
Kayseri’de Müslim ve gayr-i Müslim unsurlar birlikte yaşamaktaydı-
lar. Selçuklular zamanından beri Kayseri ve civarında meskûn olan halk 
hakkında bazı bilgiler mevcuttur. Bu dönemde şehirdeki meskûn hal-
kın büyük bir kısmı Müslüman-Türk olmasına rağmen bunların sayısını 
ve oranlarını tespit etme imkânına sahip değiliz. Anadolu’daki Moğol 
hâkimiyeti, özellikle Orta ve Doğu Anadolu’da bulunan Türkmen 
nüfusun batıya doğru hareket etmesine sebep olmuştur. Göç eden 
bu unsurların yanında Ermeni ve Rumların da olduğu bilinmektedir. 
Kayseri’deki gayri Müslim unsurlardan olan Ermeniler, Kiçi Kapı diğer 
adıyla Ayavasil Kapısı ile Sivas Kapısı arasında ikamet etmekteydiler.1

Şehrin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte burada meskûn 
olan halk hakkında daha detaylı bilgiler ortaya çıkmaktadır. İlk olarak 
1470–71 tarihinde evkaf ve emlak yönünden tahriri yapılan bölgenin 
ikinci tahriri, 1476’da yapılmıştır. Ne yazık ki bu defterler kaybolduğu 
için bu tarihe ait bilgiler elde edilememiştir. Bundan sonra elimizde 
mevcut olan ilk defter, 1484 tarihli olup bölge hakkında ilk bilgileri ver-
mektedir. Fakat bu defter de eksik olduğundan şehir merkezi hakkında 
bilgiler bulunmayıp sadece nahiyeler ve köyler hakkında mufassal bilgi-
ler yer almaktadır.

Bu çalışmada; 14842, 15003, 15234, 15705 ve 15846 tarihlerini taşıyan 
beş adet Tapu-Tahrir Defteri’ne dayanılarak Kayseri şehir merkezi ve 
kazada bulunan Müslüman ve gayri Müslim nüfus ortaya konulmuş ve 
bunların artış oranları incelenmiştir.
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Tapu-Tahrir Defterleri, Osmanlı Devleti’nin nüfus ve arazi sayımını 
ihtiva eden en önemli istatistikleri araştırmacılara vermektedir. Bu def-
terlerde, tahrir edilen yerin şehir merkezinden başlanmak üzere mahal-
leler sırasıyla kaydedilmektedir. Şehirde önce Müslüman mahalleler, 
sonra da gayr-i Müslim unsurlar Cemaat-i Zımmiyân ya da Cemaat-i 
Gebrân adı altında defterlere yazılmaktadır. Şehirde bulunan Müslüman 
ve gayri Müslim halk içerisinde belli bir sanat erbabı olanların isminin 
altına, hangi sanatı icra ettikleri kaydedilirdi. Vergi veren Müslüman ya 
da gayri Müslim nüfusun erkeklerinden evli olanlar hane, bekârları da 
mücerred olarak değerlendirilirdi. Daha sonra köyler yazılır ve köyde 
yetiştirilen mahsullerin akçe olarak yıllık değerleri gelirler kısmında 
gösterilirdi.

1484 tarihli defterin giriş kısmı eksik olduğundan şehirde bulunan 
Müslüman ve gayr-i Müslim unsurları tespit etmemiz mümkün olmadı. 
Fakat köylerde yaşayanların etnik yapısı tam olarak ortaya konulmuştur.

1500 tarihli olup Kayseri Kazâsı’nın tamamını ihtiva eden defterde, 
önce Müslüman mahalleleri zikredilmiş, ardından da şehirde yaşayan 
Ermeni nüfusun yerleştikleri yerler hakkında bilgiler verilmiştir. Daha 
sonra da şehirde mevcut olan Ermenilerin isimleri kaydedilmiştir. Bu 
defter üzerinde yapılan incelemede ilginç isimler tespit edilmiştir. 
Ermeni isimleri arasında birçok Türk ismine de rastlanılmıştır. Bu isim-
ler; Emir, Ayvad, Bülbül, Yadigâr, Emirşah, Melikşah, Uğurlu, Sefer, 
Budak, Bolad, Hasbeğ, Evren, Emirşah, Yusuf, İskender, Tursun, Yahşi, 
Arslan, Kaplan, Bâli, Kiçibeğ, Koca, Hızırşah, İsfendiyar, Hüdaverdi, 
Tanrıverdi, Karaca, Yakub, Temur, Zekeriya, Karagöz, Alagöz, vb. Türk 
isimleri yanında Kirkor, Andronik, Sergis, Mıgırdıç, Toros, Hacuk, 
Tatur, Vartan, David, Andor, Bogos, Ovanis, Vartanis, Aleksi, Nikola, 
Torik, Agop, Andronik, Vasil ve Andol gibi isimler de mevcuttur.7 
Benzer isimlerin Rumlar arasında da olduğu görülmektedir. 

