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Öz: Bu makale Ereğli ile Ulukışla arasında derbent statüsündeki bir yerleşme olan Çayan’daki 
nüfus hareketlerini 1840 ve 1845 nüfus sayımları bilgilerine dayanarak incelemektedir. Makale’de 
Çayan’ın nüfus bakımından pek çok yerleşmeye göre bir hayli kalabalık oldugu, nufusun 
cogunlugunun genclerden olustugu,  hem cekirdek hem de geniş ailelerin yasadigi tespit 
edilmektedir. Hane reislerinin çocukları arasındaki yaş farkları aynı zamanda birden fazla evliliğe 
atıf yapmaktadır. İçeriden dışarıya yönelik göçlerin neredeyse görülmediği derbentteki hane 
reislerinin ekseriyetinin mesleği rençberliktir. 

Anahtar Kelimeler: Çayan, Derbent, Nüfus, Aile, Doğum, Ölüm, Göç 

Abstract: Relying on the 1840 and 1845 census reports, this article examines the population 
movements in Çayan, located between Ereğli and Ulukışla. The article presents that Çayan had 
more population than comparable settlements, and the majority of its population was young and it 
had both nuclear and large family units.  Large age gaps among the children in the same family 
indicates polygamy.  There was almost no migration out of Çayan and the majority of men were 
farmers. 

Keywords: Çayan, Derbent, Population, Family, Birth, Death, Migration 

Giriş 

A. Amaç, Kapsam ve Kaynaklar 

Çalışmanın amacını iki kategoride dile getirmek mümkündür. Bunlardan ilki, 1720 yılına 
kadar derbentçilikle görevlendirildiğini takip edebildiğimiz Çayan’ın, diğer köy, kasaba ve 
şehir merkezlerine göre nasıl bir farklılık gösterdiğidir. İkincisi ise Çayan özelinde, 
demografide meydana gelen eğilimleri ortaya koymak ve bu eğilimleri sorgulamaktır. Bu 
doğrultuda, bölgenin nüfus ve aile yapısı, bölge halkının genel tipolojisi, meslekî yapı ve nüfus 
içerisinde meydana gelen hareketlilik gibi derbent nüfusunun genel özellikleri tespit edilerek 
söz konusu dönemde Çayan’ın sosyal ve ekonomik yapısı hakkında değerlendirmeler yapmak 
mümkün olacaktır. Buna ek olarak, diğer yerleşmelerle karşılaştırılarak, XIX. yüzyılda Çayan 
ile çevresindeki yerleşmeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar görülmeye çalışılacaktır.  

Çalışmanın sınırları, 1840-1845 arası olarak belirlenmiştir. Bu tarihi sınırlılık, mevcut üç 
ayrı nüfus defterinin de bu tarihleri kapsıyor olmasından kaynaklıdır. Bunlardan ilki 1840 
tarihli1 olup hane esasına göre tanzim edilmiştir. Her bir hane reisi için hane numarası, 
hanedeki bireylere yönelik de sıra numarası verilmiştir. Satırlarda 3 erkek nüfus, her sayfada 
ise ortalama 10 hane yer almıştır. Her bir satır arasındaki boşluklar, daha sonra ekleme gereği 
duyulabileceğinden dolayı, erkeklerle ilgili açıklamaların yazılabileceği gerekli zemini 

                                                             
1BOA NFS.d 3387. 
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oluşturmuştur. Kişilerin yaşları, eşkâli, bedensel veya zihinsel engellilikleri gibi hususiyetleri 
zikredilmiştir. Çocuklar ve genç erkekler ise 'sabi' ve 'şâbb-ı emred' ibareleriyle tanımlanmıştır. 
Ayrıca aile bireylerinin hane reislerine yakınlığını belirtmek amacıyla karındaşı, oğlu, üvey 
oğlu, hafidi, üvey hafidi, kayını, yeğeni ve tebaası gibi terimler kullanılmıştır. 

1843 tarihli ikinci defter2 1840 sayımının güncellemesidir. Ancak bu güncelleme ölüm ve 
göçlerle sınırlı kalmıştır. 1840 sayımında hayatta iken daha sonra ölenlerin isimlerinin üzerine 
‘fevt' yazılmış, çeşitli sebeplerle Çayan dışına çıkanların da gittikleri yerler belirtilmiştir. 1845 
tarihli üçüncü defter3 ise içerik bakımından 1840 sayımından biraz farklıdır. Bu defterde hane 
reislerinin meslekleri, askere gidenler ve gidiş tarihleri, tahsil için Çayan dışına çıkanlar ile 
bedensel engelliler de zikredilmiştir.   

Çalışmanın kaynaklarını oluşturan nüfus defterlerinin genel amacı vergi ve asker 
toplamak olduğundan kadınlar sayılmamıştır. Ancak erkek nüfus kadar kadın nüfusun da 
varlığından söz edilebilir.4 Nüfus defterleri ile ilgili yapılan çalışmaların son yıllarda arttığı ve 
bu çalışmaların da genellikle iki şekilde biçimlendiği dikkat çekmektedir. Birincisi, günümüz 
harflerine aktarılarak küçük değerlendirmelerin yer aldığı, tıpkıbasım şeklindeki eserlerdir.5 
İkincisi ise bu defterlerdeki verilerden hareketle doğrudan analitik değerlendirmelerin yapıldığı 
makale ve tezlere konu olan çalışmalardır. Bunlar arasında Doğanhisar,6 Kulu,7 Hatunsaray,8 
Sille,9 Beyşehir,10 Maçka,11 Talas ve Karahisar-ı Develi,12 Çamardı,13 Teke14 ve Niğde15 gibi 
yerleşmelere ait incelemeler zikredilebilir. Bu bağlamda, araştırmamız ikinci grup 
çalışmalardan biri olarak değerlendirilmelidir.  

Çayan’ı konu alan müstakil bir çalışmanın şimdiye kadar yapılmadığı bilinmektedir. 
Çayan’ın tarihi geçmişi hakkında Cengiz Orhonlu16, Yusuf Halaçoğlu17 ve Doğan Yörük'ün18 

                                                             
2BOA NFS.d 3388. 
3BOA NFS.d 3389. 
4Necdet Bilgi, “Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları Hakkında”, Türk Yurdu, 19-20/148-149, Aralık 1999-Ocak 2000, 
s.118. 
5Hacı Haldun Şahin, Çorum Nüfus Defterleri (1837-1844), Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum 2012; Zehra 
Topal, 1840 Tarihli Akçaabat Nüfus Kayıtları, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları, Akçaabat 2010; Zübeyde 
Güneş Yağcı - Serdar Genç, H.1256/ M.1840-41 Tarihli Balıkesir Nüfus Defteri, Balıkesir Belediyesi Yayınları, 
Balıkesir 2013. 
6Alattin Aköz - Şeyda Karaca, “1831 Nüfus Sayımına Göre Doğanhisar'ın Demografik Yapısı”, I. Ulusal 
Doğanhisar ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu 5-7 Ekim 2012, Aybil Yayınları, Konya 2012, s.17-30. 
7Mehmet Yılmaz, “Tanzimat Döneminde Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Kulu Köyü”, Kulu Sempozyumu 
Bildirileri 19-21 Ekim 2012, Kitap Dünyası Yayınları, Konya 2013, s.81-102. 
8Mehmet Yılmaz, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hatunsaray Nahiyesinde Nüfus ve Nüfus Hareketleri”, I. 
Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu (Bildiriler) 2-4 Ekim 2011, 
Aybil Yayınları, Konya 2012, s.307-333. 
9Mehmet Yılmaz, “Tanzimat Dönemi’nde Sille Gayrimüslimleri”, Sille ve Aya Elenıa Müzesi, Selçuklu Belediyesi, 
Konya 2013, s.31-43. 
10Müjgan Şahinkaya, 1844 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Beyşehir Kazası, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2014. 
11Süleyman Demirci - Kâzım Kartal, “Osmanlı Nüfus Defterlerinin Tarih Yazımındaki Yeri: 1835 Tarihli Trabzon 
Vilayeti Maçuka/Maçka Kazâsı Müslim Nüfus Defteri Örneği”, History Studıes, 6/3, April 2014, s.119-139. 
12Süleyman Demirci – Kazım Kartal, “1833/34 (H. 1249) Tarihli Kayseri Sancağı, Karahisar-i Develi (Yeşilhisar) 
ve Talas Kazası Müslim Nüfus Defteri İncelemesi”, History Studies, 6/4, July 2014, s.1-29. 
13Aysel Çelik, 19. Y.Y. Ortalarında Çamardı Nüfusu (1845 Tarihli, 3573-74 Numaralı Çamardı Nüfus Defteri), 
Yüksek Lisans Tezi, Konya 2014.  
14 Mehmet Ak, “Teke Sancağında 1831 Sayımına Göre Nüfus ve Yerleşme”, History Studies, 6/3, 2014, s.15-44. 
15 Hava Selçuk, “Niğde’de İlk Nüfus Sayımı (22 Şevval 1246/6 Nisan 1831)”, JASSS, 6/2, February 2013, s.1263-
1294. 
16Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilâtı, Eren Yayınları, İstanbul 1990, s.128-129. 
17Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988, s.101-102. 
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çalışmalarında az da olsa bilgiler bulmak mümkündür. İsmet Boydemir Temel’in Hurufat 
Defterlerinden yararlanarak hazırladığı kitapta Çayan’daki mescide yapılan atamalar 
görülebilmektedir.19 Zekeriya Yaman’ın Ereğli Temettuat Defterlerinden hareketle hazırladığı 
yüksek lisans tezi Ereğli mahalle ve köylerini kapsamakla birlikte Çayan Derbendi bu 
çalışmada yer almamaktadır.20 Sonuç olarak Çayan’la ilgili müstakil bir incelemenin yokluğu, 
bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır.  

