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Bu yazı 12-15 Mart Tarihlerinde 
Urfa’da yapılan Türkiye’de Tarım 

Politikaları ve Ülke Ekonomisine Kat-
kıları Uluslar arası Sempozyumu’nda 
sunulan bildirinin küçük bir özeti ni-
teliğindedir. Çalışmanın kaynağını 
Eskişehir İl Halk kütüphanesinde 
bulduğumuz ve Ferid Bey’in  336 yılı 
içerisinde  Eskişehir ile ilgili tuttuğu 
osmanlıca notların günümüz diline 
çevirisi oluşturmaktadır. Bu belgeler-
de Eskişehir’in iklimi, ziraati, ticareti 
ve nüfusu derinlemesine incelenmiş 
ve bu konularla ilgili olarak tablolar, 
sayısal veriler ve örneklemeler veril-
miştir. 

 Bu verilen bilgilerde öne çıkan 
kısım Eskişehir’in iktisadi yapısı ve 
eğitim durumlarıdır. Özellikle ziraat 
eğitimi ilgili olarak Avrupa’nın deği-
şik ülkelerindeki eğitim sistemleri 
ile ilgili örneklendirmeler ve bunun 
sonucunda Eskişehir’in bünyesindeki 
okullara yönelik karşılaştırmalar ya-
pılmış ve yeni çözümler sunulmuştur.

 Bu bağlamda verilen bilgiler sa-
dece okullarda çocukların eğitimi ile 
sınırlı kalmamış hayvancılık, beslen-
me, çiftçi sendikası, köy bankası vs 
üzerinde de durularak dönem bazın-
da tarımsal kalkınma önerileri sunul-
muştur.

Eskişehir’in iklimi

 Ferid Bey’in belirttiğine göre Es-
kişehir Livasına ait iklim bilgileri 
ile ilgili eski zamanlara ait bilgiler 
olmamakla birlikte, 1916 senesin-
den itibaren oldukça dakik kayıtlar 
tutulmuştur. Ferid Bey’in 1916-1917-
1918 yıllarında ilgili ayların ortalama 
sıcaklıkları da bu eski kayıtlardan 
alınmıştır. Ferit Bey, Eskişehir’in iki 
büyük ilçesi olan Sivrihisar ve Miha-
lıççık’ta da birer “Yağmur İstasyonu” 
olduğunu belirtmiştir.  

 Rapora göre sıcaklık ilkbahardan 
itibaren Temmuz, Ağustos ayına 
kadar yükselip bir ara azalırken, Ey-
lül’de tekrar aynı yüksek sıcaklığı ko-
ruduğu gözlemlenmektedir. Bununla 

birlikte bazen bir gün 12 derce iken 
ertesi gün 5 dereceden yukarı çık-
madığı zamanlarda olabilmektedir. 
Aynı istikrarsızlık sabah ve akşam 
içinde geçerli olabilmektedir. Sene-
lik en yüksek sıcaklık 33,75° iken, en 
düşük sıcaklık 5.67° dır. Yazar bu du-
rumu şöyle yorumlamaktadır: “İşte li-
vamız iklimi gösterdiği bu hususatla 
iklim itibariyle dahili iklime mensûb 
olduğunu bildirir. Yazların pek kurak 
ve sıcak geçmesi neticesi olarak her 
taraf kavrularak çayır ve meraların 
otları kuruttuğundan muhitte step-
ler ikliminde hükmünü icra ettiği belli 
olur.”

 Livaya yağan yağmur miktarına 
bakıldığında Fen Memuru Ferid Bey, 
konuyla ilgili dünya da yapılan ça-
lışmalara da atıf yaparak şöyle bir 
tespitte bulunmaktadır: “Muhtelif 
müellifler tarafından yapı-
lan cihan yağmur ha-
ritalarında senevi 25 
santimetreden aşağı 
yağmur yağan yerler 
kıraç 25-50 santi-
metre yağmur yağan 
yerler yarım kıraç,  50-70 
santimetre yağmur yağan 
yerler biraz rutubet ve 70 
santimetreden fazla yağmur 
yağan yerler rutubet ola-
rak gösterildiğine nazaran 
iklimimizin yağmur nokta-i 
nazarından yarım kıraç mın-
tıkalara dahil olduğu anlaşıl-
maktadır. Bir hektara düşen bir 
milimetrelik yağmur on bin litre 
suya muadil olduğundan senevi 
Eskişehir ve civarına düşen 434,6 
milimetrelik yağmur hektar başına 
4.346.000 litre su etmektedir. Tabi 
bu mikdar suyun nısfı birçok sebep-
lerden …. zayi olmaktadır.”