Ronald Jennings ve Suraiya Faroqhi’nin de belirttiği gibi, bu bölgeye 
yerleşen Hıristiyanlardan Rum, Ermeni ya da Karamanlılar adı verilen-
lerin sayısı XVI. yüzyıl boyunca sürekli artış göstermiştir. Bunlar hem 
Grekçe hem de Türkçe isimler kullandıkları için Hıristiyan toplumunun 
etnik yapısını belirlemek hemen hemen imkânsızdır.8

1500 tarihli defterde şehirde meskûn olan gayr-i Müslimlerle 
ilgili olarak; Cemaat-i zımmiyan der nefs-i Kayseriyye ba’zısı Sivas 
Kapusunda ve ba’zısı Kiçi Kapu ve Boyacı Kapusunda sakonend şeklinde 
kayıt vardır. Bunların hane sayısı 326 olup bunun 269 hanesi Ermeni, 
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57 hanesi de Rum nüfustan ibaretti.9 Bu dönemde şehir merkezinde 
yaşayan gayr-i Müslimlerin ödedikleri cizye ise Cizye-i gebran-ı şehir 
8.695 akçe olarak kaydedilmiştir.10 

Şehir ile ilgili nefer sayısı hakkında bilgi verilirken Cem’an der 
nefs-i şehir 2.293 nefer Hane-i avarız 1.425 nefer, gayr-i ez mücer-
red ve eimme ve pîr-i fânî ve muaf. Uzun Hasan askeri gelüb kal’a-i 
Kayseriyeyi muhasara idecek şehir halkı muhalefet itdükleri sebebden 
Sultan Mehmed tâbe serahû ‘avarız-ı divâniyeden mu’afnâme vermiş 
pâdişâh-ı ‘âlempenâh e’azzallahû ensarehû mu’afnâme sadaka eyledi 
deyu defter-i köhnede mestûr şeklinde bir kayıt vardır. Buradan şehir 
halkının Uzun Hasan’ın kuvvetlerinin Karaman seferinde Kayseri’yi 
muhasara ettikleri sırada şehir halkının onlara karşı koyması ve asker-
lere yardım etmesi neticesinde Fatih Sultan Mehmed tarafından avarız 
vergisinden muaf olduklarına dair ferman verildiği anlaşılmaktadır. 

1523 tarihli defterde; Cemaat-i Rûmiyan der bâb-ı Sivas nezd-i 
bab-ı Küçük nefer 71 şeklinde kaydedilirken Ermeniler de;

Cemaat-i Ermeniyan ve Kayseryan 193 nefer, 
Cemaat-i Ermeniyan ve Şarkıyan 47 nefer, 
Cemaat-ı Ermeniyan ve Sisîyân 146 nefer şeklinde kaydedilmiştir.11 

Buradan doğudan ve Sis bölgesinden, yani bugünkü Adana’nın Kozan 
ilçesi tarafından yoğun miktarda Ermeni nüfusu geldiği anlaşılmakta-
dır. Bunun sebebi de II. Beyazid döneminde yaşanan Osmanlı-Memluk 
anlaşmazlığı ile doğuda ortaya çıkan Osmanlı-Safevî mücadelesidir. 

1570 tarihli defterde Rumlar; Cemaat-i Rûmiyân der bâb-ı Sivas der 
bâb-ı Küçük 80 nefer şeklinde kaydedilmiştir. Ermeniler ise; 

Cemaat-i Ermeniyan-ı Kayseriyye 186 nefer, 
Cemaat-ı Ermeniyan-ı Şarkiyan 245 nefer, 
Cemaat-ı Ermeniyan-ı Sisiyân 150 nefer olarak toplam 581 nefer 

kaydedilmiştir.12 
Şehrin vergi gelirleri arasında, Mahsûl-i cizye-i gebran-ı Şehr-i 

Kayseriye ve nevâhi-i Kayseriyye 102.450 an nefs-i Kayseriyye 20.000 
an nevahi-i Kayseriyye 82.450 şeklinde defterde yer alan kayıttan13 
gayr-i Müslimlerin 102.450 akçe cizye ödedikleri, bunun 20.000 akçe-
sinin şehirde, kalan 82.450 akçesini de kırsal kesimde yaşayanların ver-
dikleri anlaşılmaktadır. 
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1584 tarihinde ise Ermeni nüfusla birlikte yerleşmiş oldukları 
mahalleler ilk defa zikredilmiştir. Bunlar, Derviş Beğ Mahallesi bün-
yesinde Gebran der kal’a-i mezbure başlığı altında 13 hane kaydedil-
miştir.14 Yine bu defterde, Müslüman nüfus ile birlikte ikamet eden 
gayri Müslimlere rastlanmaktadır. Nitekim Hisayinlü Mahallesinde 2, 
Mescid-i Danişmend Mahallesi’nde 5, Sasık Mahallesi’nde 5, Nesibe 
Hatun Mahallesi’nde 5, Tac-ı Kızıl Mahallesi’nde 4, Emir Sultan 
Mahallesi’nde 4 hane olmak üzere Müslim ve gayr-i Müslimlerin bir-
likte yaşadıkları mahallelere de rastlanmaktadır.15 

Bu dönemde gayr-i Müslim unsurların yoğun olarak Şehreküstü, 
Bektaş, Oduncu, Tatur, Tavukçu ve İnceşehir Mahalleleri’nde yerleş-
tikleri anlaşılmaktadır.16 Bunların tamamı ise Cemaat-i Şarkiyân adı 
altında kaydedilmiş olup doğudan gelen Ermeni nüfusu göstermektedir. 