B. Çayan  

Anadolu’nun sağından geçen tarihi ana yolun Ereğli’den sonra Ulukışla’ya varmadan 
önceki durağında bulunan Çayan yerleşmesi, XVII. yüzyıl avarız kayıtlarında Çavuşlu/lar 
adıyla zikredilmektedir. 1642 tarihli avarız kayıtlarına göre köydeki, 11 neferin (gerçek hane), 
1 avarızhane ünitesine karşılık geldiği belirtilmektedir.21 Bu rakamlar tahmini bireysel nüfusa 
dönüştürüldüğünde yaklaşık 50-55 civarında bir değere tekabül etmektedir.22 Köy, 1642-1720 
zaman dilimi içinde boşalmış olmalı ki 1720’de buranın şenlendirilmesine yönelik adımlar 
atılmıştır. Bu amaçla,  buradaki Kuzolukhanı ile caminin tamiri ve yeni dükkânların inşası için 
keşifler yapılmıştır. Yine söz konusu mahallin tenha ve korkulu olması, yolcuların yollarının 
kesilmesi ve mallarının gasp edilmesi gibi nedenlerle korunması gerektiği üzerinde durulmuş, 
bu itibarla bazı konargöçer topluluklar Çavuşlar mahalline iskân edilmişlerdir. İlk olarak 
Bozulus Türkmenlerinden23 Çayan cemaatine24 bağlı toplulukların yerleştirilmesinden mülhem 
Çavuşlar ismi Çayan’a dönüşmüştür. Günümüzde ise yerleşme Çayhan adıyla anılmaktadır. 
Buraya yerleştirilenlerin toplamda ne kadarlık bir nüfusa ulaştığı tespit edilememekle birlikte, 
1642’deki yaklaşık 50-55 civarındaki bireysel nüfustan daha kalabalık bir nüfusa sahne olduğu 
söylenebilir. Derbent kalabalık nüfusunu 1840’lı yıllara kadar koruduğu gibi arttırmış da 
olabilir. Nitekim 1840 ve 1845 sayımlarında yerleşmenin nüfusu Ereğli kazası bünyesindeki 
bütün mahalle ve köylerden fazladır.25  

Sağ kol üzerindeki derbentlerin şenlendirilmesi veya yeniden düzenlemesi bağlamında 
1720 yılında girişilen teşebbüsten önce de Çayan mevkiinin derbent olması mümkündür. Zira 
pek çok derbentteki han ve cami gibi fiziki yapıların burada da var olduğu, Ereğli Kadısı Musa 
Efendi’nin keşif raporundan anlaşılmaktadır. Her ne kadar 1642 tarihli avarız defterlerinde köy 
                                                                                                                                                                                
18Doğan Yörük, “XVIII. Yüzyılda Konya Çevresinde Güvenlik Meselesi ve Derbentlerle İlgili Düzenlemeler”, 
Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç'e Armağan, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Yayınları:6, Konya 2013, s.260-261. 
19İsmet Boydemir Temel, Osmanlı Döneminde Ereğli Kazası Vakıf Eserleri, Ereğli Belediyesi Yayınları, Konya 
2011, s.166-167. 
20Zekeriya Yaman, 19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Yönüyle Ereğli Kazası, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007. 
21 BOA MAD 3074, s.182; BOA MAD 3016, s.33, 48. 
22Avarız vergisine muhatap olan kişilerin her biri gerçek haneler olduğundan, nefer sayısı 5 kat sayısı ile 
çarpıldığında tahmini bireysel nüfusa ulaşılabilmektedir. Buradan hareketle Çavuşlu/lar köyünde 11 x 5 = 55 
kişiden oluşan tahmini bir nüfusun varlığından söz edilebilir. Daha çok klasik dönem tahrirleri için yaygın kullanımı 
olan hane x 5 = tahmini nüfus veya hane x (sabit bir kat sayı) formülü avarız tahrirleri için ciddi sıkıntılar 
doğurabildiği de belirtilmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. Süleyman Demirci, “Demography And History: The 
Value of The Avârizhâne Registers For Demographic Research: A Case Study of The Ottoman Sub-Provinces of 
Konya, Kayseri And Niğde, C.1620s-1700”, Turcica 38 (2006), s.181-211; Oktay Özel, “17. Yüzyıl Osmanlı 
Demografi ve İskân Tarihi için Önemli Bir Kaynak: Mufassal Avarız Defterleri”, XII. Türk Tarihi Kongresi, 
Kongreye Sunulan Bildiriler III, Ankara 1994, s.735-743; Oktay, Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, Osmanlı’da 
Bilgi ve İstatistik, (Ed. Şevket Pamuk), Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara 2000, s.1-29. 
23Bozulus Türkmenleri için bkz. Tufan Gündüz, Anadolu'da Türkmen Aşiretleri, Bilge Yayınları, Ankara 1997, 
s.43. 
24Karaman sakini olan Çayan cemaatinin bir bölümü Nevşehir kazasına, bir bölümü de Karaman vilayeti dâhilinde 
Ulukışla ile Ereğli arasında bulunan Çavuşlu karyesine iskân olunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gündüz, Türkmen 
Aşiretleri, s.61. 
25Yaman, Ereğli Kazası, s.28. 
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ahalisinin26derbentçilikle görevlendirildiğine dair her hangi bir kayıt bulunmasa da sonraki 
dönemlerde derbent yapılmış olması mümkündür.  

C. Osmanlı Nüfus Sayımları 

Eskiçağlardan itibaren merkezi devletlerin askeri ve ekonomik kaygılarla 
vergilendirilebilir nüfus ve arazi miktarını belirlemek amacıyla çeşitli sayımlar yaptıkları 
bilinmektedir. Bu bağlamda, Çin, Mısır, İngiltere, Roma, Bizans, Sasani, Emevi, Abbasi ve 
İlhanlılardaki tahrir geleneği27 Osmanlı’da da gelişerek devam etmiştir.28 Osmanlı’daki tahrir 
geleneği timar sisteminin XVII. yüzyılda önemini yitirmesiyle birlikte29 yerini avarız ve cizye 
tahrirlerine bırakmıştır.30 Bu defterlerde yazılı olan vergiye tabi erkek nüfus çeşitli sabit 
katsayılar kullanılarak tahmini bireysel nüfus elde edilmeye çalışılmıştır.31 Tahmini nüfus 
hesaplamaları Osmanlı Devleti’nin ilk nüfus sayımı olarak kabul edilen 1831 yazımında da 
devam etmiştir. Zira kadınlar sayıma dâhil edilmemiştir. Böyle olmasına rağmen, günümüzde 
yürütülen nüfus hizmetlerinin kayıt düzeni, teşkilatlanması ve dayandığı temel prensipler 
itibariyle 1831 tarihli nüfus sayımının önemli bir yere sahip olduğuna işaret edilmiştir.32 Bu 
sayım 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra, yeni kurulmuş olan Asâkir-i 
Mansûre-i Muhammediye ordusunun sorunlarını gidermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bunun 
için öncelikle imparatorluk sınırları dâhilindeki erkek nüfusun tespiti gündeme gelmiş, bu 
maksatla bir sayım başlatılmıştır. Ancak Osmanlı - Rus Harbi’nin çıkmasıyla söz konusu 
girişim sonuçlandırılamamıştır.33 Savaş sona erdikten sonra, 1831 yılında ülke genelini 
kapsayan bir sayım yapılabilmiştir. İkinci nüfus sayımı ise 1844 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu 
sayımla da ordunun yeniden organize edilmesi ve Temettuat vergilerinin daha düzenli bir 
şekilde toplanması amaçlanmıştır.34 Bu bağlamda Osmanlı Devleti'nin askerî kurumu, nüfusun 
düzenli olarak kaydedilmesi ve belli dönemlerde nüfus sayımlarının yapılması için önemli bir 
etken olmuştur.35 Osmanlı dönemindeki nüfus sayımları bu iki sayımla kalmamış, XX. yüzyıl 
başlarına kadar belli dönemlerde sayımlar devam etmiştir. Sonuçlarına dair herhangi bir veri 
bulunmasa da 1860 yılında gerçekleştirilen sayımın ardından, 1881'de başlanıp 1889 yılında 
tamamlanan sayımın varlığı bilinmektedir.36 Osmanlı'nın en ayrıntılı ve en önemli nüfus 

                                                             
26BOA MAD 3074, s.182; BOA MAD 3016, s.33, 48. 
27Kemal Çiçek, “Osmanlılardan Önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler Hakkında Bazı Gözlemler”, s.51-89, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13542.pdf, (07.04.2015). 
28Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakan’a Mahsus 
İstatistik Defterleri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, II, İstanbul 1940, s.20-21; Mehmet Öz, “Tahrir”, DİA, 39, İstanbul 
2010, s.425-429; Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması Hakkında Bazı 
Düşünceler”, Vakıflar Dergisi, 22, 1991, s.429-439; Mehtap Özdeğer, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Miri Arazi 
Rejimi ve Tahrir Geleneği”, Manas Journal of Social Studies (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi), 3/5, 2003, s.1-13. 
29H. Veli Aydın, “Tımar Sisteminin Kaldırılması Süreci ve Bazı Değerlendirmeler”, S.81, s.69-99. 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1268/14598.pdf. (ET: 08/07/2014) 
30Özel, “Mufassal Avarız Defterleri”, s.735-743; Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, s.1–29. 
31Ömer Lütfi Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, X, İstanbul 1953, 
s.14; Nejat Göyünç, “Hane Deyimi Hakkında”, İÜEF Tarih Dergisi, 32, İstanbul 1979, s.332. 
32Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 
1997, s.10. 
33Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye Anadolu Kentleri, Der. Tülay Ercoşkun, İmge Kitabevi, Ankara 2011, 
s.121. 
34Yılmaz, “Kulu”, s.92. 
35Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Çev. Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, 
s.44. 
36Bilgi, “Nüfus Sayımları”, s.122. 
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sayımları olarak kabul edilen sayımları ise 1885 ve 1907 yıllarında gerçekleştirilenlerdir.37 Bu 
sayımlar nüfusa, yaşa, medeni, etnik ve dinsel duruma, mesleğe, doğum yerine vb. gibi 
konulara göre ayrılmış ve 1907’de oluşturulan sayım sistemi, XX. yüzyılda yapılan sayımların 
esasını oluşturmuştur.38 

Çayan’daki Demografik Yapı 

A. Nüfus 

Modern anlamda 'nüfus' terimi sınırları belirlenmiş bir alanda ve belirli bir zamanda 
yaşayan insan sayısını ifade etmektedir.39 Nüfus sayımları ise belirli dönemlerde yapılan ve bir 
toplumu oluşturan fertleri ve niteliklerini ortaya çıkarmaya yönelik girişimlerdir. Bu sayımlar 
aynı zamanda toplumun cinsiyet, yaş, din ve dillerini, meslek, öğrenim, sosyal ve ekonomik 
durumlarını ve buna benzer topluma ait daha pek çok veriyi ortaya çıkarmaktadır.40 Ancak bu 
tür çıkarım ve saptamalar daha çok modern nüfus sayımlarıyla ilgilidir. Osmanlı nüfus 
sayımları ise vergi ve asker amaçlı düzenlendiğinden sosyal ve ekonomik hayata dair 
çıkarımlar araştırmacıların zorlama ve kaynakları farklı şekillerde değerlendirmeleriyle elde 
edilebilmektedir. Bu yolla edinilen bilgilere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini de belirtmekte 
fayda vardır.  

1831 ve 1844 nüfus sayımlarında Müslümanlar ve gayri Müslimler defterlere ayrı ayrı 
kaydedilmiştir. Çayan’da gayri Müslim olmadığından, verilerin hepsi Müslüman nüfusla 
ilgilidir. Çalışma alanında 1840 ve 1845 sayımlarına göre, Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki 
mahalle bulunmaktadır. 1840’da toplam 270 hane, 717 erkek nüfus mevcuttur. Bir o kadar da 
kadın nüfus eklendiğinde 1434 kişiye ulaşılmaktadır. Nüfusun yaş dağılımına bakıldığında 0-
14 yaş arasındakiler % 47, 15-65 yaş arasındakiler % 51 ve 65 yaş üstündekiler % 2’lik bir 
dilime tekabül etmektedirler. Aşağıdaki grafikte piramidin tabanını oluşturan genç nüfusun 
ağırlığı, bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Bu verilerden yola çıkarak, Çayan’da doğum 
oranının yüksek ve ailelerin en az iki çocuk sahibi olduğu söylenebilir. Bunun yanında üreten 
ve çalışan kesimi oluşturan olgun veya orta yaşlıların, nüfusun yarıdan fazlasını teşkil etmesi 
dikkate şayandır. 

Bir sonraki 1843 tarihli defter 1840 yılının verilerini sunmakla birlikte, öncekinden farkı 
sadece ölenlerin belirtilmiş olmasıdır. Buna göre 77 erkek nüfusun öldüğü tespit edilmekte, 
buna bir o kadar öldüğü tahmin edilen kadın nüfusun eklenmesiyle, toplamda 154 kişiye 
ulaşılmaktadır. Bir önceki dönemde tahmini nüfus 1434 kişi iken 1843’te 1280 kişiye 
düşmüştür. Güncelleme defterine doğumların yazılmayıp ölümlerin belirtilmesi, vergi ve asker 
kaynakları hakkındaki endişe ve kaygı ile ilgili olmalıdır.  

