu tur. Bunun üzerine
tüccarlar hakkında Kemah’ta kurulan bir komisyon vasıtasıyla tahkikat yapılmı tır.135
SONUÇ
nsano lunun herhangi bir sebeple ihtiyacını duydu u bir mal ve hizmetin temininde ya anılan
güçlükler olarak nitelendirilebilece imiz kıtlık olayları, tarihin her devrinde meydana gelmi ve özellikle
do al sebeplerden kaynaklanan kıtlıklar, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu tabiat olayları
neticesinde görülen kıtlık hadiseleri ırk, cins ve tür ayrımı gözetmeden tabiattaki bütün canlıları
etkilemi tir.
Kuraklık ve onun neticesi olan kıtlık kar ısında ma dur olan halk yardıma muhtaçtır. Bu yardım
geni çaplı masraflar, yatırımlar ve te kilatlanmayı zorunlu kılmı tır. Bu do al afet kar ısında devlet,
geni kadro ve imkânları ile halkın yanında yer almı tır. Osmanlı idaresi altında ya ayan vatanda lar
devletin yardımını bu dönemlerde görmü tür. Bu türden davranı devletin ma durlarına kar ı sorumlu ve
ho görülü oldu unun bir ifadesidir. Yardımların ula tırılması esnasında ya anan bir takım olumsuzluklar,
imkânsızlıklar ve bireysel hatalardan ibaret olup, devletin genel anlayı ını etkilemez. Önemli olan
devletin ayrım yapmadan bütün imkânları ile seferber olarak ma durlara yardım elini uzatmasıdır.
Çiftçinin üretime devam etmesi Osmanlı Devleti için önem arz etmektedir. Do al afetlerden
etkilenen üretici, devletin yardımını hissetmekte gecikmedi. Genellikle zahire eklinde yapılan yardımlar
yemeklik ve gelecek yıl ekilmek için tohumluk eklinde olmu tur. Bölgede ziraat faaliyetlerinin kesintiye
u ramaması için gayret sarf edilmi tir. Hatta ekilebilecek tohumun ıslahı yoluna da gidilmi tir.
Kıtlık dönemlerindeki olumsuzluklardan toplumun bütün katmanları etkilenmi tir. Kıtlıktan
ma dur olan insanlar, bu dönemlerde hayatta kalabilmek için farklı beslenme yöntemlerine
yönelmi lerdir. Tanınmayan bitki ve bitki kökleri, de i ik un ve ekmek türleri ve çe itli yabani türlerinin
canlı ve ölmü le lerini yiyerek hayatta kalma mücadelesi vermi lerdir.
Bu dönemlerde sosyal ve ekonomik hayat derinden etkilenmi tir. Kıtlık bölgesinde ya ayan
zengin olarak adlandırabilece imiz grupların i lerinin aksaması ve kıtlı ın fiyatları yükseltmesi
nedeniyle, birço u sermayelerini yitirmekte ve gelir düzeyleri azalmakta hatta iflas etmekteydiler. Bu
zümrelerin kıtlık dönemlerinde gelir kaybına u raması bölge ekonomisini durgunla tırmı tır.
Orta ve fakir durumdaki halk beslenebilmek ve yeniden tarım yapabilmek için Osmanlı ve Ziraat
Bankası ubeleri aracılı ıyla krediler almı lar veya karaborsacıların eline dü erek a ırı derecede
borçlanmı lardır. Bunun yanı sıra halkın büyük kısmı yiyecek bulmak amacıyla ya göç etmi veya yeterli
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gıda bulamadıkları için ya amlarını yitirmi lerdir. Vilayet dâhilinde kıtlı ın etkileri uzun süre devam
etmi ve bozulan sosyo-iktisadi hayatın normalle mesi kolay olmamı tır.
Kuraklı ın ardından gelen kı aylarında kıtlık kendisini iyice hissettirmektedir. Gönderilen
zahirenin zamanında ihtiyaç bölgelerine ula maması açlı ın di er bir sebebidir. Kuraklık esnasında
bölgedeki bitki örtüsü etkilenmi tir. Muhtemelen bölgedeki yaban hayvanları ba ka bölgelere göç etmi
bu durumda kıtlı ı derinle tirmi tir. Kıtlık dönemlerinde yiyecek bulabilmek ve hayatta kalabilmek için
yöre insanı göç etmek mecburiyetinde kalmı tır. Göç esnasında kaç ki inin hangi bölgeye gitti ine dair
detaylı istatistik cetvellerine ula ılamamı tır. Ancak bu dönemdeki göç hadiseleri, vilayetin demografik
yapısını etkileyecek düzeyde olmadı ı anla ılmaktadır. Bu dönemlerde halk arasında kötü beslenme,
salgın hastalıklar ve hava artları nedeniyle vilayet dâhilinde ve göç esnasında ölüm hadiseleri de
görülmü tür.
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