1584 tarihli defterde Rumlar; Cemaat-i Rûmiyân der bâb-ı Sivas 
ve der bâb-ı Küçük ve der bâb-ı Sabah 204 nefer17 şeklinde kayıtlıdır. 
Ermeni nüfus ise; 

Cemaat-i Ermeniyan-ı Kayseriyye 29918

Cemaat-i Ermeniyan-ı Sisyân der Enderun ve Birûn 36919

Cemaat-i Şarkiyân-ı zımmî 22920

Şehreküstü Mahallesi 108, 
Bektaş Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 92
Oduncu Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 118
Tatur Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 52
Tavukcu Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 79
Sayeci Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 55
Kara Kiçi Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 53
İnceşehir Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 27
Harput Mahallesi halen mevzi’i Cemaat-i Şarkiyân 6321

Mahsul-i cizye-i gebrân-ı nefsi Kayseriyye ve nevahî beher nefer 
fî 35 yekûn 163.007 akçe 22 olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla yüzyılın 
sonuna doğru gayr-i Müslim nüfus artışına paralel olarak cizye gelirleri 
de önemli ölçüde artış göstermiştir. 

Kayseri’ye gelip yerleşen Ermeni nüfus ile ilgili XVII. yüzyıla ait 
cizye defterlerinde daha ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Bunlar içeri-
sinde en önemlisi Cemaat-i Ermeniyan-ı Sisiyân der Enderun ve Birûn 
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şeklinde kaydedilmiş olan Sis / Kozan bölgesinden gelen Ermenilerdir. 
Gelenler şehir içerisinde ve dışında yerleşmek suretiyle iki ayrı mahal-
lede ikamet etmişlerdir. Bununla ilgili olarak cizye defterinde Kaza-i Sis 
hane 34, İşbu zikr olunan otuz dört nefer kefere Kasaba-i Sis’den göçüb 
gelmeğle yigirmi seneden mütecavizdir ki mahrûse-i Kayseriye’de sakin 
olub şeklinde bir kayıt vardır.23 Celâlî isyanlarının da bu göç hareke-
tinde önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Nitekim cizye defterinde 
yer alan bir kayıtta, Zamantı nahiyesi ile çevresindeki bir kısım köylerin 
eşkıya hareketi sırasında harap olduğu Nahiye-i Zamanto’da vaki’ olub 
zikr olunan kura kefereleri eşkıya istilasından ile el’an harabelik olub 
şeklindeki kayıtta açıkça belirtilmektedir. 

Celalî isyanlarının yanında XVI. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan 
ekonomik buhranları, 1586 ve 1600 yılı büyük para tağşişleri dolayısıyla 
meydana gelen devalüasyonu, Amerika’dan elde edilen ucuz gümüşün 
önce Avrupa’ya oradan da Osmanlı Devleti’ne girmesi dolayısıyla akçe-
nin değerinde yaşanan büyük düşüşlerin neden olduğu sosyal ve ekono-
mik etkileri de unutmamak gerekir. Aynı zamanda çift bozan vergisi bu 
dönemde büyük artış göstermiştir. Kırsal kesimden şehir merkezlerine 
büyük göçler yaşanmaktadır. Bunun en önemli sebebi de Celalî asile-
rine karşı surları ve savunma merkezleri olan şehirlerde güvenlikli bir 
ortamda yaşamak arzusudur. 

Kayseri’ye gelip yerleşenler içerisinde önemli bir yekûn tutan gayr-i 
Müslim gurup da Cemaat-i Şarkiyân-ı zımmî başlığı altında kaydedil-
miş olanlardır. Bunlarla ilgili olarak da yine cizye defterlerinde geldik-
leri yerler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Defterde; Kaza-i Darende 
hane 45 Darendelü keferesi on beş seneden mütecavizdir ki göçüb mah-
rûse-i Kayseriyeye gelüb sakin olmağla şeklindeki kayıt bunların geldik-
leri yerleri göstermektedir. Aynı şekilde, İşbu zikr olunan kefere Haçinlü 
ve Elbistan ve Sivas’dan göçüb gelen on beş seneden mütecavizdir ki 
mahruse-i Kayseriye’de sakin olub şeklindeki kayıt24 bunların Darende, 
Haçinlü, Elbistan ve Sivas gibi kazalardan Kayseri’ye gelip yerleştik-
lerini göstermektedir. Bunlardan başka Çepni, Gemerek, Karaözü ve 
Rumdiken köyleri cizyelerinin de Kayseri cizyesine dâhil edilerek alın-
dığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.25 

1021 / 1612 tarihli cizye defterinde Kayseri’de bulunan gayr-i Müslim 
unsurlarla ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Yine Celâlî isyanlarının 
etkilerinin vurgulandığı kayıtta; Mahruse-i Kayseriyye cizye keferesi 
tevabiiyle eşkıya istilasından berü el’an bin sekiz yüz nefer kefere olub 
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hala bu Medine-i mübarekede müceddeden tahrir ve sebt-i defter olun-
ması şeklindeki kayıttan26 şehirde 1800 nefer gayr-i Müslimin cizye 
verdiği anlaşılmaktadır. Bu cizye defterinde de şehirde yaşayan Ermeni 
nüfus içerisinde Mavri, Yaseb, Selban, Kirkor, Turak, Kaya, Hoca Beğ, 
Sergir, Uğurlu, Sefer, Selban Bali gibi isimlere rastlanmaktadır.