1845’te yapılan sayımda, Çayan yine Aşağı ve Yukarı olmak üzere 2 mahalleye 
ayrılmıştır. Nüfus bakımından Yukarı Mahalle, Aşağı Mahalle’ye göre daha kalabalıktır. Her 
iki mahalledeki kayıtlı nüfus 221 hane, 640 erkektir. Erkek sayısı kadar kadın nüfusun 
eklenmesiyle 1280 kişilik tahmini toplam nüfus elde edilmektedir. Aynı dönemde Konya’nın 
Sille Köyü’nde 2606 kişi, Hatunsaray nahiye merkezinde 256 kişi, Kulu’da 870 kişi,41 

                                                             
37Numan Elibol, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Nüfus Meselesi ve Demografi Araştırmaları”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7/2, 2007, s.154.  
38Elibol, “Demografi Araştırmaları”, s.154. 
39Osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus, TTK Yayınları, Ankara 2001, 
s.144. 
40Aköz - Karaca, “Doğanhisar”, s.17. 
41Yılmaz, “Sille”, s.35;Yılmaz, “Hatunsaray”, s.319; Yılmaz, “Kulu”, s.94. 
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Beyşehir kaza merkezinde 1822 kişi42 ve Çamardı kaza merkezinde 504 kişiye karşılık gelen 
nüfus rakamlarına ulaşılmıştır.43  

Tahmini nüfus rakamları bir önceki sayım ile karşılaştırıldığında, hane sayılarında ve 
toplam nüfus miktarında azalmalar görülmektedir. 1840’ta toplam hane sayısı 270 iken, 
1845’te 49 hane eksilerek toplam 221’e düşmüştür. Hane sayısına paralel olarak toplam nüfus 
miktarı da, 154 kişilik bir azalma ile 1280 kişiye inmiştir. Modern öncesi toplumların en 
belirgin demografik özelliği yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip olmalarıdır. Bu bağlamda 
1845’te de nüfusun artarak devam etmesi beklenirken, gerilemesi oldukça ilginçtir. Nüfus 
artışını tetikleyecek 0-4 yaş grubu arasındaki çocukların sayısının artması beklenirken, aksine 
daha da gerilemesi, doğurganlığın düşmesiyle açıklanamayacağına göre yüksek çocuk 
ölümleriyle ilişkili olsa gerek. 

Yaş dağılımına bakıldığında nüfusun % 43'ünü 0-14 yaş arasındakiler, % 52'sini 15-64 
yaş arasındakiler ve % 5’ini de 65 yaş üstündekiler oluşturmaktadır. Bilhassa 0-14 yaş 
grubunun, Konya kazasına tabi Hatunsaray nahiyesinin ve aynı kazaya bağlı Sille köyünün, 
1844 tarihli nüfus sayımları çerçevesindeki dağılımı, Çayan ile benzerlik göstermektedir. Buna 
göre Hatunsaray nahiyesinde % 43,444 iken, Sille köyünde % 38,1’dir.45 Bu husus sadece 
Çayan’da değil Hatunsaray ve Sille’de de doğum oranlarının yüksekliğine işaret etmektedir. 
Yine aynı yaş grubu 1870 yılında Divriği’de % 39,246 iken 1835 yılında Maçka’da % 47,47 
1835 ve1845 yılları arasında Giresun’da Müslümanlar için % 52,83, gayrimüslimler için de % 
45,02’lik bir değer ortaya çıkmaktadır.48 Grafik 1’deki 1840 ve 1845 değerleri 
karşılaştırıldığında birinci gruptakiler % 4 oranında gerilerken, üçüncü gruptakiler ise % 3 
oranında artmıştır. Buna göre yaş piramidinin tabanını oluşturan çocukların sayısı gerilerken, 
en üst dilimdeki ihtiyar nüfusun sayısı yükselmiştir. 1840’ta oldukça dinamik ve genç görünen 
nüfus 1845’te az da olsa dinamizmini kaybetmeye başlamıştır. Bir önceki dönemde 80 
yaşındaki üç kişi, nüfusun en yaşlıları olarak görülürken, 1845’te 80 yaş ve üzerinde 5 kişi 
tespit edilmekte, bunlardan biri de 90 yaşında olmasıyla dikkat çekmektedir. 1950’de 
gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama ömür 40 iken, 2000’e gelindiğinde 65’i bulduğu ifade 
edilmektedir. Yine sanayi devrimi (XVIII. yüzyıl) öncesi İngiltere’sinde ise bu rakam 37 
olarak hesaplanmıştır.49 Bu bağlamda XIX. yüzyıl Anadolu’su için de ortalama yaş ömrü 40 
olarak kabul edilebilir. Çayan’daki 80 ve 90’lı yaşlardakilerin varlığı uç örnekler olarak 
değerlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 
                                                             
42Şahinkaya, Beyşehir Kazası, s.27. 
43Çelik, Çamardı, s.31. 
44Yılmaz, “Hatunsaray”, s.320. 
45Yılmaz, “Sille”, s.35. 
46Hasan Yüksel, “Osmanlı’da Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımına Göre Divriği’nin Demografik Yapısı”, 
Nüfusbilim Dergisi\TurkishJournal of Population Studies, 28-29, 2006-2007, s.85.  
47Demirci – Kartal, “Maçka”, s.133. 
48İsmail Kıvrım, “Nüfus Ceride Defterlerine Göre 19. Yüzyılın Ortalarında Giresun’un Nüfus Yapısı”, Karadeniz 
İncelemeleri Dergisi, 10, Bahar 2011, s.70. 
49Gregory Clark, Fukaralığa Veda, Çev. Egemen Demircioğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, 
s.49-50. 
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Grafik 1: 1840-1845 Yılları Yaş Dağılımı 

 
 

Grafik 1’de en büyük dilimi 0-9 yaş arasındakilerin oluşturması, çocuk ölümlerine işaret 
etmesi bakımından önemlidir. Yine aynı grafiğe bakıldığında, 1840’ta orta yaş grubunun 40-49 
ile 55-59 yaşlarda ciddi bir kırılma geçirdiği fakat hayatta kalanların 50-54 ile 60-64 arasında 
da büyük bir direnç gösterdiği anlaşılmaktadır. 1845’te ise orta yaş grubunun ölüm yaşı 50-59 
arasına yükseldiği, 60-64 arasında yine bir direnç geliştirdiği söylenebilir.  

B. Nüfusun Eşkâli 

Nüfus sayımlarında erkeklerin belirgin özellikleri, adeta onları betimlercesine isimleriyle 
birlikte kaydedilmiştir. Bu kayıtlar genel olarak boy, sakal ve bıyık gibi bilgileri içermektedir. 
İfade şekli ise orta boylu kara sakallı biçimindedir. 

Boy oranları kendi içinde kısa, orta ve uzun olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 
Defterlerde belirtilen boy oranlarının belirli bir standart yerine, daha çok kâtiplerin bakış 
açısına göre değiştiği söylenebilir. Ancak nüfus sayımlarından önce de boy oranlarının satılan, 
azat edilen veya kaçak köleler50 ile tımarlı sipahilerin51 eşkâllerinin belirlenmesinde 
kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda her ne kadar kâtiplerin bakış açısı öne çıkıyor gibi 
görünse de merkezi yönetim tarafından belli bir standardın gözetilmiş olması da mümkündür. 
Ne yazık ki böyle bir standart varsa da bizce malum değildir.  

                                                             
50Azat edilen köleler ile kaçak kölelerin boy, sakal, kaş ve ten renkleri belirtilmiştir. Bkz. İzzet Sak, 10 Numaralı 
Konya Şer’iye Sicili (1070-1071 / 1659-1661) (Transkripsiyon), Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 2003, s.16, 
71, 75, 114, 123, 321; İzzet Sak, 11 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1071-1072/1661-1662), Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları, Konya Temmuz 2014, s.256, 267, 345, 391, 407; İzzet Sak, Konya Kadı Sicili 14 
(1080-1081/1669-1670) (Transkripsiyon ve Dizin), Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya Haziran 
2014, s.60-133; İzzet Sak, Konya Kadı Sicili 52, (1143-1144&1730-1731), Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayınları, Konya Şubat 2014, s.57, 63, 180, 558. 
51TKGM TT 528; Emine Erdoğan Özünlü, Ayntâb Sipahileri, Bir Osmanlı Sancağında Timarlı Sipahi Olmak (1530-
1647), Berikan Yayınevi, Ankara 2011, s.122. 
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Çayan’daki hane reislerinin boy dağılımı 1840’ta % 3 kısa boylu, % 79 orta boylu ve % 
18 uzun boylu iken, 1845’te % 1 kısa boylu, % 92 orta boylu ve % 7’de uzun boyludur. Beş yıl 
içerisinde nüfustaki boy dağılımı % 13 oranında orta boyluların lehine gelişmiştir. Buna göre, 
her iki dönemde de en kalabalık grubu, orta boylular oluşturmaktadır. Bu durum sadece 
Çayan’da değil Sille’de,52 Kulu’da,53 Ayntâb’da,54 Beyşehir’de55 ve Çamardı’da56 da 
görülmektedir. 

Boy oranlarının uzunluk veya kısalığı, genlerle birlikte iklim ve coğrafî şartlarla da 
ilişkilendirilmektedir.57 Bu bağlamda, G. Clark, boy uzunluklarındaki farklılıkları genlerden 
ziyade, beslenme ve çocukluk döneminde geçirilen hastalıklara atfetmiştir. Bu iddiasını, 
Hindistan gibi yoksul ülkelerdeki insanların daha kısa boylu, Avrupa kökenli zengin 
toplumlardaki insanların da uzun boylu olmalarıyla desteklemektedir.58 Günümüz toplumları 
üzerinden yaptığı bu gözlemi sanayi öncesi toplumlara indirgediğinde boy aralıklarının 159-
172 arasında değiştiğini tespit etmiştir.59 Yukarıda da bahsedildiği üzere Osmanlı geneli, 
Anadolu özelinde böyle bir çalışma yapılmadığından boy gruplarını belli aralıklarla 
eşleştirmek mümkün değildir. Ancak bu tür gruplandırmaların hangi toplumda yapılırsa 
yapılsın en kalabalık grubu orta boyluların oluşturacağı da unutulmamalıdır.  