 Ferid Bey, ilkbahar ve sonba-
har’da yağan yağmurların sağanak 
olmasından dolayı toprağın humu-
sunu götürdüğünü ve istenilen yararı 
sağlamadığını da belirtmektedir. An-
cak toprağın çoğu yerde killi olması 
nedeniyle nemi de tuttuğunu belir-
tir. Kar yağışı ile ilginç bir noktaya 

Hububat ekimleri 
genelde sonbaharda 
yağmurlar öncesinde 
yapıldığından, 
Yağmurlar tarımsal 
yapıyı doğrudan 
etkilemektedir. Yani 
ekim zamanı toprağın 
nemine göre geriye yada 
öne alınmaktadır.
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işaret eden Ferid Bey, 
1000 metre irtifada ki 
yaylalarda Ekim ayında 
başlayan kar yağışının 
Mayıs ayına kadar de-

vam etmektedir ki bu tür 
yağışlara artık Kentimiz-

de rastlanmamaktadır. 

 Hububat ekimleri 
genelde sonba-
harda yağmurlar 

öncesinde yapıldı-
ğından, Yağmurlar 

tarımsal yapıyı doğ-
rudan etkilemektedir. 

Yani ekim zamanı top-
rağın nemine göre geriye 

yada öne alınmaktadır. Bu 
noktada da livadaki rüzga-

rın da önemi büyüktür. Ancak 
Ferid Bey’in bildirdiğine göre li-

vada yazıcı rüzgar aleti bulunma-
dığından rüzgarla ilgili kayıtlarda 

yetersizdir.

 Arazide genelde çavdar tarımı 
yapılır, ancak ertesi yıl nadasa bı-
rakılırdı. Zamanla yollar açılmaya 
başlanınca, toprağa gübre gibi des-
tek gelince Çavdar’ın yerini buğday 
almış, Çayırlarda yeni cins hayvan-
lar görülmeye başlanmış, köylü yeni 
tekniklerle toprağını ıslah ettikçe 
geliri de artmıştır. Ayrıca Patates, 

Çayırcılık, yoncacılık, meyvecilik de 
gelişmiştir.

Tarımsal Araziler ve 
Hayvancılık

 Liva arazisinin toprak katman-
larından da bahseden Ferid bey, 
1335 istatistiklerine göre tarımsal 
arazi ile ilgili de ilginç bir istatistik 
vermiştir. Buna göre, Liva arazisi şu 
şekilde kısımlara ayrılmaktadır.

 Bu istatistik sonucunda da şöy-
le bir yargıya varmaktadır; “ Liva-
da üzerinde ziraat yapılan arazi  
1 078 462 dönüm olmasına rağmen, 
coğrafyanın % 7.4’ü işleniyor de-
mektir. Başka memleketlerle kıyas-
landığında bu miktarın pek az oldu-
ğu anlaşılır. Genel olarak Anadolu 
arazisinin % 15’inin ziraata uygun 
olduğu düşünülürse, Liva ziraatı pek 
az demektir.” Ayrıca bir ilginç nokta 
da yazarın bu notları aldığı dönem-
lerde livanın bir kadastrosunun ya-
pılmamış olmasıdır. 

 Liva dahilinde genelde tarıma 
elverişli olmakla birlikte boş bırakı-
lan arazi genelde ya nadasa bırakı-
lan, yada çeşitli nedenlerden dolayı 
ekilmeyen arazilerdir. Bunun top-
lamı 1 595 000 dönümdür. Zira-
ate olanak vermeyen arazi içe-
risinde büyük kısmı bataklıklar, 
sazlıklar vs oluşturmaktadır.

 Bölgede çayırlıklar 
ve bunun üzerinde 
yapılan hayvancılıkla 
ilgili olarak da bu güne 
de ışık tutacak bilgiler 
vermektedir. Örneğin 
Sivrihisar’da yirmi yıl-
da nüfus % 1 artarken, 

bu bölgedeki koyunlar  % 19 azal-
mıştır. Ziraat Nezareti’nin yayınla-
dığı 325-329 Ziraat İstatistik Mec-
mualarına da bakıldığında hayvan 
sayılarındaki genel azalmaların % 
2,3 olduğu gözlenmektedir. Bu da 
Anadolu’da ve dolayısıyla Eskişehir 
Livasında hayvan sayılarının günden 
güne azaldığını göstermektedir. 
Ferid Bey bunun nedenlerini şöyle 
açıklamaktadır: “Nüfusu çoğaldıkça 
ehli hayvanların azalmasına halkın 

çok et yemesi birinci sebe-
bidir. Bir zamanlar haricden 
et tedariki daha kolay ve 
ucuz olduğu için o zaman 
kendi sürülerimizi evvelce 
muhafaza etmekde idik. 
Bi’l-ahire haricden hayvan 
celb edememeye başlayın-
ca dahilden tedarik edib is-
tihlak etmeğe başladık. Ve 

işte asıl felakette buradan başladı.”