 1057 / 1647 tarihli cizye defterinde de benzer bilgiler vardır.27 Bu 
defterdeki kayıtlardan şehirdeki Ermenilerin Müslüman mahallelerine 
yerleşmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Yine bu defterde bazı köylerin 
cizye gelirlerinin Kayseri’de bulunan Ahmed Paşa vakfına tahsis edil-
diğini gösteren kayıtlar vardır.28 Nitekim Tomarza, Korkorin, Ketha ve 
Saru Mehmedlü köylerinin cizyelerinin Ahmed Paşa’nın Kayseri’deki 
camii ve imaretine vakfedildiği, bunların 80 nefer olduğu, kalanının da 
mirî için alındığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu defterde de, Ermeni 
nüfus şehir ve kırsal alan olmak üzere ayrı ayrı kaydedilmiştir.

13 Receb 1103 / 23 Mart 1692 tarihli Kayseri Kazası’na ait olup 
Beray-ı cizye-i gebran ma’a Yahudiyan-ı kaza-i Kayseriyye baş-
lığı altında hazırlanan cizye defterinde, ilk defa Yahudi cemaatinden 
bahsedilmektedir. Bu defterin 1691 cizye ve vergi reformundan sonra 
tutulduğu anlaşılmaktadır. Şehirdeki cizye mükellefi olanlar; ‘a’lâ 1.515, 
evsat 957 ve edna 1.957 olmak üzere toplam 4.429 nefer olarak kay-
dedilmişlerdir. Bu defterde, daha önceki cizye defterlerinde cemaat adı 
altında kaydedilen Sınıkcı, Köy Yıkan, Arzıman, Keklicik, Furuncu 
ve Batman’ın mahalle adı altına kaydedildiği görülmektedir. Yine bu 
cizye defterinde; Karakaş, Şahin, İbrahim, Laçin, Sefer, Mavros, Bedros, 
Kaplan, Tursun, Kaya, Murat, Kızıl, Devlet, Bayındır gibi isimlere de 
rastlanmaktadır. (Ek Tablo II). 

Bahsedilen defterlerde kır iskân birimlerine yerleşmiş olan 
Ermenilerin, yerleşim birimleri olarak Erciyes Dağı ile Ali Dağı’nın 
güney, güneydoğu ve çok az da kuzey kesimlerini seçtikleri görülmek-
tedir. Bu yerleşim birimleri şehrin coğrafi konumuna göre oldukça yük-
sektir. XV. ve XVI. yüzyılda bu bölgeye Koramaz Dağı, Cebel-i Ali ve 
Cebel-i Erciyes Nahiyesi isimleri verilmekteydi. Erciyes’in biraz daha 
güneyinde ise çok yoğun olarak konar-göçer Türkmenlerin yaşadıkları 
defterlerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

XVI-XVII. yüzyıllar arasında Kayseri’nin köylerine yerleşmiş olan 
Ermeni nüfusun yerleştikleri köyler ile nefer sayıları tablo III de veril-
miştir. Burada da görüldüğü gibi, 1484–1692 yılları arasında 208 yıllık 
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süre içerisinde Ermeniler, 35 yerleşim biriminde ilk tahrirde 958 nefer 
olarak kaydedilmiş iken, 1584’te 4.028 nefer olarak kaydedilmişlerdir.

İncelenen dönem içerisinde nüfus artışı ise şu şekilde olmuştur. 
1484’te 958 nefer iken 1500’de %53’lük artışla 1.461’e, 1523’de %10’luk 
artışla 1.610’a, 1570’de %56’lık bir artışla 2.511 ve 1584’te ise %60 artışla 
4.028 nefere ulaşmıştır. Dolayısıyla 100 yıllık süre içerisinde yaklaşık üç 
kat artarak 958’den 4.028’e yükselmiştir.

Ermeni Nüfusun Şehir ve Kaza İtibariyle Durumu ise Şu Şekildedir:
Yerleşim Birimi 1484 1500 1523 1570 1584

Şehir 271 386 622 1611

Kaza 958 1.461 1610 2518 4028

Toplam 958 1.727 1996 3170 5639

Tabloda da görüldüğü gibi, Ermeni nüfus daha ziyade köylerde 
yaşamaktadır.

Gayr-i müslim unsurları bu şekilde belirttikten sonra, nüfusun en 
büyük kısmını oluşturan Müslüman Türklerin şehir ve kır iskân birim-
lerindeki nüfusu da, hane sayısına muafları da ilave etmek suretiyle şu 
şekilde gösterilebilir.

Müslüman Nüfus

Yerleşim Birimi
1484 1500 1523 1570 1584

Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer

Şehir - 2.059 1.871 2.786 6.479

Nahiyeler 4.070 4.529 5.343 6.902 9.931

Toplam 4.070 6.588 7.214 9.688 16.410

Görüldüğü gibi Müslüman nüfusun yaklaşık %60’ı kır iskân birim-
leri dediğimiz köylerde yaşamaktadır.