Grafik 2:Nüfusun Boy Oranları 

 
Fiziki görünümü ifade eden boy dışındaki sakal ve bıyıklara gelince; 1840’taki 717erkek 

nüfustan 255'i sakallı, 130’u sakalsız, diğer erkekler ise sabi, şâbb-ı emred ve ter bıyık 

                                                             
52Yılmaz, “Sille”, s.37. 
53Yılmaz, “Kulu”, s.96. 
54Emine Erdoğan Özünlü, “Derdest Defterlerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Deneme: 493 Numaralı Ayntâb 
Derdest Defteri’nin Analizi”, Bilig, 56, Ankara 2011, s.238. 
55Hüseyin Muşmal, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1790-1864), 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2005, s.107; Şahinkaya, Beyşehir Kazası, s.38; 
Hüseyin Muşmal – Müjgan Şahinkaya, “1844 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Beyşehir Kazası”, Turkish Studies - 
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/1 Winter 2015, p.492. 
56Çelik, Çamardı, s.33. 
57Muşmal, Beyşehir, s.106. 
58Ayrıntılı bilgi için bkz. Clark, Fukaralığa Veda, s.59. 
59Clark, Fukaralığa Veda, s.61. 
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grubundadırlar. Sakalsızların 124’ü 0-14 yaş aralığındadır. Bu guruptakiler genellikle sabi, 
şâbb-ı emred ve ter bıyık şeklinde adlandırılması gerekirken sözü edilen erkekler için her hangi 
bir tanımlaya gidilmemiştir. Geriye kalan 5 kişi 15-19 yaş, 1 kişi de 30-34 yaş aralığındadır. 
1845’te ise 640 erkek nüfusun 251’si sakallı, 268’isakalsız, diğerleri de şâbb-ı emred ve ter 
bıyıktır. Sakalsızların 263’ünün yaş grubu, aynı 1840’ta olduğu gibi, 0-14 yaş aralığındadır. 
Diğer sakalsızların 2’si 15-19 yaş, 2’si 20-24 yaş, 1’i de 50-54 yaş grubundadır. Buradaki 
sakalsızlık tercihten ziyade yaşla bağlantılı olarak kişilerin fiziksel gelişim süreci ile 
ilişkilendirilmelidir. Zira yetişkin ve sakal problemi olmayan erkeklerin neredeyse tamamının 
sakal bıraktığı açıktır. O halde sakal koymanın bu kadar yaygınlık kazanması ne ile 
açıklanmalıdır? Öncelikle kırsal kesimde hayat şartları gereği, ustura kullanma alışkanlığının 
yaygınlık kazanmadığı ve zahmetli geldiği söylenebilir. İkinci bir neden olarak da Hz. 
Peygamberin sakal bırakma sünnetiyle ilişkisi gösterilebilir. Ancak sakal konusundaki dinî 
referansın bu kadar geniş bir kesim tarafından kabul edilme ihtimali de oldukça düşüktür.  

Sakal tipleri içinde en fazla görüleni şüphesiz kara sakaldır. Kara sakal gençlik ile alakalı 
iken kır sakal orta yaş, ak sakal ise ileri yaş grubuna atıf yapmaktadır. Genlere bağlı olarak 
erken yaşlarda da sakalın kırlaşması veya aklaşması pekâlâ mümkündür. Sarı ve kumral sakal 
ten rengiyle, köse sakal ise hormon bozukluğu veya genlerle ilgili olsa gerek. Grafik 3’te de 
açıkça görüleceği üzere 1840’ta en kalabalık grubu % 47 ile kara sakallılar, ikinci sırada % 36 
ile ak sakallılar, üçüncü sırada ise % 6 ile kır sakallılar oluşturmaktadır. 1845’te de aynı 
sıralama devam etmesine rağmen, yüzdelik dilimler değişmiştir. Kara sakallılar % 40’a, ak 
sakallılar % 23’e gerilerken, kır, sarı, kumral ve köse sakallıların yüzdelik dilimi artmıştır. 
Çayan’ın dışında Sille,60 Maçka,61 Karahisar-ı Develi ve Talas62 gibi yerlerde yaş dağılımına 
bağlı olarak kara sakal ilk sırada yer alırken, Doğanhisar,63 Kulu64 ve Beyşehir'de65 ise kumral 
sakal ilk sırada gelmektedir.  

Grafik 3:Erkeklerin Sakal Dağılımı 

 
Sakalla birlikte anılan bir başka fiziksel özellik ise bıyıktır. Yetişkinlerin genellikle sakal 

bıraktıkları ve bu sakallıların da doğal olarak bıyıklı oldukları düşünülmelidir. Tek başına 
bıyık, ya sakal bırakmayan yetişkinlerde, ya da gençlerde olmalıdır. Bu bağlamda yeni 
                                                             
60Yılmaz, “Sille”, s.36. 
61Demirci - Kartal, “Maçka”, s.134. 
62 Demirci – Kartal, “Karahisar-ı Develi ve Talas”, s.16. 
63Aköz - Karaca, “Doğanhisar”, s.21. 
64Yılmaz, “Kulu”, s.95. 
65Şahinkaya, Beyşehir Kazası, s.38. 
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çıkmaya başlayan bıyık (ter bıyık) ve renkleri bize daha çok erkek nüfusun genelinden ziyade, 
genç nüfusun kendi içindeki özellikleri hakkında çağrışımlar yapmaktadır. 1840’ta 717 
erkekten 70’inde bıyık tespit edilmiştir. Buna göre erkeklerden % 51'i ter bıyıklı (bıyıkları 
henüz çıkmış),66 % 39'u kara bıyıklı, % 7'si sarı bıyıklı ve % 3’ü de kumral bıyıklıdır. 1845’te 
ise 640 erkekten 76’sı bıyıklıdır. Ter bıyıklılar % 61’e çıkarken, kara bıyıklılar % 35’e ve sarı 
bıyıklılar ise % 3'e gerilemiştir. Kalan % 1’lik dilimi ise kır bıyıklılar oluşturmaktadır. Ter 
bıyık ifadesi 15-29 yaş aralığındakiler için kullanılırken, kara bıyık ve kumral bıyık terimleri 
de orta yaş grubuyla ilişkilendirilebilir.  

Grafik 4:Erkeklerin Bıyık Dağılımı 

 
C. Aile Yapısı ve Çocuklar 

Toplumların temel ünitesi olan aile, çekirdek ve geniş olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu 
ayrım aile üyelerinin sayısıyla değil, aile fertlerinin birbirleriyle kurdukları yakınlık derecesine 
bağlanmıştır. Çekirdek aileyi oluşturan üyeler; anne, baba ve çocuklar iken geniş aile ise 
çekirdek ailedekilere ilaveten nine, dede, torun, hala, amca ve yeğenlerden müteşekkildir. 
Osmanlı ailesinin çekirdek mi ya da geniş mi, soruları hakkında yapılan araştırmalar daha çok 
çekirdek aile yapısına işaret etmiştir.67  Bu bağlamda Çayan özelindeki nüfus verilerine ek 
olarak Doğanhisar,68 Beyşehir,69 Hatunsaray70 ve Kulu'ya71 ait nüfus verileri de çekirdek aile 
yapısıyla ilgili tezleri desteklemektedir.  

1840 yılı verileri doğrultusunda 270 haneden % 81'inin çekirdek,  % 19'ununda geniş 
aileden oluştuğu tespit edilmiştir. Buna göre, hane reisi ve oğlu şeklindeki kayıtların yer aldığı 
birimler72 çekirdek; hafid (torun), karındaş, yeğen ve kayın gibi üyelerin bulunduğu üniteler ise 
geniş aile olarak kabul edilmiştir. Ancak burada bir problemin göz ardı edilmiş olduğunu 
belirtmemiz gerekir. Çekirdek aile diye kabul ettiğimiz hanelerdeki babalarıyla birlikte 

                                                             
66Parlatır, Sözlük,  s.1691. 
67Örnekler için bkz. Hayri Erten, Konya Şer'iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı 
(XVIII. Y.Y. İlk Yarısı), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.174-175; Ömer Demirel - Adnan Gürbüz - 
Muhittin Tuş, “Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C.1, 
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s.113; İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan 
Yayıncılık, İstanbul 2000, s.94. 
68Aköz - Karaca, “Doğanhisar”, s.24. 
69Şahinkaya, Beyşehir Kazası, s.35; Muşmal – Şahinkaya, “Beyşehir”, s.490-491. 
70Yılmaz, “Hatunsaray”, s.319. 
71Yılmaz, “Kulu”, s.96. 
72Nüfus defterlerine kadın nüfus kaydedilmediği için, çekirdek aile içerisinde anne ve kız çocuklarını somut olarak 
görmek mümkün değildir. 
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yaşayan evli, fakat henüz erkek çocuğu olmadığından defterlerde bekâr görünen erkekler 
dikkate alınmamıştır. Ne yazık ki böyle erkekleri ayırt edebilmek de mümkün değildir. 

Grafik 5: Ailedeki Birey Sayıları 

 
1845 yılında ise toplam 221 haneden% 72'si çekirdek, % 28'i de geniş ailedir. Bir önceki 

sayıma göre hane sayısında % 18,1 oranında bir düşme meydana gelirken, çekirdek aile 
oranında % 9 azalma, geniş aile oranında ise % 9 artış gözlenmektedir. Hane sayısında 
meydana gelen düşüş çeşitli sebeplerden kaynaklı hastalık veya doğal ölümlerle 
ilişkilendirilmelidir. Zira dağılan hanelerin bireylerinin kendilerine en yakın ailelerin yanına 
sığındıkları anlaşılmaktadır. Öyle ki kardeş, torun, yeğen ve kayın gibi üyelerin varlığı ve 
bunların sayısının kabarıklığı bu ifadeleri doğrular niteliktedir. Her iki dönem 
karşılaştırıldığında, aile bireylerinin sayısının değiştiği görülmektedir. 1840 sayımında 
çekirdek aile bağlamında daha dengeli bir dağılım dikkat çekerken, 1845 sayımında ise bir 
yandan hane sayısının düşmesi, bir yandan yeni doğumlar ve diğer yandan da geniş aile 
miktarının artmasına bağlı olarak hanelerdeki aile bireyleri sayısının da arttığı söylenebilir. 
Nitekim Grafik 5’den de takip edileceği üzere 1840’ta en fazla görülen birey sayısı 1 iken, 
1845’te 3’tür. Bu rakamlara kadınlar da ilave edildiğinde 1840’taki aileler genellikle 2, 4, 6 
kişiden, 1845’te ise 4, 6, 8 kişiden oluşmaktadır. 

Ailedeki birey sayılarından sonra erkek çocuk sayılarına geçebiliriz. 1840’taki 270 
haneden 190'ı çocuklu, 80'i çocuksuzdur. Ailelerin çocuk sayılarına baktığımızda % 43,9’luk 
dilimle tek çocuklular, % 32,4’lük dilimle de iki çocuklular gelmektedir. 1845’te ise 221 
haneden 171’i çocuklu, 50’si çocuksuzdur. Tek çocuklu ailelerin oranı % 44’1 iken, iki 
çocukluların oranı da % 36’dır. Üç, dört, beş ve altı çocuklu aileler bulunmasına rağmen 
sayıları oldukça düşüktür. Her iki dönemde de bir ve iki çocuklu ailelerin sayısı oldukça 
kabarıktır. 
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Grafik 6: Ailelerin Erkek Çocuk Sayıları 

 
Erkek çocukları olmadığından çocuksuz grubuna dâhil ettiğimiz hane reislerinin oranı 

1840’ta % 30 iken, 1845’te % 23’tür. Bu kadar yüksek bir orana tekabül eden hane reislerinin 
çocuksuz olduklarını kabul etmek mümkün değildir. Bunlardan bir kısmının yeni evlilik veya 
çeşitli sebeplerden henüz çocuğa karışmadıkları ileri sürülebilirken, ekseriyetinin de 
çocuklarının kız olması nedeniyle, defterlerde çocuksuz göründükleri söylenebilir. Benzer 
durum Kulu73 ve Sille’de74 de görülmektedir. Hatta buralardaki oranların Çayan’dan daha da 
yüksek olduğu dikkat çekmektedir. 