Büyük baş hayvancılıkla ilgili ola-
rak farklı inek cinslerinin, süt ve 
süt ürünleri konusu önem arz eder. 
Hayvanların içeride olduğu dönem-
lerle dışarıda otladığı dönemler 
arasında süt verimi ve tereyağı ya-
pımında farklılık olmakla birlikte, 
bazı cinslerden senelik 2000 litre 
süt alınırken, bazılarında bu oran 
2400-3000 litrelere varmaktadır. 
Küçük baş hayvanlar da süt ve yün 
verimi ile de bilgiler veren Ferid 
bey, Fransa’nın Larzak Bölgesinde 
aynı dönemlerde 700 000 koyunun 
olduğunu vurgulamaktadır.

Çayırlarda yeni 
cins hayvanlar 

görülmeye 
başlanmış, 
köylü yeni 
tekniklerle 

toprağını ıslah 
ettikçe geliri de 

artmıştır.

Re’s ziratine tâhsis edilmiş arazi

Ziraate kabiliyetsiz  ve dağlık arazi

6.798.993

3.182.000

1.078.462

3.182.000

1.845.545 

1.595.000

Muhtelif ziraate tahsis edilmiş arazi

Livanın saha-i sathiyesi

Ziraate kabiliyetli boş arazi 

Yolların işgal ettiği arazi
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Beslenme, Ziraat Usulleri 
ve Zirai Kredi

 Köylerde genelde buğday, buğ-
day ununa mısır yada arpa unu ka-
rıştırılarak yapılan ekmek, temel 
besin kaynağıdır. Bulgur pilavı ha-
muru, yoğurtlu çorba yapılan gıdala-
rın ekseriyetini oluşturur. Et yemek 
hemen hemen adet değildir. Ancak 
bir hayvan kazaya uğrarsa kesilince 
et yenilmektedir. Ferit Bey’e göre, 
gıdasını tam alamayan köylü sıtma 
verem gibi hastalıklara yakalan-
maktadır. Bu nedenle Ziraatin iler-
lemesi için gelecekte tedbirler alı-
nırken “…köylerin içtimaiyyesinin 
ıslah edilmesinin de” göz önünde 
bulundurulması gerekir.

 Yine Ferit Bey’e göre araziler kü-
çük ailelerin elinde olmasına ve bun-
ların belli miktarda alat ve edavata 
sahip olmasına rağmen ziraatimiz, 
Mektepsizlik, Yolsuzluk ve Haksız-
lıktan terakki etmemektedir.

 Liva ziraatini, 1- Eski Usül 
Karasaban Ziraati, 2- Yeni Usül 
Pulluk Ziraati diye ikiye ayırıp 
inceleyen Liva Fen Memuru Fe-
rit Bey, Karasaban ziraatinin 93 
muhacirlerinin Anadolu’ya gelme-
lerine kadar kullanıldığını, sonraki 
süreçte bunun sadece eski Türk 
köylerine özgü olarak kaldığını ileri 

sürer. Nitekim onun verdiği bilgile-
re göre; “Karasaban ziraatinin cari 
olduğu köylerde kağnı arabaları 
ziraatin başlıca ziraat vasıtalarıdır. 
Nüfusu Eskişehir kazası dahilin-
de mevcud 224 karyeden 75 karye 
yeni üsul ziraat alatından hiçbirisi 
yoktur. Bunlar topraklarını tama-
men karasaban ile sürer ve ekerler. 
Sivrihisar Kazası’nın 102 köyünden 
25 inde karasabandan başka ziraat 
aleti yoktur.

Köy Bankaları

 Ferid Bey’e göre; ülke genelinde 
tarımın kalkınması için Ziraat Ban-
kası’nın kredi olanakları düzeltilme-
lidir. Bankanın yasal olarak istediği 
kefaletlerle köylünün bankadan 
kredi alması olanaklı değildir. Bu 
nedenle Ziraat Bankası çiftçiye  
 

istenen yardımı yapamamaktadır. 
Köylünün kolay ve ucuz para bul-
ması için “Köy Bankaları” kurmak 
gereklidir. 1840’dan beri Alman-
ya’da var olan bu bankalardan 12 
000, İtalya’da 700, Rusya’da 650, 
Avusturya’da 2000, Belçika’da 366, 
Danimarka’da 300 ve Fransa’da 700 
tane vardır.

 Sonuç olarak 1920 yılında tut-
tuğu notlarla tarihsel önemi büyük 
bilgiler bırakan Ferit Bey’in önerileri 
bu gün bile güncelliğini korumakta-
dır.

Not: Yazarın bu çalışması Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarh Yüksek Kurulu, 
Atatürk Araştırma Merkezi tarafın-
dan basım sürecinde olduğundan 
dolayı tamamını yayınlayamadık.


