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Öz 

Bu çalışmada, Bozok sancağına ait tahrir, avarız, nüfus ve temettuat defterleri ve şeriyye sicillerinden 
istifade edilerek Bozok sancağında bir köyün kuruluşu ile burasının nüfus ve sosyal yapısı ele alınmaktadır. 
Oğuzların Bozok koluna mensup konar-göçerlerin kalabalık bir nüfusla bölgeye gelerek yerleşik hayata geçmesiyle 
bölge Bozok ismini almıştır. Bununla birlikte, bölgenin iskânı XVI. yüzyılın ikinci yarısından XIX. yüzyıla kadar 
devam eden uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu tedrici iskân sırasında çeşitli sebeplerden dolayı bazı köyler 
boşalırken yeni yerleşim yerleri de ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de günümüzde Çayıralan ilçesine bağlı olan 
Çokradan kasabasıdır. XVI. yüzyılda Kuzuca Kışlalı cemaatinin ziraat ettiği Büyük Üyük Viranı isimli mezra 
yakınından geçen Çokradan çayından ismini almış ve muhtemelen XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfus 

alarak köye dönüşmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Oğuzlar, Bozok Sancağı, İskân, Çokradan köyü   

 

Abstract 

Relying on the data derived from the tax registeries, tax units, census, income and Shariyya registeries of 
Bozok district, this article examines thefoundation of a village along with its population and social structure. The 
region got its name from the nomadic Bozok people of the Oguz tribes, who settled in the region. The settlement in 
the region continued from the second half of the 16th century to the 19th century. During this settlement process, 
due to various reasons some villages were gradually being discharged and new settlements appeared. One of these 
new settlements is the Çokradan town, which is currently in the Çayıralan province. In the 16th century,  Çokradan 
received its name from Çokradan Creek, which flows through arable field of  Büyük Üyük Viranı cultivated by the 

Kuzuca Kıslalı community.  Probably after the second half of the 17th century the area received settlers and turned 
into a village.  

Key Words: Oguzs, Bozok Sanjak, Settlement, Çokradan Village 

 

Giriş 

Malazgirt SavaĢı’ndan sonra Türklerin eline geçen Bozok bölgesi 1175 yılına kadar 

DaniĢmendli hakimiyetinde kalmıĢ, bu tarihte II. Kılıçaslan tarafından Selçuklu topraklarına 
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dahil edilmiĢtir. Kösedağ savaĢından sonra Moğol ordularıyla birlikte Anadolu’ya gelen 

göçebe Moğol grupları, Türkmenlerin yanında diğer bir unsur olarak Bozok bölgesine 

yerleĢmeye baĢlamıĢlardır. Moğol bakiyelerini Osmanlı Devleti zamanında tutulmuĢ tahrir ve 

nüfus defterlerinden takip etmek mümkündür
1
. Moğol hakimiyetinin etkisini kaybetmesiyle 

bölge Eratna ve Kadı Burhaneddin devletlerinin kontrolünde kalmıĢ, 1398 yılında ise Yıldırım 

Bayezid tarafından ele geçirilerek bölgede Osmanlı idaresi kurulmuĢtur. Fakat, Osmanlıların 

bölgedeki ilk hakimiyetleri uzun sürmemiĢ, bölge Ankara SavaĢı’ndan sonra Dulkadirli 
Beyliği’nin hakimiyeti altına girmiĢtir. Ankara SavaĢı, Osmanlı Devleti açısından olumsuz bir 

takım geliĢmeleri beraberinde getirse de Bozok ve çevresinin daha çok TürkleĢmesini 

sağlamıĢtır. Anadolu’dan çekilen Timur, daha önce Moğollarla birlikte gelerek bu bölgeye 

yerleĢen Moğol bakiyelerinin önemli bir kısmını beraberinde götürmüĢtür
2
. Onlardan boĢalan 

yerler ise bölgenin coğrafi yapısı itibariyle konar-göçer hayata müsait olmasından dolayı, 

Sivas ve Kayseri civarında yaĢayan Dulkadirli Türkmenleri tarafından doldurulmuĢtur. Bu yeni 

sakinler Oğuzların Bozok koluna mensup oldukları için bölge yeni gelenlerin isimleriyle 
anılmaya baĢlayarak Bozok ismini almıĢtır

3
. 1514 yılına kadar Dulkadirli Beyliği’nin 

hakimiyetinde kalan Bozok, Yavuz Sultan Selim’in söz konusu beyliği ortadan kaldırmasıyla 

Osmanlı idaresine girmiĢtir. Ancak bir süre daha, Osmanlıya tabi olan Dulkadirli beylerinden 
ġehsüvaroğlu Ali Bey’in idaresinde kalmıĢ, onun 1522’de ortadan kaldırılmasıyla kesin ve 

doğrudan Osmanlı Devleti’ne katılmıĢtır
4
.  