Grafik 7: Erkek Çocuğu Olmayan Hane Reisleri 

 
                                                             
73Yılmaz, “Kulu”, s.96. 
74Yılmaz, “Sille”, s.35-36. 
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Nüfus defterlerindeki hane reisleri evli erkeklere gönderme yaptığı gibi aynı zamanda 
ailedeki babanın ölümü ile hane reisi yazılan en büyük bekâr erkek veya yaşı ne olursa olsun 
erkek çocuklara da işaret etmektedir. Bu husus, erkeklerin evlenme yaşlarıyla ilgili verileri 
kullanılamaz hale getirmekle birlikte, en azından 12-30 yaş arasındaki bekâr – belirsiz -  
erkeklerin sayısının düşüklüğü veya kabarıklığı üzerinden de bir takım değerlendirmeler 
yapılabilir. Ancak, babalarıyla birlikte oturan evli fakat oğulsuz erkekler de bekâr 
göründüğünden söz konusu değerlendirmeler ihtiyatla karşılanmalıdır. 

Tablo I: 12-30 Yaş Arasındaki Erkeklerin Statüsü 

 

Yaş Aralığı 

1840 Yılı 1845 Yılı 

Hane 
Reisi 

Bekâr - 
Belirsiz 

Toplam Hane 
Reisi 

Bekâr - 
Belirsiz 

Toplam 

12-15 4 22 26 - 53 53 

16-20 23 43 66 3 34 37 

21-25 15 27 42 9 39 48 

26-30 42 16 58 19 18 37 

Toplam 84 108 192 31 144 175 

Geleneksel Türk aile yapısında genellikle erkeklerin ve kızların erken yaşlarda 
evlendirildiği kanaati yaygındır. Bu husus, bilhassa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kurulmasından sonraki Anadolu’nun kırsal nüfusuyla ilişkilendirilmektedir. Her ne kadar 
1900-30 arasında İstanbul’daki erkeklerin ortalama 29-30 yaşlarında, kızların da 20-23 
yaşlarında evlendirildikleri yönünde tespitler75 olmakla birlikte, kırsal kesimde bu oranların 
oldukça aşağı seviyelerde seyrettiği söylenebilir. Benzer durum, XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı coğrafyasında meydana gelen nüfus artışına bağlı olarak bekâr erkeklerin sayısında da 
görülmektedir. Örneğin, Ereğli kazasının vergi nüfusu içerindeki çocuk ve bekâr erkeklerin 
oranı 1500’de % 26,88 iken, 1584’te % 43,07’ye çıkmıştır76. Bekâr erkeklerin sayısındaki artış 
yüzyılın sonlarına doğru erkeklerin evlenme yaşını önceki seviyelerden daha yukarıya çekmiş 
olmalıdır. Bu bağlamda, Çayan’da her ne kadar 1840’ta 6 ve 11 yaşlarında üç erkek, 1845’te 
ise 10 yaşında bir erkek hane reisi pozisyonunda görünüyorsa da gerçekte bunların evli 
erkekler değil babalarının vefatından dolayı hane reisi yazıldıkları düşünülmektedir. Bunlara 
ilaveten ileriki yaşlarda olup da benzer durumda kaydedilen erkekler de muhakkak vardır. 
Ancak bunların hangilerinin gerçekten evli hane reisi, hangilerinin de babalarının yokluğundan 
dolayı bekâr hane reisi veya erkek çocuğu olmadığından dolayı evli olduklarını tespit 
edebilmek mümkün değildir. Erkeklerin her yaşta evlenebilmeleri mümkün olmakla birlikte, 
fiilen ilk evlilik ergenliğin başlangıcı olan 12 yaşla başlatılabilir. Hane reisi dışındaki 
erkeklerin görünüş itibariyle – babasının veya kardeşinin yanında evli olma hali göz ardı 
edilerek - bekâr oldukları kabul edildiğinde ve bunu da 30 yaş ile sınırlandırarak bir sonuca 
varmak istediğimizde; 1840 sayımında 192 erkekten 84’ünün hane reisi (evli), 108’sinin bekâr, 

                                                             
75Alan Duben, Cem Behar, İstanbul Haneleri Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940, Çev. Nuray Mert, Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2014,  s.153. 
76Yörük, Ereğli, s.89-90. 
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1845’te ise 175 erkekten 31’inin hane reisi (evli), 144'ünün de bekâr olduğu tespit 
edilmektedir. Bu durumda 12-30 yaş arasındaki erkeklerin 1840'ta % 56,1845'te de% 82 
oranında hâlâ bekâr görünüyor olmaları dikkate şayandır (Bkz. Tablo I). Bu husus, geçim 
düzeyinin gerilemesi ve aile (ev) kurmanın getirdiği mali külfet gibi etkenlerle birleşerek, 
erkeklerin evlenme yaş sınırının,77 özellikle, 1845’te oldukça ilerlediğini göstermesi 
bakımından önemlidir. Fakat burada, babasının yanında yaşayan evli fakat oğulsuzlar ile erken 
yaşlarda evlendiği halde karısı ölmüş erkeklerin de bekâr statüsünde değerlendirildiği 
unutulmamalıdır. 12-30 yaş erkekler arasındaki bekârlığın bu kadar yüksek olamayacağı iddia 
edilirse o zaman da aile yapısını çekirdekten geniş aileye doğru kaydırmak gerekir.  

Osmanlı toplumunda sagîr/e terimiyle adlandırılan çocukların yetişkinliğe geçiş dönemi, 
İslam hukukçularının görüşleri doğrultusunda, 9-15 yaş arası kabul edilirken, kızlarda 9-15, 
erkeklerde ise 12-15 yaşlarını tamamlamaları beklenilmiştir.78 Ancak pek çok kaynakta ve 
uygulamada erkekler için bu dönem 12-14 yaşlarına çekilmiştir.79 Bu terime çocukluğun anne 
ve babaya dönük erken dönemlerini anlatmak için sabî, oğlancık ve uşak, çocukluktan 
ergenliğe geçişte ise murâhık, mümeyyiz, emred, şâbb-ı emred, oğlan, emred oğlan gibi 
tanımlamalar eşlik etmiştir. Aslında bu tür tanımlamaların hepsi toplumsal olarak, çocuklukla 
yetişkinlik arasında sıkışıp kalmış, sınırlarının tam olarak tespit edilemediği bir gençlik 
dönemini anlattığı aşikârdır.80 Vergi ve askerlik gibi devlete karşı yükümlülüklerin yanında 
fiili evlilik de âkil ve bâliğ olma hali ile ilişkilendirildiğine göre 0-14 yaş arası çocukluk, 15 
yaş ve üstü gençlik ve yetişkinlik dönemi olarak pekâlâ kabul edilebilir. Bu bağlamda, 
incelenen defterlerde, 0-7 veya 0-9 yaş çocuklar sabî, 9-14 veya 9-15 yaş dönemindekiler de 
ergenliği tanımlayan emred veya şâbb-ı emred terimleri ile ayırt edilmesi gerekirken, yaş ve 
grup ayrımına özen gösterilmediği veya teorik manasından daha farklı anlamlar yüklendiği 
anlaşılmaktadır. Nitekim 1840’ta sabî terimi 0-9 yaş yerine, 0-14 yaş arasındaki çocuklar için 
kullanılırken, 1845’te bunlar için herhangi bir tanımlamaya gidilmemiştir. Yine, 1840’ta 717 
erkekten 203’ü sabî yazılmış, fakat aynı yaş aralığındaki 122 erkek için böyle bir adlandırma 
yapılmamıştır. 0-14 yaş arasındaki çocukların üçte ikisi ayırt edici bir terimle adlandırılırken, 
diğerlerinin neden böyle bir ayrıma tabi tutulmadığı ve 9-14 yaş arasındakilerin neden sabî 
grubuna dâhil edildiği bizce meçhuldür. Bir diğer grup olan şâbb-ı emredlerin yaş aralığı ise 9-
14 arasında olması beklenirken, Çayan’da 10-29 arasına çıktığı görülmektedir. Bu yaş 
diliminde de 190 kişi varken, bunlardan sadece 59’unun şâbb-ı emred olarak tanımlanması 
başka bir problemi daha doğurmaktadır. Acaba bu ayrım erkeklerin fiziksel ve ruhsal 
gelişimine göre mi yapılıyor, ya da kâtiplerden kaynaklı keyfiyetten mi, yoksa bilemediğimiz 
sebeplerle mi ilişkili maalesef tespit edilememektedir.  Sonuç olarak toplam erkek nüfusunun 
% 28'sini sabiler, % 8'ini de şâbb-ı emredler oluşturmakla birlikte aynı yaş diliminde olup da 
hiçbir şekilde tanımlandırılmaya tabi tutulmamış erkeklerin varlığı da unutulmamalıdır. 

1845 tarihli nüfus defterinde iseönceki defterden farklı olarak sabî ismine 
rastlanılmamakta, buna karşılık şâbb-ı emred kayıtları dikkat çekmektedir. 1840 tarihli birinci 
sayımda şâbb-ı emredlerin yaş aralığı 10-29 iken, 1845 tarihli ikinci sayımda5-19 yaş aralığına 
inmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere bu dönemde de sabî ve şâbb-ı emred terimleri ve yaş 

                                                             
77Ev kurmanın getirdiği mali külfetten dolayı evlilik yaşının ilerlediği tespiti için bkz. Duben – Behar, İstanbul 
Haneleri, s.156-161.  
78Yahya Araz, 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Başlarına Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, Kitap Yayınları, İstanbul 
2013, s.90. 
79Bu konudaki tartışmalar için bkz. Geza David, Osmanlı Macaristan’ında Toplum, Ekonomi ve Yöntem 16. 
Yüzyılda Simontornya Sancağı, Çev. Hilmi Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998, s.62-64. 
80Araz, Çocuk Olmak, s.88-89. 
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aralıklarıyla ilgili kâtip keyfiyeti daha bariz bir şekilde kendini açığa çıkarmaktadır.81 Bu yaş 
grubundaki toplam 218 erkekten sadece 45’i için şâbb-ı emred tanımlaması yapılmış, 173 kişi 
ise dışarıda bırakılmıştır. 