1484 ile 1584 yılları arasında Kayseri ve civarında yerleşmiş olan 
Müslim ve gayr-i Müslim unsurları bu şekilde belirttikten sonra bunla-
rın şehirde ve kır iskân birimlerindeki durumlarından bahsetmek gerek-
mektedir. Buna göre; şehirde meskûn olan Müslim ve gayr-i Müslim 
nüfusun nefer sayısı olarak durumu şu şekildedir.
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Kayseri Şehrindeki Nüfus Durumu 
Birimi 1500 1523 1570 1584

Müslüman 2.059 1.871 2.786 6.479

Ermeni 271 386 652 1.611

Rum 55 71 80 204

Toplam 2.385 2.328 3.518 8.294

Burada görüldüğü gibi; 1500 tarihinde nüfusun %86’sını Müslüman 
Türkler, %12’sini Ermeniler, %2’sini de Rumlar oluşturuyordu. 

1523’de nüfusun %80’ni Türkler, %16’sını Ermeniler, %4’ünü Rumlar; 
1570’de %82’sini Türkler, %18’ini Ermeniler; 
1584’te ise nüfusun %78’ini Türkler, %19’unu Ermeniler ve %3’ünü 

de Rumlar oluşturmaktaydı. 1484–1584 arasındaki yüz yıllık süre içe-
risinde Ermenilerin en yoğun olduğu dönem 1584 tarihi olup nüfusun 
sadece %19’unu oluşturmaktaydılar.

Kır iskân birimlerinde ise durum daha da farklıdır. 1484–1584 tarih-
leri arasında Kayseri ve civarında bulunan etnik yapı nefer sayısı bakı-
mından şu şekildedir.

Kayseri Kazası Nüfus Durumu
Nahiyelerdeki Nüfus Durumu

Birimi 1484 1500 1523 1570 1584

Müslüman 4.070 4.259 5.343 6.902 9.931

Ermeni 958 1.461 1.610 2.518 4.028

Rum 122 316 427 428 569

Toplam 5.160 6.036 7.380 9.848 14.528

Buna göre 1484’te nüfusun %79’u Türk, %18’i Ermeni, %3’ü Rum; 
1500’de; %71’i Türk, %24’ü Ermeni, %5’i Rum; 
1523’de %73’ü Türk, %22’si Ermeni, %5’i Rum; 
1570’de %70’i Türk, %25’i Ermeni, %5’i Rum; 
1584’te %69’u Türk, %27’si Ermeni ve %4’ü Rum’dur.
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1484–1584 tarihleri arasında hem şehir hem de kır iskân birimlerin-
deki nüfus unsurları nefer olarak şu şekildedir.

Kayseri ve Civarında Nüfus Durumu

Birimi 1484 1500 1523 1570 1584
Müslüman 4.070 6.318 7.214 9.688 16.410

Ermeni 958 1.732 1.996 3.170 5.639

Rum 122 371 498 428 773

Toplam 5150 8.421 9.708 13.286 22.822

Ermeni nüfus 1484’te toplam nüfusun %18’i iken 1584’te %25’e 
yükselmiştir.

Kayseri şehrinde yaşayan gayr-i Müslim unsurların uğraştıkları mes-
lekler arasında yaygın olarak; kuyumcu, nalbant, çullah, demirci, çoban, 
kürekçi, çanakçı, hamal, bıçakçı, çerçi, faraş, benna, şerbetçi, tavukçu, 
tandırcı, kuşakçı, sebzeci, terzi, hayyat, cerrah, debbağ, bezci, ayakka-
bıcı, dokumacı gibi meslekler ön plana çıkmaktaydı.29 Anadolu’daki 
pamuklu üretim ve pazarlamasının en önemli merkezlerinden birisi 
olan Kayseri’de, Müslüman ve gayr-i Müslim tüccarların pamuk pazar-
lamasında etkili oldukları bilinmektedir.30 

Kervan ticaretinin önemli uğrak yerlerinden birisi olan Kayseri’de 
büyük çaplı pazarlar ve hanlar kurulmuştur. Konya ve Diyarbekir gibi 
Kayseri şehri de debbağcılıkta büyük mesafeler kat etmiş ve deri işlet-
meciliğinin ana merkezlerinden birisi haline gelmiştir31. Kayseri’de deri 
işletmeciliğinin gelişmesine paralel olarak hayvancılık da gelişmiştir. 
Şehirde pek çok açık pazarlar ve kapan hanları bulunmakta olup top-
tan ticaret gelişmiş durumdaydı. Haftanın ve yılın belirli günlerinde 
büyük pazarlar kurulmaktaydı. Bu kapan ve hanların büyük bir kısmı 
günümüzde hala mevcut olup ticari yönden hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Kayseri Kazası’nda köylerde yaşayanlar zirai üretim ile uğraşmakta 
olup daha çok buğday ve arpa üretimi yapmaktaydılar. Bunları darı, 
mercimek, yulaf ve nohut takip etmektedir. Tahıl ürünlerinden başka 
nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünler ile bahçe bitkileri de yetiştir-
mekteydiler. Bunların üretimini yapan gayr-i Müslimler de Müslüman 
Türkler gibi vergilerini vermekteydiler. Hububattan başka en fazla ola-
rak elma, armut, kayısı gibi meyveler ile ceviz, üzüm, bostan (kavun-kar-
puz), sebze, badem ve şalgam yetiştirilmektedir. Bağcılık, ceviz ve meyve 
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üretimi daha ziyade Sahra, Koramaz, Cebel-i Ali ve Cebel-i Erciyes 
Nahiyeleri’nde yapılmaktadır.