Yukarıda da izah edildiği üzere XVI. yüzyılda bölgenin nüfus yapısı konar-göçer 

unsurlardan oluĢmaktadır. Nitekim, 1542 tarihinde köy olarak kaydedilmiĢ yerleĢim yeri sayısı 
sadece 5’tir. Bu köylerden ikisi Müslümanlarla meskunken, biri karıĢık diğerleri ise 

gayrimüslimler ile meskundur
5
. Bu tarihte köy sayısının az olmasına rağmen, tahrir 

kayıtlarından bölgedeki konar-göçerlerin yoğun bir Ģekilde yerleĢik hayata geçmeye 
baĢladıkları anlaĢılmaktadır. Bazı cemaatlerin ziraat ettiklerine dair verilen bilgilerin yanında 

bazılarının ise  bulundukları mahallerde sakin olduklarına dair kayıtlar onların yerleĢme 

temayülünde olduklarını açıkça göstermektedir. Nitekim 1555 tarihine kadar geçen kısa bir 

zaman zarfında, cemaatlerin ziraat ettikleri mezralar ile yaylak ve kıĢlak mahallerine 
yerleĢmeleri sonucunda köy sayısı 694’e kadar yükselmiĢtir.

6
 Böylece bölgedeki konar-göçer 

hayat tedricen yerini yerleĢikliğe bırakmaya baĢlamıĢtır. Fakat, 1576 tarihinde köy sayısının 

                                                
1 Faruk Sümer, “Bozok Tarihine Dair AraĢtırmalar”, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı, Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1974, s. 307-313; Sorgun’a tabi köylere yerleĢenler 

arasında Çonkar Yörüklerinden ve Çonkar Mukataası Yörüklerinden kiĢiler bulunmaktaydı. Örnek 

olarak bkz. NFS. d. nr. 2052. s. 393, 409.     
2 Timur dönemi tarihçilerden Hafız-ı Ebru bölgeden götürülenlerin sayısının 30000 çadır olduğunu 

belirtmektedir. Bkz. Ġsmail Aka, Timurlular, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1995, s. 46. 
3 Yunus Koç, “Bozok Türkmenleri”, Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu 

Bildirileri, Ankara 2000, ss. 195-209.  
4 Ġsmail Altınöz, Dulkadır Eyâletinin Kuruluşu ve Gelişimi, Ukde Kitaplığı, KahramanmaraĢ 2009, s. 

49; Yunus Koç, XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağının İskân ve Nüfus Yapısı, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 1989, s. 11-16; Ahmet YaĢar Ocak, “Bozok”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. VI. 

Ġstanbul 1992, ss. 321-322; Fahri Unan,  “XVI. Asırda Bozok’ta Dinî Hayat”, I. Uluslararası 

Bozok Sempozyumu Yozgat, 13-14 Mayıs 2006, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~unan/akademik46.html  
5 Rafet Metin, XVI. Yüzyılda Orta Anadolu’da Nüfus ve YerleĢme, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 2007, s. 94. 
6 Rafet Metin, a.g.t., s. 94. 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~unan/akademik46.html
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629’a
7
, 1642 tarihinde ise 548’e

8
 gerilemesi Bozok bölgesinin istikrarlı bir iskân yapısına sahip 

olmadığını göstermektedir. XVII. yüzyılda meydana gelen Celali isyanları, salgın hastalıklar, 

doğal afetler ve kıtlık yüzünden köylerin pek çoğu boĢalmıĢtır. Köylerin boĢalmasında konar-

göçerlerden bir kısmının tekrar eski yaĢam biçimlerine dönmeleri de etkili olmuĢ olmalıdır
9
. 

Fakat, bu geri dönüĢleri XVII. yüzyılın ağır Ģartlarının yanında konar-göçerlerin alıĢkın 

oldukları hayat biçimine dönme isteklerinin de tetiklemiĢ olması uzak bir ihtimal değildir. Zira 

hem nispeten güvenlik sorununun daha az yaĢandığı 1555-1576 tarihleri arasında köy sayısının 
azalması hem de diğer bölgelerdeki konar-göçerlerin zaman zaman köylerini terk ederek 

konar-göçerliğe dönmüĢ olmaları gözden uzak tutulmamalıdır
10

.    