Tablo II: Sabi ve Şâbb-ı Emredler 

Tarih Sabiler Şâbb-ı Emred 

Yaş Aral. Sabiler SY. Toplam Yaş Aral. ŞE ŞEY. Toplam 

1840 0-14 203 122 325 10-29 59 131 190 

1845 0-14 - 187 187 5-19 45 173 218 

SY.: Sabi Yazılmayanlar; ŞE.: Şâbb-ı Emred; ŞEY.: Şâbb-ı Emred Yazılmayanlar 

D. Çok Eşlilik 

Osmanlı dönemindeki Türk aile yapısının tek eşli mi yoksa çok eşli mi olduğu yönünde 
pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalardan hareketle çok eşliliğin oldukça sınırlı kaldığı, 
en fazla görüldüğü yer ve zamanlarda bile % 9-12 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca 
çok eşliliğin reayadan ziyade yönetici kesim arasında meydana geldiği belirtilmiştir.82  

İncelediğimiz Çayan’daki hâkim evlilik türlerinde tek eşlilik yaygın olmakla birlikte çok 
eşlilikten de bahsedilebilir. Her ne kadar çok eşlilik hakkında kesin bilgiler yoksa da en 
azından baba ve çocukların yaşları arasındaki fark ile üvey oğul terimlerinden hareketle bir 
şeyler söylenebilir. Ancak yine de burada bir açmaz bulunmaktadır. Şöyle ki karısı ölen veya 
boşanan erkeklerin sonradan yaptıkları evlilikler gerçekte çok eşlilik değil, tek eşliliktir. Çok 
eşlilik kavramından eşlerin aynı anda aileyi oluşturmaları kast edilmektedir. Yoksa ölüm veya 
boşanmalardan kaynaklı ikinci evliliklerdeki kadınlar değildir. Zira bu tür ailelerde her zaman 
tek bir kadın yaşamaktadır. Nüfus defterlerindeki üvey oğul terimi ve baba-oğul ve kardeşler 
arasındaki yaş farkları sonraki eşlere gönderme yapmakla birlikte bu eşlerin önceki hayatta 
iken mi, yoksa öldükten veya boşandıktan sonra mı aile hayatına girdiği maalesef ayırt 
edilememektedir. Yine kırsal kesimde reaya arasında çok eşliliğin yaygın olmadığı bilgisinden 
hareketle Çayan özelindeki ailelerde çok eşlilik yerine ilk eş öldükten sonra yapılan ikinci 
evlilikleri tespit etmek mümkündür. Bu bağlamda, baba-oğul-kardeşler arasındaki yaş farkları 
da bize benzer sonuçlar verebilmektedir. Bazı hanelerde iki farklı çocuk kaydı ortaya 
çıkmaktadır. Birinci grup çocuklar ile babaları arasında ortalama fark 25-30 yaş civarındadır. 
Doğanhisar’da bu yaş farkı 20 iken83 Çayan’da 25-30 yaş kabul edilmesi, buradaki erkeklerin 
evlenme veya erkek çocuk sahibi olma yaş ortalamasıyla ilişkilidir (bkz. Aile Yapısı ve 
Çocuklar başlığı). İkinci grup çocukların ise ağabeyleri ile 10-20 yaş, babalarıyla ortalama 35 
ve üzeri yaş farkı vardır. Bu durumda birinci grup çocukların ilk eşten, ikinci grup çocukların 
da sonraki eş veya eşlerden doğdukları söylenebilir. Buna göre,1840’ta toplam 270 hane 
reisinden 115'i (% 52), 1845’te ise 221 hane reisinden 125'i (% 57) birden fazla evlilik 
yapmıştır. İkinci evliliklerde her iki dönemde de farklı yaş grupları dikkat çekmektedir. 
1840’ta 50-54yaş aralığındakiler en başta, 60-64 yaş aralığındakiler de ikinci sırada gelirken, 
1845’te 60-64 yaş grubu ilk sırada, 45-49 yaş grubundakiler ise ikinci sırada yer almaktadır.  

                                                             
81Şâbb-ı emredlerle ilgili belirsizliği karşılaştırmak için bkz. Doğan Yörük, “1843 Tarihli Cizye Defterine Göre 
Aksaray’da Gayrimüslimler” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 170, İstanbul 2007, s.153. 
82Gül Akyılmaz, “Osmanlı Aile Hukukunda Kadın”, Türkler, C.X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002,  s.367. 
83Aköz - Karaca, “Doğanhisar”, s.26. 
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Grafik 8: Birden Fazla Evlilik Yapan Erkeklerin Yaş Dağılımı 

 
Her iki dönemde de birden fazla evlilik yapan erkeklerin sayısı oldukça fazladır. Bu husus 

ölüm ve boşanmalarla ilişkili olsa gerek. Geleneksel aile yapısında boşanmaların çok az 
olduğu dikkate alındığında ölüm daha geçerli bir neden gibi görünmektedir. Kadın 
ölümlerindeki bu yüksek oran ağır iş yükü, doğum, hastalık gibi çeşitli sebeplere 
bağlanabileceği gibi kadınların ortalama yaş ömürlerinin erkeklere nazaran daha az olmasıyla 
da ilişkilendirilebilir. 1843 tarihli nüfus yoklama defterinde 1840 sayımındaki 717 erkekten 
77’sinin (% 10,7) öldüğü tespit edilmiştir. Bu rakamın yıllık ortalamasını aldığımızda % 3,5 
gibi oldukça yüksek bir ölüm oranına ulaşılmaktadır. Erkeklerdeki yüksek ölüm oranından 
daha fazlasının kadınlarda ortaya çıkması muhtemeldir. Nitekim erkeklerin ikinci 
evliliklerindeki ortalamanın % 54,5 seviyelerinde seyretmesi yüksek kadın ölümlerine de işaret 
etmektedir. 

E. Hane Reislerinin Meslekleri 

Çayan sıradan köylerden biraz daha büyük derbent statüsünde bir yerleşmedir. Köy 
karakterinin yanında derbent olmasından mülhem askerî ve idarî statüsü öne çıkmaktadır. Bu 
özelliği itibariyle derbent sakinlerinin meslek dağılımları da buna göre şekillenmesi 
beklenmelidir. İncelenen defterlerden sadece 1845 tarihli olanında hane reislerine ait meslekler 
yer almaktadır. Buna göre meslek çeşitliliğinin neredeyse görülmediği yerleşmede en kalabalık 
grubu % 91'lik dilimle rençberlik (195 kişi), ikinci sırada % 5'lik dilimle çiftçilik (10 kişi) 
oluştururken, % 4’lük dilimi de diğer meslek grupları olan çobanlık (4 kişi), bezircilik84 (1 
kişi), penbecilik85 (1 kişi), devecilik (3 kişi) ve mesleksiz (7 kişi) işgal etmektedir. Çiftçilerin 
sahip olduğu topraktan daha az toprağı ve hayvanı olan fakat geçimine yetmediği için 
başkasının bağında, bahçesinde ve tarlasında ücretle çalışan tarım işçilerine rençber 
denilmektedir.86 Örneğin, 1844’te Beyşehir kazasındaki çiftçiler ortalama 25 dönüm araziye 
sahip iken, rençberler ise 5,2 dönüm arazi ile yetinmek zorunda kalmışlardır87. Çayan’daki 

                                                             
84Keten tohumundan çıkarılan yağa bezir bu işlemi yapan kişiye de bezirci denilir. 
85Pamuk anlamına gelen penbe kelimesinden türetilmiştir. 
86Cahit Telci, “Osmanlı İktisat Literatüründe Bulunan ve Günümüzde Hala Yaşayan Bir Kavram: Rençber”, 
Türkler, C.X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.714; Muşmal, Beyşehir,  s.115-117.  
87Muşmal, Beyşehir, s.116. 
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rençberlerin ne kadarlık bir araziyi tasarruf ettikleri bilinmemekle birlikte çiftçilerden daha az 
bir toprakla uğraştıkları pekâlâ söylenebilir. Buradan hareketle ahalinin ekonomik durumunun 
hiç de iyi olmadığı yorumu yapılabilir. Çayan’daki meslek kollarından tamamı kırsal kesim ve 
ticaretle bağlantılı iken derbentle ilişkilendirebileceğimiz hane reisi sadece 1840 sayımında, o 
da bir kişidir.88 Hâlbuki derbentlerde bir ağanın yanında piyade ve süvarilerden müteşekkil 
askerî kadronun görev yaptığı da bilinmektedir.89 

F. İmam ve Muhtarlar 

Osmanlı Devleti’nde, şehirlerin temel idari ve mali ünitesi olarak kabul edilen mescit 
merkezli mahalle90 ve köylerdeki güvenliğin tesisi, vergilerin toplanması, sosyal ve idari 
sorumluluk gibi hususlar XIX. yüzyıl başlarına kadar imamlar, kethüdalar, ihtiyarlar ve 
yiğitbaşılar üzerinden tesis edilirken,91 II. Mahmud döneminde bunların yerine muhtarlar 
devreye sokulmuştur. İlk defa 1829 yılında İstanbul’da Üsküdar, Galata ve Eyüp’te 
uygulamaya konulan muhtarlık teşkilatı92 Anadolu’da ancak 1833 yılında Kastamonu’ya bağlı 
Taşköprü’de karşımıza çıkacaktır.93 Bunun ardından Ankara, Sivas ve Aydın gibi şehirler başta 
olmak üzere, Anadolu şehirlerinde yürürlüğe girecek ve Rumeli’ye doğru yaygınlaşmaya 
başlayacaktır.94 Muhtarlık örgütünün kurulmasındaki temel amacın, mahalle ve köyde 
güvenliğin sağlanması ile halkın devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirebilmesini 
temin etmektir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde imam saf dışı bırakılmak yerine, muhtarın 
işlerini denetleyen bir konuma getirilmiş, muhtar mahalle ve köy halkına, imam da muhtara 
kefil edilerek ahali birbirine zincirleme sorumlu tutulmuştur.95  

Çayan’da muhtarlık teşkilatının ne zaman kurulduğunu tespit edemesek de 1840 yılında 
bu kurumun varlığını biliyoruz. 1840’ta derbentteki mahallelerden sadece Aşağı Mahalle’nin 
muhtarına yer verilmiş, Yukarı Mahalle’nin muhtarı ise zikredilmemiştir. Yine, Aşağı 
Mahalle’nin muhtarından “muhtar-ı evvel” olarak bahsedilmesi, ayrıca “muhtar-ı sâni’ye de 
gönderme yapmaktadır. Nitekim Osmanlı Devleti genelinde muhtarlık teşkilatı kurulurken her 
mahalleye, halk arasında saygın ve becerikli olanlardan iki kişi, “muhtâr-ı evvel” ve “muhtâr-ı 
sâni” adıyla tayin edildiği belirtilmektedir.96 Fakat 1840 ve 1843 sayımlarında ikinci muhtar 
yazılmadığı gibi mahallede imam kaydı da bulunmamaktadır. 1845 sayımında ise bir önceki 
sayımdan farklı olarak bu kez Yukarı Mahalle’de birinci ve ikinci muhtarlar aynı anda 
görülebilmektedir. Yaşları 69 ve 70 arasında değişen iki çiftçiden ilki birinci, sonraki de ikinci 
muhtar olarak kaydedilmiştir. Aşağı Mahalle’de herhangi bir muhtar bulunmazken, 60 
yaşındaki Halil İbrahim oğlu Ahmed Efendi Yukarı Mahalle’nin; 49 yaşındaki Bekir oğlu 
Ebubekir Efendi de Aşağı Mahalle’nin imamı sıfatıyla dikkat çekmektedir.  

G. Engelliler 

Nüfus defterlerinin oluşturulmasındaki temel amacın, vergi ve asker toplamak olduğu 
daha önce belirtilmişti. Bu bağlamda, nüfus defterlerine yazılan kişilerin fiziksel ve ruhsal 
                                                             
88Yukarı Mahalle’den 35 yaşındaki Hüseyin adlı kişinin derbent ağası olduğu belirtilmektedir. Bkz. NFS.d 03387, 
s.00014. 
89Yörük, “Derbentlerle İlgili Düzenlemeler”, s.254, 257, 258, 260. 
90Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlevleri ve Nitelikleri Üzerine”, Şehir, Toplum, Devlet Osmanlı 
Tarihi Yazıları, Tarih Vakfı Yırt Yayınları, İstanbul 2012, s.78-81.  
91Çadırcı, Tanzimat, s.55-59. 
92Ali Akyıldız, “Muhtar”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA), C.XXXI, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 
2003, s.51 
93 Çadırcı, Tanzimat, s.59. 
94Akyıldız, “Muhtar”, s.51. 
95 Çadırcı, Tanzimat, s.61-62. 
96Akyıldız, “Muhtar”, s.52. 
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engelinin olup olmadığına dikkat edilmiş, herhangi bir engel varsa isimlerinin üzerine 
belirtilmiştir.97 

1840’ta 1 kişi, 1845’te ise 17 kişi kör, topal, tek gözlü, deli, dilsiz, çolak ve sağır gibi 
çeşitli fiziksel ve ruhsal özre sahiptir. Özür gruplarının çeşitliliği ile sayılarının azlığı veya 
çokluğu, şüphesiz ilgili toplumsal yapının sağlıklı veya sağlıksızlığına da işaret etmektedir. Bu 
çerçevede özürlü sayısının oldukça düşük kaldığı Çayan’daki nüfusun gayet sağlıklı 
bireylerden oluştuğu yorumu yapılabilir.  