Nüfus ve ekonomik yapısı belirtilen gayr-i Müslim topluluklar 
hakkında bölgeye gelen seyyahların da zaman zaman önemli bilgi-
ler verdikleri bilinmektedir. Bunlardan birisi olan ve XVII. yüzyılın 
hemen başlarında 1617’de Kayseri’ye gelen meşhur Polonyalı Seyyah 
Simeon’un32 Kayseri ile ilgili verdiği ve önyargılı olarak değerlendirdiği-
miz bilgiler üzerinde durmak gerekmektedir. 

Polonyalı Simeon, öncelikle şehir hakkında birkaç cümle ile bilgi 
vererek, Merkez bir şehir olan Kayseri’ye geldik. İç ve dış olmak üzere 
iki kat surla çev rili olan şehrin iç kısmında Surp Asduadzadzin ve Surp 
Sarkis adla rını taşıyan iki kilise vardır. Şehrin iç ve dış kısımlarında eski 
ve yeni yapılar, kârgir ve kub beli büyük kiliseler gördüm… Şehrin iç ve 
dış taraflarında birçok ziyaretgâhlar da vardır diyerek şehrin iki kat surla 
çevrili olduğunu belirtir ki bunlar iç ve dış surlardır. 

Arkasından şehirde yaşayan Ermeniler hakkında; Şehirde 500 hane 
Ermeni mevcuttur. İçlerinde zengin tüccarlar ve namlı kocalar olduğu 
hâlde, fakirler pek çoktur. Bunlar ekseriya terzilik ve kaftancılıkla meşgul-
dürler. Şehir için deki Ermeniler Ermenice bilmeyip Türkçe konuşurlar; 
fakat şehir dışın dakiler Ermenice bilirler. Evler ham kerpiçten yapıl-
mıştır ve kapılan o kadar ufaktır ki eğilerek içeri girilebilir. Şehir umu-
miyetle bir virane manzarasını arz eder. Fakat bununla beraber, hanlar, 
bedestenler, dükkânlar, çarşı-pazar ve kuyumcu dükkânları vardır. Böyle 
olduğu hâlde, çok az insana rastlanır. Zira Celâlîlerin yaptıkları tahri-
battan maada halk emirlerin korkusundan imar işlerine yanaşmıyordu. 
Şeklinde bilgiler verir. Ermeni nüfus 1584 tarihli deftere göre 1544 
nefer olup 1612 tarihli cizye defterinde bunların sayısı 579’a düşmüştür. 
Dolayısıyla Simeon’un belirttiği 500 hane nüfustan daha fazla olması 
gerekmektedir. Celalî isyanları sırasında bir göç hareketinin yaşandığı 
bilinmektedir. Şehirdeki Ermenilerin Türkçe konuştukları, şehir dışın-
dakilerin de Ermenice konuştukları meselesi de doğrudur. Şehrin isyan-
lar sırasında büyük tahribat gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim 1052 / 
1642 tarihli avarız defterinin33 başında reayasının fakirü’l-hâl olmağla 
her on beş neferine bir hane kayd olunmak istenmesi ekonomik sıkıntı-
ların halen devam ettiğini göstermektedir. Şehirde han, bedesten, dük-
kan, çarşı ve pazarların bulunduğunu belirtmektedir. Ancak Simeon, 
Celalî asilerinin şehre zarar verdiğini belirtmesine rağmen halkın emir-
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lerinin korkusundan imar işlerine girişemediğini belirtmektedir ki bu 
bilginin sağlıklı bilgi olması oldukça şüphelidir. 

Simeon, şehirde bulunan büyük bir kilisenin harap hale geldiğini 
taşlarının sökülerek kalenin tamirinde kullanıldığını Kayserili Barseh’in 
kabri, şehrin dışında şark tarafına düşer. Eskiden büyük bir kilise olan 
bu bina, kalenin inşasında kullanılmak üzere tasları sökülmüş olup 
şimdi harab haldedir cümleleriyle belirtmektedir. Oysa kalenin tamiri 
ile ilgili olarak yaptığımız geniş kapsamlı çalışmada34 kalenin tamirinde 
kullanılan malzemelerin nerelerden ne kadar miktar alındığı arşiv kayıt-
larına göre ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bir kilisenin tahrip edilerek 
taşlarının kale tamirinde kullanılması mümkün değildir. 

Şehirde kaldığı yerler hakkında da bilgiler veren Simeon, Şehrin 
etrafı, Edirne’de olduğu gibi, birçok bağ ve bahçedir. Bağ larda yedi cins 
üzüm gördük. Buranın insanları da, misafir-seven adam lar olup, bizi her 
gün başka bir bağa götürüyorlar ve akşama kadar yemek ve tatlı şarapla 
bizi ağırlıyorlardı. Bu insanlar, dediğim gibi, tatlı dilli, kurnaz, şâir ve 
nükteden adamlar, aynı zamanda boyacıdır lar. Vardapet Vardan’ın da 
çok büyük bir bağı olduğundan, defalarca oraya gittik. Bu bağda on iki 
cins üzüm yetiştiğini söylediler şeklinde tariflerde bulunmaktadır. Bu 
seyahatnameyi yayınlayan Andreasyan, ne yazık ki buradaki boyacı tabi-
rini dipnotta Kayseri ile ilgili olduğu ileri sürülen bir fıkra ile özdeşleş-
tirmekte şehir halkının gözü açık ve hilekâr olduğunu iddia etmektedir. 