Öte yandan bölgedeki konar-göçer yapı bir yandan XVII, XVIII hatta XIX. yüzyıla 

kadar devam ederken bir yandan da tedrici bir Ģekilde yeni iskân sahaları açılmıĢ ve bu suretle 
konar-göçerlerin yerleĢik hayata geçiĢleri devam etmiĢtir. Bozok sahasında gerçekleĢen bu 

tedrici iskân, XVI. yüzyılda olduğu gibi sonraki yüzyıllarda da arĢiv kaynaklarından takip 

edilebilmektedir. Bunlar XVII. yüzyıla ait avarız defteri ile XIX. yüzyılın ilk yarısında 
düzenlenen nüfus ve temettuat defterleridir. Bölgeye ait ilk kayıtları ihtiva etmesi açısından 

büyük önem arz eden tahrir defterleri ile bahsedilen diğer kaynakların mukayeseli bir Ģekilde 

incelenmesi köy sayısının azalma sebeplerinin yanında yeni iskân sahalarının nasıl ve ne 
Ģekilde kurulduğunu da ortaya koyacaktır.  

 

Mezradan Köye: Çokradan’ın Doğuşu  

Bozok sancağında yeni iskân alanlarının açılması XVI. yüzyıldan sonra da devam 
etmiĢ olup bu yerleĢim yerlerinden biri de Çayıralan ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 7 km. 

uzaklıkta bulunan Çokradan köyüdür. XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar arĢiv vesikalarında köy 

hakkında fazla bir bilgiye rastlanmamaktadır. Fakat, yine de bu tarihten çok önce düzenlenmiĢ 
Bozok sancağına ait tahrir defterlerindeki kayıtlardan köyün kuruluĢ aĢamasına dair bazı 

bilgiler elde etmek mümkündür. 1542 tarihli tahrir defterinde Akdağ kazasına ait bilgilerin 

bulunduğu kısımda Mezra-i Büyük Üyük Viranı der-nezd-i Çokradan. Hariç ez-defter.
 
Cemaat-

i Kuzuca Kışla ziraat eder. Hasıl 1040
11

 ibaresi yer almaktadır. Bu bilgilerden anlaĢıldığı 
kadarıyla, 1542 tarihinden önce düzenlenen deftere

12
 kaydedilmediği belirtilen Çokradan’ın 

yakınında bulunan Büyük Üyük Viranı mezrasında Kuzuca KıĢlalı cemaati ziraat etmektedir. 

Belgede Çokradan’ın vasfı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıĢ olmasına rağmen, 
Çokradan’ın yörenin bilinen bir yeri olduğu adı geçen mezranın buraya nispet edilmesinden 

anlaĢılmaktadır. 1555 tarihli Bozok tahrir defterinde ise Çokradan’ın vasfına dair önemli 

bilgilere ulaĢılmaktadır. Buna göre, Çokradan günümüzde de köyün ortasından geçen özün 
adıdır. Defterde zikredilen bazı köylerin Çokradan Özü üzerinde bulunduğunun belirtilmesi 

                                                
7 Yunus Koç, a.g.e., s. 49; Rafet Metin, a.g.t., s. 101. 
8 Mehmet Öz, “Bozok Sancağı’nda Ġskân ve Nüfus (1539-1642)”, XII. Türk Tarih Kongresi, c. II, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 794. 
9 Mehmet Öz, a.g.m., s. 792. 
10 Örneğin Karaca Koyunlu ve Kütahya Yörüklerinde de geri dönüĢlere rastlanılmaktadır. Bkz. 

Sadullah Gülten, “Batı Anadolu’da Bir Yörük Grubu: XVI. Yüzyılda Karaca Koyunlular”, Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 12, sayı 22, Aralık 2009, s. 199. 
11 BOA. TD. nr. 218, s. 93. 
12 Bahsedilen defter 1529 tarihinde düzenlenmiĢ TD 155’tir.  
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iddiamızı kuvvetlendirmektedir
13

. Ayrıca özün geçtiği köylerde de, bu isimle bilindiği 

anlaĢılmaktadır. Bozok bölgesinde dar ve uzun vadiler boyunca dere ve çayları fazlaca görmek 

mümkündür. Bundan dolayı Faruk Sümer bölgeyi Özler Bölgesi olarak isimlendirmiĢtir
14

. 

Bölgedeki yerleĢim yerlerinin pek çoğu vadiler boyunca akan bu çay ve derelerin üzerinde 
kurulmuĢtur. 