H. Askerlik 

Nüfus defterlerinin temel düzenlenme amaçlarından birinin de askerlikle ilgili kaygılar 
olduğu yukarıda bahsedilmişti. 1840 tarihli defterde ve onun 1843 tarihli güncellemesinde, 
redif98yazılmış 9 kişi vardır. Bunlardan 6’sı Yukarı Mahalle’den, 3’ü de Aşağı Mahalle’dendir. 
Bu tarihlerde halen askerde olanlarla ilgili bir bilgi mevcut değildir.  

1845 tarihli defterde ise redifler yerine askerdekiler (Asâkir-i Nizâmiye-i Şâhâne) 
kaydedilmiştir. Bu kişilerin askere alındıkları tarihler isimlerinin üzerine yazılmıştır. Buna 
göre, iki ayrı askere alım tarihi dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki 1830, diğeri ise 1843 
tarihidir. 1830’da askere gidip de hala dönmeyen veya askeri hizmeti bitmeyen 2 kişiye 
ilaveten 1843’de de 13 kişi askere alınmıştır. Askerdekilerden 8’i Yukarı, 7’si de Aşağı 
Mahalle’dendir. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere askere alımlarda belli bir yaş 
standardının bulunmadığı dikkat çekmektedir. Her ne kadar 20 yaş (6 kişi) ağırlıkta olmasına 
rağmen 17 (1 kişi), 21 (1 kişi), 23 (2 kişi), 25 (3 kişi), 29 (kişi) ve 30 (1 kişi) yaşlarındaki 
erkeklerin de askerde olmaları bu hususu teyit eder mahiyettedir. Ayrıca 1830 ve 1840’ta 
orduya alınan 15 kişinin halen askerlik vazifelerini yürütüyor olması, bu dönemde askerliğin 
uzun süre devam ettiğine işaret etmektedir.  

I. Ölümler 
İncelenen nüfus defterlerinden 1843 tarihli olanı 1840’taki defterin tam bir 

güncellemesidir. Bu güncelleme sadece hayattakiler ile ölenleri kapsamaktadır. Buna göre 
1840’ta hayatta iken aradaki 3 sene zarfında 32’si Aşağı Mahalle'den, 45’i de Yukarı 
Mahalle'den olmak üzere toplam 77 kişi ölmüştür. Ölen nüfusun yaş aralıkları incelendiğinde, 
en fazla kayıp 0-4 yaş arasında iken, onu 60 yaş ve üstü izlemekte, son olarak da 5-9 yaş arası 
gelmektedir. Ölüm oranları her zaman ve bütün toplumlarda genellikle çocuklarda ve yaşlı 
kesimde görülür. Çocukların ve ihtiyarların hastalık ve salgınlara karşı vücutlarının direnç 
gösteremediği ya da daha zayıf kaldığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca doğal nedenlere bağlı 
ölümler de eklendiğinde özellikle bu iki kesimdeki ölümlerin daha da arttığı söylenebilir. 

Çayan’da bu dönemde meydana gelen ölümlerin bir kısmının salgın hastalıklardan 
kaynaklandığı da sanılmaktadır. Böyle bir kanaate varmamızın nedeni bazı hanelerde 2 
(Yukarı Mahalle’deki 8, 11, 41, 72, 84, 139 numaralı haneler ile Aşağı Mahalle’deki 1, 120 ve 
123 numaralı haneler) hatta 3’e (Yukarı Mahalle’deki 62 numaralı hane ile Aşağı 
Mahalle’deki38 ve 111 numaralı haneler) varan toplu ölümlerin gerçekleşmiş olmasıdır. Bu 
durum birden fazla ölüm vakalarının yaşandığı 12 hane ile sınırlı tutulmuştur. Ancak, 
aşağıdaki tabloda numarası zikredilen hanelerin dışında da salgın hastalıklardan kaynaklı toplu 
ölümlerin ortaya çıkmış olması muhtemeldir. Zira hane esaslı tek erkek ölümleri tarafımızdan 
salgın hastalıkların dışında değerlendirilmiştir. Hâlbuki aynı hane içerisindeki kadınların da 

                                                             
97Yılmaz, “Kulu”, s.98. 
98Redif askeri teşkilatı hakkında geniş bilgi için bkz. Abdülkadir Özcan, “Redif”, (DİA), C.XXXIV, Türk Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara 2003, s.524. 
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salgın hastalıklardan etkilendiği düşünüldüğünde toplu ölümlerin sayısını ve oranını yukarılara 
çekmek mümkündür. Bu bağlamda, en az erkek nüfus kadar kadın nüfusun da doğal nedenler 
veya hastalıklardan kırılma ihtimalinden söz edilebilir. 1840-1843 arasındaki 77 ölüm 
vakasının 717 erkek nüfusa göre yıllık ortalaması % 3,5’tur. Bu rakamlara kadın nüfustaki 
ölümler de eklendiğinde bu dönemdeki nüfus için çok ciddi bir rakam ortaya çıkmaktadır. 

Grafik 9: 1840-1843 Tarihleri Arasındaki Ölümler  

 
İ. Nüfus Hareketleri 
Nüfus Defterlerinde, bölge halkının mevsimlik ya da sürekli olmak üzere ticaret, eğitim 

ve farklı amaçlarla yapmış olduğu göçler hakkında bilgiler bulmak mümkündür. Bu 
hareketliliği, dışarıya gidenler ve dışarıdan gelenler şeklinde çift yönlü düşünmek gerekir. 
Çayan dışına çıkanlar incelediğimiz defterlerde görülebilirken, başka yerlerden gelenler 
maalesef ilgili kaynaklarda zikredilmediğinden tespit edilememektedir.  

Nüfus hareketliliği 1840 tarihli ilk sayımda değil de 1843 ve 1845 tarihli defterlerde 
dikkat çekmektedir. 1843’te Çayan dışına çıkan 6 kişi Aksaray (2), Akçaşehir (1), İstanbul (1) 
ve Adana’yı (1) tercih ederken 1 kişi de firar kaydedilmiştir. 1845’te Adana (1) dışındaki 
göçlerin yönü değişmiş, bu kez de Niğde (1)ve Bor (4) devreye girmiştir. XIX. yüzyılın 
ortalarından itibaren Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege Bölgesinin iç 
kesimlerinden başta İstanbul olmak üzere İzmir, Aydın, Adana, Tarsus ve çevresine doğru 
mevsimlik tarım işçisi veya farklı iş kollarında çalışmak üzere göçlerin yapıldığı 
bilinmektedir.99 Bu bağlamda Çayan’daki hane reislerinin % 91’i daha küçük topraklarda 
ziraat yapan rençber konumunda bulunmaları ve bekâr erkeklerin de oldukça yüksek bir 
yüzdelik dilime sahip olmalarına rağmen daha iyi geçinmek adına başka yerlere gitmemeleri 
veya gidememeleri Çayan yerleşmesinin derbent, kendilerinin de derbentçilikle 
görevlendirilmiş olmalarıyla ilişkilendirilebilir. Hâlbuki bu dönemde, pek çok yerde gerek 
hane reislerinin gerekse bekâr erkeklerin İstanbul, İzmir, Adana vs. merkezli göçleri dikkat 
çekmektedir.100 1845’te Bor’a yönelik dört göçten ikisinin (7 ve 45 yaş) tahsil amaçlı yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Ereğli şehir merkezi Çayan’a daha yakın olmasına rağmen Bor’un tercih 
                                                             
99Reşat Kasaba, “Batı Anadolu’da Göçer İşçiler 1750-1850”, Çev. Banu Büyükkal, Dünya, İmparatorluk ve 
Toplum, Osmanlı Yazıları, Kitap Yayınevi, İstanbul 2005, s.24-32. 
100Doğan Yörük, “H.1259/M.1843 Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rum ve Ermeniler” Turkish Studies - 
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/11, Ankara 
2013, s.456; Yörük, “Aksaray”, s.154-157; Yılmaz, “Sille”, s.40;  Yılmaz, “Hatunsaray”, s.327; Muşmal, Beyşehir, 
s.97. 
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edilmesi acaba eğitim imkânlarıyla mı ilgili? Zira 1869 tarihli Konya Vilâyet Sal-nâmesi’ne 
göre Bor’da 21 sıbyan mektebi ve 15 medrese varken, Ereğli’de 6 sıbyan mektebi ve 12 
medrese mevcuttur.101  

SONUÇ 
Çayan Derbendinin beş yıllık süreci kapsayan nüfus defterleri incelenirken, ilk olarak 

derbent olmasının getirmiş olabileceği özellikler ve farklılıklar dikkate alınmıştır. Bu 
doğrultuda, derbent olmasının bölgeye herhangi bir özellik katmadığı ve diğer yerleşmeler ile 
kıyaslandığında ciddi bir farklılık arz etmediği görülmüştür. Çalışmanın ikinci ayağını, 
Çayan'ın demografisi ve demografik eğilimler oluşturmuştur. Çekirdek aile yapısının egemen 
olduğu bölgede, hane reislerinin birden fazla evlilik yaptıkları çocuklarının yaş farklarından 
anlaşılmaktadır. Bu husus aynı zamanda kadınlardaki ölüm oranlarının fazlalığına da işaret 
etmektedir.  

Nüfusunun % 91’ini çiftçilikten daha alt bir sosyo-ekonomik yapıyı ifade eden rençberler 
oluşturmasına rağmen iş bulmak veya daha iyi şartlarda yaşamak adına Çayan dışına yapılan 
göçlerin azlığı dikkat çekmiştir. Bu husus, hane reislerinin yanında bekâr görünen erkeklerin 
de bir şekilde toprak veya derbentle olan sıkı bağlarına işaret etmektedir 

Modern öncesi toplumların hemen hepsinde görülen çocuk, ihtiyar ve kadınlardaki yüksek 
ölüm – veya kadınların erkeklere göre ortalama yaş ömürlerinin kısalığı - ile yüksek doğum 
oranları 1840 sayımında Çayan Derbendinde de gözlemlenmektedir. Ancak 1845 sayımındaki 
yüksek ölüm oranlarının, doğum oranlarının önüne geçerek erkek nüfusun gerilemesine yol 
açması Çayan’a özgü bir durum olsa gerek. 

 

KAYNAKÇA 

AK, Mehmet, “Teke Sancağında 1831 Sayımına Göre Nüfus ve Yerleşme”, History 
Studies, Volume 6, Issue 3, 2014, s.15-44, Doi Number: 10.9737/historyS1230. 

AKÖZ, Alattin - Şeyda Karaca, “1831 Nüfus Sayımına Göre Doğanhisar'ın Demografik 
Yapısı”, I. Ulusal Doğanhisar ve Çevresi Tarih, Kültür ve Turizm Sempozyumu 5-
7 Ekim 2012, Aybil Yayınları, Konya Ocak 2012, s.17-30. 

AKYILDIZ, Ali, “Muhtar”, İslâm Ansiklopedisi (DİA), C.XXXI, Türk Diyanet Vakfı 
Yayınları, Ankara 2003, s.51-53. 

AKYILMAZ, Gül, “Osmanlı Aile Hukukunda Kadın”, Türkler, C.X, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara 2002,  s.365-374. 