Simeon, şehrin idarecileri hakkında da ilginç bir iddiada bulunur. O, 
Bir gün, Surp Kara bet manastırına gitmek için arkadaşlarla ata binerek 
şehrin içinden geç tiğimiz vakit, halk sopalarla bizi dövmeğe ve taşla-
mağa başladı; çün kü eşekten başka hayvana binmeğe müsaade yoktur. 
Kendimizi zor kurtarıp şehir dışına çıkabildik. O günlerde, Hıristiyan 
düş manı olan zalim bir kadı gelmiş ve kiliselerde mum yakılmasını, 
düğün lerde davul ve zurna çalınmasını ve ata binilmesini yasak etmişti 
şeklinde kadı hakkında zalim bir kadı tabirini kullanmaktadır. Bilindiği 
üzere bu döneme ait şer’iye sicillerinin tamamı üzerinde çalışmalar 
yapılmıştır. Aynı zamanda bir kısmı da Ronald C. Jennings tarafın-
dan çeşitli isimlerle yayınlanmıştır. Buna rağmen sadece ata bindikleri 
için Müslüman Türk halkı tarafından taşlandıklarını, eşekten başka 
hayvana binmenin yasak olduğunu belirtmesi, şehrin kadısının mum 
yakılmasını, davul çalınmasını yasak ettiğini söylemesi üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir konudur. Üstelik elimizde mevcut bulunan şer’iye 
sicilleri ve mühimme kayıtları Simeon’un söylediklerinin tam tersini 
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göstermektedir. Osmanlıların gayr-i Müslim halka karşı davranış ve 
tutumları ile ilgili bir şey söylemeye gerek yoktur. 

Simeon, Surp Karabet Manastırı’ndan büyük bir övgüyle bahsetmek-
tedir. Mademki gelen kadı zalim bir idarecidir. Nasıl oluyor da Simeon 
ve arkadaşları istedikleri gibi Ermeni köylerini ve manastırlarını rahat-
lıkla gezebiliyorlar?

Simeon daha sonra Efkere ve arkasından Niziyye köyüne vardıkla-
rını, Daha ileride, üç kilise ile üç yüz hane ermeni bulunan Evkara köyü; 
beş ok menzili ötede de, teolog Grigor’un nâşının bulunduğu Nazia 
köyü vardır. Manastırın altından fışkıran memba, gittikçe büyük bir çay 
hâlini alır, ovayı sular ve yolu üzerinde on aded değirmeni işletir şeklinde 
anlatmaktadır. Efkere köyünde 300 hane Ermeni bulunduğunu belirt-
mektedir ki 1612 tarihli cizye defterine göre köyde bulunan Ermeni 
nefer sayısı 138, 1647’de 162 ve 1692’de 110 olmasına rağmen rakamın 
ne kadar abartıldığı açıkça ortadadır. Niziyye köyünde de ortalama hane 
sayısı 40 ile 55 arasında değişmektedir. Dolayısıyla her iki köyün hane 
toplamı bile 300 haneye ulaşmamaktadır.

Simeon, Bütün manastır ve ziyaretgâhları görebilmek için bir ay 
Kayseri’de kaldık şeklinde belirttiği gibi bir ay süre ile şehirde kalma-
sına, şehrin her tarafını gezmesine rağmen Türk halkından hiç bahset-
memiş olması gerçekten dikkat çekicidir. Bu yönüyle Simeon’un verdiği 
bilgilere tenkitçi bir metot ve dikkatle yaklaşmak gerekmektedir.

Evliya Çelebi, Kayseri ve civarı hakkında bilgi verirken bir miktar da 
Yahudi nüfusunun mevcut olduğunu belirtmektedir. Fakat bu hususta 
kaynaklarda XV. ve XVI. yüzyıl kaynaklarında bilgi yok iken sadece 
1692 tarihli defterde Cizye-i gebran ma’a Yahudiyan-ı kaza-i Kayseriyye 
şeklinde yer alan kayıtta bu tarihte Kayseri şehrinde de Yahudi cemaati 
mensuplarının yerleştikleri anlaşılmaktadır.