Bozok sancağına ait 1555 tarihli tahrir defterinde yer alan kayıt ise Çayır-ı be-nâm 

Çokradan nâm diğer Büyük Üyük der-tasarruf-ı Tanrıverdi ve Uğurlu ber-vech-i tapu. Kıta 1
15

 
Ģeklindedir. 1542 tarihinde Büyük Üyük Viranı olarak bahsedilen yerin diğer ismi öze nispetle 

Çokradan olarak değiĢmeye baĢlamıĢtır. Bununla birlikte 1542 tarihli defterde görülen Kuzuca 

KıĢlalı cemaatinden bu kez bahsedilmemektedir. 1576 tarihine ait baĢka bir tahrir defterinde de 

1555 tarihli defterde yer alan bilgiler aynen tekrar edilmiĢtir
16

. Bu bilgilerden köyün 1570’li 
yıllarda da henüz iskâna açılmadığı anlaĢılmaktadır. Bozok sancağına ait 1642 tarihli avarız 

defterinde
17

 de köye tesadüf edilmemesi köyün daha geç bir tarihte iskâna açıldığını 

göstermektedir. Hattâ 1707 tarihli padiĢah haslarının kaydedildiği icmal defterinde Büyük 
Üyük mezrasının 320 akçe hasıl ile padiĢah hasları arasında olduğu tespit edilmektedir

18
. Bu 

bağlamda köyün kuruluĢu XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren baĢlayan ve XVIII. 

yüzyılda yoğunlaĢarak devam eden aĢiret iskânları sırasında gerçekleĢmiĢ olmalıdır. Nitekim 
XVII. yüzyılın sonlarından itibaren baĢlayan aĢiret iskânları sırasında Bozok sancağına da 

iskân edilen grupların olduğu bilinmektedir
19

.  

Esasen bu durum bölgenin iskân tarihi ile paralellik göstermektedir. Bir taraftan bazı 

köyler boĢalırken diğer taraftan da konar-göçerlerin yeni köyler kurarak yerleĢik hayata 
geçmeye devam ettikleri ifade edilebilir. Onlardan bir kısmının da adı geçen köye yerleĢmiĢ 

olmaları uzak bir ihtimal değildir. Nitekim, 1542 tarihli tahrirde Büyük Üyük Viranı olarak 

kaydedilen yerin üyük ve viran isimlerini taĢıması burasının daha önceki dönemlerde de iskân 
sahası olduğunu göstermektedir. Üyük veya baĢ ya da son eki üyük ismini taĢıyan köyler 

muhtemelen Türk ve Moğol dönemlerinin öncesine ait iskân yerlerinin kalıntıları üzerinde 

kurulmuĢlardır. Ayrıca Anadolu’daki pek çok yerleĢim yeri bazen tamamen boĢalarak 

viran/ören bir hale gelmesine rağmen, zamanla tekrar iskâna açılmıĢtır. Anadolu’nun diğer 
yerlerinde olduğu gibi köy isimlerinde görülen ören, viran ve in ek isimli yerleĢim yerleri ilk 

iskânın izlerini taĢımaktadır. Nitekim XVI. yüzyılda Bozok sancağında ön ve son eki viran 

ismini taĢıyan 36 köy ile 40’tan fazla mezra mevcuttur
20

. Diğer taraftan konar-göçer 
cemaatlerin ekinliği durumunda olan mezraların onların yerleĢmesiyle zamanla köye 

dönüĢtükleri bilinmektedir. Bozok sancağında olduğu gibi Kayseri sancağında da bu duruma 

                                                
13 BOA. TD. nr. 315, s. 302. 
14 Faruk Sümer, a.g.m., s. 311. 
15 BOA. TD. nr. 315, s. 296. 
16 KKA. TD. nr. 30, s. 40b. “Çayır-ı be-nâm Çokradan nâm diğer Büyük Üyük der-tasarruf-ı 

Tanrıverdi ve Uğurlu ber-vechi tapu ber-mucib-i defter-i atik. Kıta 1”. 
17 MAD. nr. 4874, s. 21-38.  
18 BOA. TD. nr. 867, s. 2. 
19 Bozok sancağına aĢiretlerin iskânı ile ilgili olarak bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı, Eren Yayınları, Ġstanbul 1987, s. 81 vd.  
20 Yunus Koç, a.g.e., s. 38. 
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dair bol miktarda örnek olup pek çok mezra konar-göçerlerin yerleĢmesi sonucunda köy 

statüsüne kavuĢmuĢtur
21

.  

1800’lü yıllara gelindiğinde ise köyün artık iskâna açıldığı ve önemli bir nüfus 

barındırdığı anlaĢılmaktadır. Bu cümleden olarak, nüfusun dinî ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi 
için bir camiye ihtiyaç duyulmuĢ ve 1816 yılında köy camisi inĢa edilmiĢtir. Köy camisinin 

yapıldığı tarih, Hakkı Acun tarafından minarenin bulunduğu köĢedeki çatı saçağının altında 

tespit etmiĢtir. Yine Acun’a göre cami içindeki süs özellikleri de bu tarihi doğrulamaktadır.
22

 
1816 yılında köyde bir caminin inĢa edilmesi köy nüfusunun fazlalığı ile ilgili olmalıdır. 