ARAZ, Yahya, 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Başlarına Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak, 
Kitap Yayınları, İstanbul 2013. 

BARKAN, Ömer Lütfi, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat 
Mecmuası, X, İstanbul 1953, s.1-26. 

BARKAN, Ömer Lütfi, “Türkiye’de İmparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi 
Tahrirleri ve Hakan’a Mahsus İstatistik Defterleri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, 
II, İstanbul 1940, s.20-59. 

BİLGİ,  Nejdet, “Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları Hakkında”, Türk Yurdu, XIX-
XX/148-149, Aralık 1999-Ocak 2000, s.117-124. 

                                                             
101Hicri 1286 Konya Vilâyeti Sâl-nâmesi, 2, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 2007, s.120, 143. 



 
 
 
    
                                                                                                                                                                               Doğan YÖRÜK  - Aynur KARADOĞAN 

 
Journal of History Studies 

JHS 
187  

 
H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 3 

September 
2015 

 
 

 

BOYDEMİR TEMEL, İsmet, Osmanlı Döneminde Ereğli Kazası Vakıf Eserleri, Ereğli 
Belediyesi Yayınları, Konya 2011. 

CLARK, Gregory, Fukaralığa Veda, Çev. Egemen Demircioğlu, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013. 

ÇADIRCI, Musa, Tanzimat Sürecinde Türkiye: Anadolu Kentleri, Der. Tülay Ercoşkun, 
İmge Kitabevi, Ankara 2011. 

ÇELİK, Aysel, 19. Yüzyıl Ortalarında Çamardı Nüfusu (1845 Tarihli, 3573-74 Numaralı 
Çamardı Nüfus Defteri), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, Konya 2014. 

ÇİÇEK, Kemal, “Osmanlılar’dan Önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler Hakkında 
Bazı Gözlemler”, s.51-89, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13542.pdf , (07.04.2015). 

DAVID, Geza, Osmanlı Macaristan’ında Toplum, Ekonomi ve Yöntem 16. Yüzyılda 
Simontornya Sancağı, Çev. Hilmi Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
1998. 

DEMİRCİ, Süleyman – Kazım Kartal, “1833/34 (H. 1249) Tarihli Kayseri Sancağı, 
Karahisar-i Develi (Yeşilhisar) ve Talas Kazası Müslim Nüfus Defteri 
İncelemesi”, History Studies, Volume 6, Issue 4, July 2014, s.1-29, Doi Number: 
10.9737/historyS1272. 

DEMİRCİ, Süleyman - Kâzım Kartal, “Osmanlı Nüfus Defterlerinin Tarih Yazımındaki 
Yeri: 1835 Tarihli Trabzon Vilayeti Maçuka/Maçka Kazâsı Müslim Nüfus Defteri 
Örneği”, History Studıes, Volume 6 Issue 3, April 2014, s.119-139; Doi Number: 
10.9737/historyS1229. 

DEMİRCİ, Süleyman, “Demography And History: The Value of The Avârizhâne 
Registers For Demographic Research: A Case Study of The Ottoman Sub-
Provinces of Konya, Kayseri And Niğde, C.1620s-1700”, Turcica 38 (2006), 
s.181-211. 

DEMİREL, Ömer - Adnan Gürbüz - Muhittin Tuş, “Osmanlılarda Ailenin Demografik 
Yapısı”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, C.1, Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s.97-161. 

DUBEN, Alan - Cem Behar, İstanbul Haneleri Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940, 
Çev. Nuray Mert, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2014. 

ELİBOL, Numan, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Nüfus Meselesi ve Demografi 
Araştırmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, C.XII, S.2, Isparta 2007, s.135-160. 

ERTEN, Hayri, Konya Şer'iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel 
Yapısı (XVIII. Y.Y. İlk Yarısı), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001. 

GÖYÜNÇ, Nejat, “Hane Deyimi Hakkında”, İÜEF Tarih Dergisi, XXXII, İstanbul 1979, 
s.331-348. 

GÜMÜŞÇÜ, Osman, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus, TTK 
Yayınları, Ankara 2001. 

GÜNDÜZ, Tufan, Anadolu'da Türkmen Aşiretleri, Bilge Yayınları, Ankara 1997. 



 

  

Çayan Derbendi’nde Demografik Eğilimler (1840-1845) 

 
Journal of History Studies 

JHS 
188 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 3 

September 
2015 

 
 

 
 

HALAÇOĞLU, Yusuf, “Derbend”, İslam Ansiklopedisi, C.XI, Türk Diyanet Vakfı 
Yayınları,  Ankara 2003, s.162-164. 

HALAÇOĞLU, Yusuf, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve 
Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988. 

Hicri 1286 Konya Vilayeti Sâl-nâmesi 2, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 
2007. 

KARAL, Enver Ziya, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, Devlet İstatistik 
Enstitüsü Matbaası, Ankara 1997. 

KARPAT, Kemal H., Osmanlı Nüfusu (1830-1914), Çev. Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 2003. 

KASABA, Reşat, “Batı Anadolu’da Göçer İşçiler 1750-1850”, Çev. Banu Büyükkal, 
Dünya, İmparatorluk ve Toplum, Osmanlı Yazıları, Kitap Yayınevi, İstanbul 
2005, s.24-32. 

KIVRIM, İsmail, “Nüfus Ceride Defterlerine Göre 19. Yüzyılın Ortalarında Giresun’un 
Nüfus Yapısı”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S.10, Bahar 2011, s.53-70. 

MUŞMAL, Hüseyin – Müjgan Şahinkaya, “1844 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Beyşehir 
Kazası”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic, Volume 10/1 Winter 2015, p.477-510, ISSN: 
1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7712, ANKARA-TURKEY. 

MUŞMAL, Hüseyin, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve 
Ekonomik Yapısı (1790-1864), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, Konya 2005. 

ORHONLU, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilâtı, Eren Yayınları, 
İstanbul 1990. 

ORTAYLI, İlber, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul 2000. 

ÖZ, Mehmet, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Kullanılması 
Hakkında Bazı Düşünceler”, Vakıflar Dergisi, XXII, 1991, s.429-439. 

ÖZ, Mehmet, “Tahrir”, DİA, 39, İstanbul 2010, s.425-429. 

ÖZCAN, Abdülkadir, “Redif”, İslâm Ansiklopedisi, C.XXXIV, Türk Diyanet Vakfı 
Yayınları, Ankara 2003, s.524-526. 

ÖZDEĞER, Mehtap, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Miri Arazi Rejimi ve Tahrir 
Geleneği”, Manas Journal of Social Studies (Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), III/5, 2003, s.1-13. 

ÖZEL, Oktay, “17. Yüzyıl Osmanlı Demografi ve İskân Tarihi için Önemli Bir Kaynak: 
Mufassal Avarız Defterleri”, XII. Türk Tarihi Kongresi, Kongreye Sunulan 
Bildiriler III, Ankara 1994, s.735-743 

ÖZEL, Oktay, “Avarız ve Cizye Defterleri”, Osmanlı’da Bilgi ve İstatistik, (Ed. şevket 
Pamuk), Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara 2000, s.1–29.  



 
 
 
    
                                                                                                                                                                               Doğan YÖRÜK  - Aynur KARADOĞAN 

 
Journal of History Studies 

JHS 
189  

 
H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 3 

September 
2015 

 
 

 

ÖZÜNLÜ, Emine Erdoğan, “Derdest Defterlerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Deneme: 
493 Numaralı Ayntâb Derdest Defteri’nin Analizi”, Bilig, S.56, Ankara 2011, 
s.235-248. 

ÖZÜNLÜ, Emine Erdoğan, Ayntâb Sipahileri, Bir Osmanlı Sancağında Timarlı Sipahi 
Olmak (1530-1647), Berikan Yayınevi, Ankara 2011. 

SAK İzzet, Konya Kadı Sicili 14 (1080-1081/1669-1670) (Transkripsiyon ve Dizin), 
Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2014. 

SAK İzzet, Konya Kadı Sicili 52, (1143-1144&1730-1731), Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Yayınları, Konya 2014. 

SAK, İzzet, 10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1070-1071 / 1659-1661) (Transkripsiyon), 
Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 2003. 

SAK, İzzet, 11 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1071-1072/1661-1662), Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları, Konya Temmuz 2014. 

SAMİ, Şemseddin, Kâmûs-ı Türkî, Çağ Yayınları, Dersaâdet 1317. 

SELÇUK, Hava, “Niğde‟de İlk Nüfus Sayımı (22 Şevval 1246/6 Nisan 1831)”, JASSS, 
Volume 6 Issue 2, February 2013, s.1263-1294. 

ŞAHİN, Hacı Haldun, Çorum Nüfus Defterleri (1837-1844), Çorum Belediyesi Kültür 
Yayınları, Çorum 2012. 

ŞAHİNKAYA, Müjgan, 1844 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Beyşehir Kazası, Yüksek 
Lisans Tezi, Konya 2014. 

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler (BOA MAD): 3016, 
3074. 

T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Nüfus Defterleri (BOANFS.d): 03387, 03388, 03389. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Tahrir Defterleri (TKGM TT): 528. 

TELCİ, Cahit, “Osmanlı İktisat Literatüründe Bulunan ve Günümüzde Hâlâ Yaşayan Bir 
Kavram: Rençber”, Türkler, C.X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.714-
717. 

YAMAN, Zekeriya, 19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Yönüyle Ereğli Kazası, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2007. 

YILMAZ, Mehmet “Tanzimat Dönemi’nde Sille Gayrimüslimleri”, Sille ve Aya Elenıa 
Müzesi, Selçuklu Belediyesi, Konya 2013, s.31-43. 

YILMAZ, Mehmet, “Tanzimat Döneminde Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre Kulu 
Köyü”, Kulu Sempozyumu Bildirileri 19-21 Ekim 2012, Kitap Dünyası Yayınları, 
Konya 2013, s.81-102. 

YILMAZ, Mehmet, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hatunsaray Nahiyesinde Nüfus ve 
Nüfus Hareketleri”, I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi, Tarih, Kültür 
ve Turizm Sempozyumu (Bildiriler) 2-4 Ekim 2011, Aybil Yayınları, Konya 2012, 
s.307-333. 

YÖRÜK, Doğan, “1843 Tarihli Cizye Defterine Göre Aksaray’da Gayrimüslimler” Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.170, Ekim 2007, s.143-160. 



 

  

Çayan Derbendi’nde Demografik Eğilimler (1840-1845) 

 
Journal of History Studies 

JHS 
190 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 3 

September 
2015 

 
 

 
 

YÖRÜK, Doğan, “H.1259/M.1843 Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rum ve 
Ermeniler” Turkish Studies - International PeriodicalForTheLanguages, 
Literatureand History of TurkishorTurkic, Volume 8/11, Ankara 2013, s.439-466. 

YÖRÜK, Doğan, “XVIII. Yüzyılda Konya Çevresinde Güvenlik Meselesi ve Derbentlerle 
İlgili Düzenlemeler”, Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç'e 
Armağan, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya 
2013, s.249-266. 

YÖRÜK, Doğan, XVI. Yüzyılda Ereğli Kazâsı, Konya Ereğli Belediyesi, Konya 2009. 

YÜKSEL, Hasan “Osmanlı’da Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımına Göre 
Divriği’nin Demografik Yapısı”, Nüfusbilim Dergisi\TurkishJournal of 
Population Studies, 2006-2007, S.28-29, s.73-89. 

 
 