Burada şunu da belirtmek gerekir ki Kayseri ve civarındaki gayr-i 
müslim bilhassa da Ermeni nüfusu ile ilgili olarak Ronald C. Jennings 
isimli bir Amerikalı tarafından çok detaylı araştırmalar yapılmıştır.35 
Jennings, bu bölgede bulunan Ermeni toplumu ve Ermeni nüfusu ile 
ilgili olarak, 7 adet çok kapsamlı makaleler hazırlamıştır. 1996 yılında 
ölen Jennings, 1974’lü yıllarda Kayseri’ye gelerek eski Ermeni yer-
leşim birimlerini tek tek gezip bilgiler toplamış, bunları arşiv vesika-
ları ile destekleyerek ilim âlemine sunmuştur. Jennings’in 1500, 1523, 
Kanuni dönemi ve 1583 tarihli diye belirttiği defterler, aslında burada 
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değerlendirdiğimiz defterlerdir. Ancak Jennings sadece Ermeni nüfu-
sun meskûn olduğu köylere geniş olarak değinmiş, yukarıda ortaya koy-
duğumuz gibi, nüfusun %80’ini oluşturan Müslüman Türklerden tıpkı 
ırkdaşı Simeon gibi çok az, bazen de hiç bahsetmemiştir.
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Ekler:

Tablo I: XVI. Yüzyılda Kayseri Şehrindeki Ermenilerin Nüfus Durumu

Şehir 1500 1523 1570 1584

Cemaat-i Ermeniyan ve Kayseryan 269 193 186 299

Cemaat-i Ermeniyan ve Şarkıyan 47 245 229

Cemaat-ı Ermeniyan ve Sisîyân 146 150 369

Şehreküstü, Bektaş, Oduncu, Tatur, Tavukcu, 
Sayeci, Kara Kiçi, İnceşehir, Harput Mahallele-
rindeki Şarkiyan Ermenileri

647

Toplam Ermeni nefer 269 386 581 1.544

Kayseri Şehrindeki Rumların nüfus durumu
Cemaat-i Rûmiyan der bâb-ı Sivas nezd-i bab-ı 
Küçük ve bâb-ı Sabah 57 71 80 204

Tablo II: XVII. Yüzyılda Kayseri Mahallelerindeki Ermeni Nüfus

Mahalle Adı 1612 1647 1692
Bektaş 35 65 25

Cemaat-ı Sınıkcı ve Köy Yıkan 87 98

Cemaat-i Arzıman ? 29

Cemaat-i Keklicik 27 7

Dadir / Tahir / Tatır 20 29 27

Depecik 13 6

Hacı Mansur 4 17

Elsem Paşa 57 95

Emir Sultan Maa Şuturbanan 24 57

Ermeniyân 98

Gülük 8

Gürci 16 22

Harput 60 48

Hisayinlü 21 9

Kara Keçili 28 26 9

Kiçi Kapu 20 48

Merkebci 10 12
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Mermerlü 23 35

Oduncu 45 90 92

Sasık 17 24 98

Sayeci 20 35

Selaldı tabi Selman 60

Selman 70 107 33

Sisiyân-ı Şehr 60 27

Sisiyân-ı Taşra 65 52 12

Sultan Hamamı 13 43

Şehreküstü 55 157

Tâc-ı Kızıl 3 24

Tavukcu 26 71 60

Varsaklar 6 12

Cemaat-i Furuncu 23 21

Cemaat-i Batman 26 21

El-Hac Kasım 52

Hasan Fakih 40

Karabet 10

Tutak 15

Mumcu Halil 4

Konuklar 8

Toplam 579 1.099 1.074

Tablo III: Kayseri Kazasındaki Gayr-i Müslim Nüfus

Yerleşim 
Birimleri

1484 1500 1523 1570 1584 1612 1647 1692

Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer Nefer

Ağarnos 62 73 108 119 186 103 50 18

Andronik 34 53 65 105 128 75 60 163

Bala Gesi 6 11 18 20 58 53 90 61

Cırlavuk 9 10 10 2 - - -

Çukur 49 37 160 66 287 5 - -

Dadasun 11 3 12 7 3 - - -

Darsıyak - - - 113 157 83 90 106

Dimitre - - - 117 - - - -

Efkere - 166 158 179 273 138 162 110

Erkilat 57 64 97 105 193 145 86 196
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Gergeme - 30 23 38 84 20 - 16

Germür 47 81 79 94 216 135 123 -

Gesi 68 69 79 136 - 45 46 43

Gömülgen - - - 177 129 - - 99

Ispıdın - 24 23 35 55 20 - 23

Istefana 30 35 46 45 102 27 24 50

İspile 61 91 76 77 203 38 - -

Kal’a-i Hiristos 5 5 - 11 19 - - -

Kanber - - 9 14 - - - -

Kiçi Bürüngüz 19 25 31 27 - 25 17 41

Kirkorin 18 - - - - 19 71 58

Mancusun 104 132 173 171 227 138 199 153

Molu 33 37 68 66 129 105 65 54

Muncusun - 138 193 194 243 175 81 90

Niziyye 24 37 30 41 76 41 55 45

Salguma 17 - - - - - 12 -

Sarımsaklı 48 54 91 93 362 18 27 51

Talas 148 145 183 277 446 510 187 498

Tavlusun 21 37 49 56 96 100 75 102

Tomarza 103 130 118 236 371 128 77 353

Ulu Bürüngüs - 106 92 137 238 77 20 -

Üskübi 19 35 48 54 82 30 19 21

Vekse 12 19 - 24 58 - 21 36

Vank 54 80 74 63 113 50 51 79

Zincidere 27 38 46 39 61 30 31 86

TOPLAM 958 1.461 1.610 2.511 4.028 2.333 1.742 2.552
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Tablo IV: Kayseri Şehir Nüfusu (XVI. Yüzyıl)

Tablo V: Kayseri Kazasındaki Nüfus Durumu