Nitekim, II. Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılıp Asakir-i Mansure-i 

Muhammediyye’nin kurulmasından sonra askerlik çağında olanların ve vergi mükelleflerinin 

tespiti amacıyla düzenlenen
23

 1831 tarihli nüfus sayımının sonuçlarını ihtiva eden defterdeki 
bilgiler tespitimizi desteklemektedir

24
. Defter 1839’a kadar iĢlem görmeye devam etmiĢ, bu 

tarihe kadar ölenler, doğanlar ve köyden ayrılanlar kayıt altına alınmıĢtır. Buna göre 1831 

tarihinde köyde 212 erkek nüfus yaĢamaktadır. Bu kiĢilerin birbiriyle karıĢtırılmaması için 
Hatip oğlu, Topal oğlu, Yirik oğlu, Yeğen oğlu, Ġçilli oğlu

25
 gibi kiĢilerin sosyal, dinî, fizikî 

veya meslekî niteliklerine göre aldıkları sülale isimleri ile baba isimleri belirtilmiĢtir
26

. Ayrıca 

fizikî özelliklerine göre orta veya uzun boylu, sakal ve bıyık renklerine göre ak, kır, kara, sarı 
veya kumral sakallı veya bıyıklı Ģeklinde eĢkalleri de kaydedilmiĢtir

27
.  

Köyde yaĢayan 212 erkekten 1 ila 16 yaĢ aralığındakilerin fizikî özellikleriyle ilgili 

herhangi bir açıklama yapılmamıĢtır. Bunlar muhtemelen çocuk olarak görüldükleri için 

eĢkallerinin de yazılmasına gerek duyulmamıĢtır. Bu yaĢ aralığındakilerin sayısı 86’dır. 17 ila 
20 yaĢ aralığındakiler için ise ter bıyıklı olarak kaydedilmiĢtir. Bunların sayısı ise 28’dir. Bu 

kiĢilerle birlikte 17 yaĢından büyükler toplam 126 kiĢidir. 86 erkek çocuğunun yaĢ ortalaması 

5.2, 126 yetiĢkin erkeğin yaĢ ortalaması ise 38.1’dir. Ayrıca 17 ve 40 yaĢ aralığındakilerden 34 
kiĢi askere elveriĢli bulunarak matlup olarak yazılmıĢtır. Defterde bazı kiĢilerin ölüm 

tarihlerinin de bulunmasından hareketle ortalama yaĢam süresi hesaplanabilir. Buna göre 

defterde ölüm tarihleri belirtilen 31 kiĢi olup köyde yaĢayanların ortalama yaĢam süresi 47 

yıldır. Köyün en yaĢlıları her üçü de 80 yaĢında olan Boynueğri oğlu Veli bin Osman, Bıyık 
oğlu Süleyman bin Mehmed ve Sağır oğlu Ali bin Hamza’dır. Köyde sakat olanlar da 

belirtilmiĢ olup bunların sayısı 4’tür. Bunun yanında 1831-1839 tarihleri arasında doğan 

çocukların hem doğum hem de ölüm tarihleri verilmiĢtir. Bu süre zarfında 57 çocuk doğmuĢ, 
bunların 9’u doğumdan kısa bir süre sonra vefat etmiĢtir. Buna göre çocuk ölüm oranı %15 

                                                
21 Tufan Gündüz, “XVI. Yüzyılda Kayseri’de Mezraların Köye DönüĢmesinde Konar-Göçer 

AĢiretlerin Rolü”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1998, s. 183-192.  
22 Hakkı Acun, “Yozgat Yöresi Türk Devri Yapıları”, Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Türk 

Ocakları Yozgat ġubesi Yayınları, 2000, s. 98.  
23 Mübahat S. Kütükoğlu, Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2010, s. 3. 
24 NFS. d. nr. 2052, s. 47-51. 
25 Diğer sülale isimlerinden bazıları Ģöyledir: Yusuf oğlu, Hacı Faki oğlu, Kara Mustafa oğlu, 

Boynueğri oğlu, Gürcü oğlu, Molla Bekir oğlu, Deli MemiĢ oğlu, Yarık oğlu, Çoyuçal oğlu, Malatyalı 

oğlu, Bıyık oğlu, Varvar oğlu, Sağır oğlu, Patat oğlu, Kara Pelçin oğlu.    
26 En fazla hâne sayısına sahip olan sülale 5 hâne ile Yusuf oğlu sülalesi olup onu 4’er hâne ile 

Yeğen oğlu, Patat oğlu, Yarık oğlu ve Deli Mehmed oğlu sülaleleri takip etmektedir.   
27 Örneğin, 32 kiĢi orta boylu kara sakallı, 22 kiĢi orta boylu ter bıyıklı, 17 kiĢi ise orta boylu kır 

sakallıdır.  
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nispetindedir. Ayrıca, sayım sırasında 1 yaĢında olan 21 çocuktan 6’sı da bir iki sene içinde 

vefat etmiĢtir. Buradan anlaĢıldığı kadarıyla çocuk ölümleri %15’ten bile daha fazladır. Son 

olarak köyde erkek nüfus kadar kadın nüfusun da yaĢadığı farz edilerek yapılan bir hesaplama 

sonucunda köyün tahminen 424 kiĢilik bir nüfusa sahip olduğu ifade edilebilir. Bunlar 
arasından Hatip oğlu Mustafa bin Mustafa köy imamı, Yusuf oğlu Mustafa bin Osman köy 

kethüdası, köy imamı Hatip oğlu Mustafa bin Mustafa’nın oğlu Ali ise öğrencidir. Bunların 

haricindekiler çiftçi olarak kaydedilmiĢtir.  

Nüfus defterinden yaklaĢık 14 sene sonra yani 1844-1845 tarihinde düzenlenen 

temettuat defterinden de köyün nüfus ve sosyal yapısı ile ilgili bir takım bilgilere 

ulaĢılmaktadır
28

. Bahsedilen defterde köyün ismi Çokradan Çiftliği olarak kaydedilmiĢtir. 

Ayrıca, temettuat defterinde nüfus defterinden farklı olarak, köy ahalisinin sülale isimleri 
yanında köyde yaĢayan kiĢilerin sahip oldukları arazi miktarı, hayvan sayısı ve meĢgul 

oldukları meslekler ile ödedikleri vergiler hakkında da bilgiler verilmiĢtir
29

. Nüfus ve temettuat 

defterlerinde yer alan sülale isimleri karĢılaĢtırıldığında köy nüfusunun hareketliliği konusunda 
bazı bilgiler elde edilmektedir. Nüfus defterinde bazı kiĢilerin köyü terk ederek Boğazlıyan ve 

Kayseri kazaları ile Emirbey köyüne gittiklerine dair bilgiler olmakla birlikte
30

, defterin sadece 

7-8 senelik bir zaman dilimini kapsamasından dolayı, nüfus hareketleri tam olarak tespit 
edilememektedir. Fakat, nüfus defterine kaydedilip de temettuat defterinde olmayan pek çok 

sülale ismine rastlanılmaktadır. Örneğin nüfus defterinde tespit edilen Boynueğri oğlu, Çil Ali 

oğlu, Çoyuçal oğlu, Elif oğlu, Hacı Faki oğlu, Kara Pelçin oğlu, Malatyalı oğlu, Mucur oğlu, 

Murtaza oğlu, Yarık oğlu ve Varvar oğlu gibi sülale isimleri temettuat defterinde yer almaz, 
buna karĢılık temettuat defterinde Acem oğlu, AfĢar oğlu, Çödü oğlu, Davar oğlu, Demirci 

oğlu ve Hoçur oğlu gibi yeni sülale isimlerine rastlanılmaktadır. Buradan hareketle, köyü terk 

edenlerin sayısı köye gelenlerden daha fazladır. Bu yüzden 1831 tarihinden sonra köy 
nüfusunun düĢtüğü ve 1845 tarihinde köyde bulunan 63 hânenin

31
 5 ile çarpımından köyün 

tahminî nüfusunun 315 kiĢi olduğu söylenebilir. Fakat, hem 1831 hem de 1845 tarihindeki 

tahminî nüfus hesaplamalarının ihtiyatla karĢılanmasının gerektiği de belirtilmelidir. 1831 

tarihine nazaran 1844-1845 tarihinde köy nüfusu azalmıĢ olsa da yine de Çokradan köyü 
Akdağ kazasına bağlı 61 köy içinde en kalabalık altıncı köydür

32
.    

Köy ahalisi geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köy sakinleri tarafından 

toplam 679 dönüm toprak ekilip biçilmekteyken 4 hânenin toprağı yoktur. Hâne baĢına düĢen 
toprak miktarı ise ancak 11,5 dönümdür. Toprak sahibi olmayanlar geçimlerini amelelik ile 

sağlamaktadır. Köyde 117 sağmal inek, 18 sağmal camız, 25 kısır inek, 51 tosun, 1 diĢi dana 

                                                
28ML. VRD. TMT. d. nr. 12873; Bkz. “Sivas eyâletinin hâsıl olduğu kazâlardan Bozok 

kâimmâkamlığında kâin Akdağ kazâsına tâbi Çokradan Çiftliği karyesinde mukîm âhâli-i İslâm’ın ârâzi 
ve temettuâtlarının mikdârını mübeyyin defterdir.” 

29 Akdağ kazasına tabi köylere ait temettuat defterlerinin toplu bir değerlendirmesi için bkz. Zeynep 

Akbulut, Tanzimat Dönemindeki Temettuat Defterlerine Göre Akdağmadeni Kazası ve Köylerinin 

Sosyo-Ekonomik Yapısı (H/1260-1261), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2002. 
30 Topal oğlu Osman bin Ġbrahim ile Yeğen oğlu Battal bin Mehmed Boğazlıyan’a; Süleyman 

karındaĢı merkum Ahmed Kayseri’ye; Elif oğlu Ġbrahim bin Mehmed ise Emirbey köyüne gitmiĢtir.   
31 Hâne sayısı itibariyle yine Yusuf oğlu sülalesi 7 hâne ile öndedir. Onu 5’er hâne ile Topal oğlu, 

Yirik oğlu ve Çabuçak oğlu sülaleleri takip etmektedir. 
32 Zeynep Akbulut, a.g.t., s. 48-49. 
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olmak üzere toplam 212 adet büyük baĢ, 417 sağmal koyun, 305 sağmal keçi, 49 kısır keçi, 

129 kısır koyun, 286 adet kuzu, 162 adet oğlak olmak üzere toplam 1348 adet küçük baĢ ve 

115 koĢu öküzü, 83 koĢu camızı, 1 esb, 2 deve, 10 kısrak ve 57 merkep olmak üzere toplam 

268 koĢum ve binek hayvanı mevcuttur. Bunlardan baĢka sadece 2 arı kovanı vardır. Hiç 
hayvanı bulunmayan hâne sayı 3’tür. Köy ahalisinin toplam geliri 33603,5 kuruĢ olup bunun 

26976 kuruĢu ziraî üretimden, 4693,5 kuruĢu hayvancılıktan ve 1934 kuruĢu meslek gelirinden 

elde edilmektedir. Meslek geliri olarak çobanlık, azaplık ve amelelik ön plana çıkmaktadır
33

.  

Köyün sosyal hayatına dair bilgi edinebildiğimiz diğer bir kaynak ise Boğazlıyan 

Ģeriyye sicilidir
 34

. Daha önce Akdağ kazasına tabi olan köy idarî bir değiĢiklik sonucunda 

Boğazlıyan kazasına bağlanmıĢtır. 1888-1903 yıllarını kapsayan Boğazlıyan Ģeriyye sicilinde 

Çokradan köyü ile alakalı dört belgeye rastlanılmaktadır. Bunların ikisi Mustafa bin Hasan ve 
Halil bin Ahmet’in ölümleri üzerine terekelerinin mirasçıları arasındaki paylaĢımlarına dairdir. 

Tereke kayıtlarında köyde kullanılan ev eĢyaları ve araç-gereçler ile bunların fiyatları yer 

almaktadır. Bahsedilecek ilk tereke kaydı 26 Ağustos 1895 tarihli Mustafa bin Hasan’a aittir. 
Hasan oğlu Mustafa geride karısı Bekir kızı Fatma’yı ve oğlu Mehmet’i bırakarak vefat 

etmiĢtir. Mustafa’nın terekesinde mülk-i menzil (500 kuruĢ), amel bir çift manda öküz (160 

kuruĢ), bir eski yatak (60 kuruĢ), bir kendir çul (20 kuruĢ), dört kendir çuval (30 kuruĢ), bir 
araba takımı (40 kuruĢ), 2 balta-kazma (10 kuruĢ), bir çift takımı (10 kuruĢ), bir düven (6 

kuruĢ), bir tırpan (10 kuruĢ), bir hamur leğeni (20 kuruĢ), bir tencere (12 kuruĢ), bir büyük tabe 

(12 kuruĢ), bir dünkar (5 kuruĢ), bir leğence (10 kuruĢ), bir saç ayağı (5 kuruĢ), bir müd 

buğday (200 kuruĢ), altmıĢ çerik arpa (60 kuruĢ) ve hırdavat (9 kuruĢ) mevcuttur
35

. Ġkinci 
tereke kaydı ise Halil bin Ahmed’in terekesidir. 8 Ocak 1897 tarihli tereke kaydına göre, vefat 

eden Ahmet’in oğlu Halil’in mirası karısı Hüseyin kızı Keklik, kızları Hüsna, ġerife, Akkız ve 

Leyla ile birlikte, kardeĢi Mahmud’a kalmıĢtır. Halil’in terekesinde üç bab mülk-i menzil (300 
kuruĢ), üç inek (24 kuruĢ), iki dana (60 kuruĢ), bir kat yatak (50 kuruĢ), bir çul (40 kuruĢ), iki 

kendir çuval (40 kuruĢ), iki seklem çuval (30 kuruĢ), otuz batman un (60 kuruĢ), hınta (60 

kuruĢ), iki çerik bulgur (25 kuruĢ), on iki çerik yarma (20 kuruĢ), hırdavat (10 kuruĢ) ve 

muhtelif eĢyalar (25 kuruĢ) vardır
36

. Görüldüğü üzere terekelerde değerli sayılabilecek 
herhangi bir eĢya mevcut değildir

37
. Diğer belgelerden ilki Hasan bin Mustafa ve Döne bint-i 

Hüseyin Kâhya arasında vuku bulan evlilikle; ikincisi ise Cezayir vilayetinde kale topçusu 

iken ölen Haluk oğlu Ahmet bin Mehmet’in verasetçilerinin annesi AyĢe bint-i Mustafa ile 
babası Mehmet bin Osman olduklarına dair tespit ve eĢyalarının teslimiyle ilgilidir

38
.  

 

 

                                                
33 Örneğin Yusuf oğlu Hasan Hüseyin bin Ömer’in kardeĢi Ömer azap, Yusuf oğlu Süleyman bin 

Mehmed’in oğlu Bekir çoban, Yusuf oğlu Osman bin Ali ise ameledir.  
34 Cüneyt Köse, Boğazlıyan’ın 1 Numaralı ġeriyye Sicili H. 1306-1321/ M. 1888-1903, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, BasılmamıĢ Yüksek Lisans 

Tezi, c. I, II, III, Ankara 1994.   
35 Cüneyt Köse, a.g.t., c. II, s. 1001-1003.  
36 Cüneyt Köse, a.g.t., c. II, s. 1220-1222. 
37 Osmanlı döneminde, Yozgat’ta kullanılan eĢyalar ve bunların fiyatları hakkında geniĢ bilgi için 

bkz. Ġsmail Cansız, ġer`iyye Sicillerine Göre 19. Yüzyıl Sonlarında Yozgat Sancağı, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 1997.   
38 Cüneyt Köse, a.g.t., c. I, s. 472 ve c. II, s. 973.  
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Sonuç 

Bozok bölgesi Oğuz boylarından Bozok koluna mensup konar-göçerlerin kalabalık bir 

sayıyla bölgeye gelmelerinin sonucunda bu ismi almıĢtır. Bölge XVI. yüzyılın ilk yarısında bu 

gruplar tarafından yaylak ve kıĢlak sahası olarak kullanılmıĢ, zamanla onların yerleĢik hayata 
geçmesiyle iskân sahaları ortaya çıkmıĢtır. Fakat, XVI. ve XVII. yüzyıl arasında çeĢitli 

sebeplerden dolayı köy sayısının zamanla azaldığı görülmektedir. Buna rağmen XIX. yüzyıla 

kadar devam eden yerleĢme sürecinde bir taraftan da yeni iskân sahaları açılmaya devam 
etmiĢtir. Bunlardan birisi de Çokradan özü üzerinde bulunan Büyük Üyük Viranı’dır. Öze 

nispetle zamanla Çokradan ismini alan köy, muhtemelen XVII. yüzyılın son yıllarında 

baĢlayan aĢiret iskânları sırasında nüfus alarak teĢekkül etmeye baĢlamıĢtır. XIX. yüzyılın ilk 

yarısında köyün artık kuruluĢunu tamamladığı camisi, imamı ve kethüdasıyla bir köy halini 
aldığı anlaĢılmaktadır. 1831 tarihli nüfus defterinden elde edilen bilgilere göre bu tarihte köyde 

yaklaĢık 424 kiĢi yaĢamaktadır. 1845 tarihine kadar köy ahalisinden bazıları köyü terk ederken 

köyün bir yandan da göç aldığı tespit edilmektedir. Fakat, köyden ayrılanların sayısının 
gelenlere nispetle fazla olduğu ifade edilebilir. Bu itibarla 1845 yılına gelindiğinde köy nüfusu 

315’e gerilemiĢtir. Köy ahalisi geçimini ziraat ve hayvancılıkla sağlamıĢtır. Hânelerin 

bazılarında ise tarım alanı ve hayvan bulunmazken, bu kiĢiler geçimlerini amelelik ve çobanlık 
ile sağlamıĢlardır.  
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