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1831 VE 1844 SAYIMLARINA GÖRE BEYŞEHİR KAZASINDA NÜFUS
DAĞILIMLARI
Mehmet YILMAZ *
Öz
1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımını, 1844’de ikincisi takip etmiştir. Bu sırada Karaman
eyaletine bağlı bir kaza merkezi olan Beyşehir’de her iki sayım da başarıyla sonuçlandı‐
rılmıştır. Yerleşim yerlerine göre tutulan defterlerden, nüfuslarıyla birlikte o sırada kaza‐
ya kaç köyün bağlı olduğunu görmek mümkündür. Her iki sayım sırasında 35 yerleşim
yerinden meydana gelen Beyşehir kazasının sınırlarında uzun yıllardan beri önemli bir
değişiklik olmadığı görülmektedir.
XIX. yüzyılın ilk yarısındaki sınırları itibarıyla, batısındaki göl ile doğusundaki dağlar
arasında sıkışan Beyşehir kazası, coğrafi bakımdan kıyı ve iç kesim olmak üzere iki böl‐
geye ayrılır. Beyşehir kasabası dışında halkın kıyı kesiminden uzak durduğu ve iç kesim‐
lere doğru yöneldiği görülmüştür. Fakat tarım arazileri oldukça kıt olduğundan artan
nüfusu besleyemeyen iç kesimlerde, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere Batı Anadolu’ya
doğru işçi göçleri başlamıştır. Halk arasında “ahara gitme” adı verilen bu âdet, kısa sürede
kaza geneline yayılmıştır.
Bu çalışmanın ilk etabında, 1831 ve 1844 sayımlarına göre Beyşehir kazasının yerleşim
yerleri ve nüfusları tespit edilerek kazanın haritası çıkartılmıştır. Daha sonra yerleşim
yerlerinin büyüklüğüne göre harita üzerinde vektörel değerler verilerek, 1831 ve 1844
yıllarında Beyşehir kazasında nüfus dağılımları gösterilmiştir. Çalışmanın ikinci etabında
ise, iki sayım arasında geçen 13 yılda nüfus dağılımlarında meydana gelen değişimler ele
alınmış ve “ahara gitme” âdetinin nüfus ve nüfus dağılımına etkileri üzerinde durulmuş‐
tur. Sonuç olarak bölgede görülen yoğun işçi göçlerine rağmen, Beyşehir kazasında nüfus
artışının ülke geneline göre yüksek olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle XIX. yüzyı‐
lın ilk yarısında Beyşehir kazası, hem yeni kurulmakta olan ordu ve hem de İzmir ve
İstanbul gibi büyük şehirler için iyi bir insan kaynağı olmuştur.
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POPULATION DISTRIBUTION OF BEYŞEHİR DISTRICT ACCORDING TO 1831
AND 1844 CENSUSES
Abstract
The first census conducted in 1831 was followed by the second one in 1844. During that time, both
censuses were executed successfully in Beyşehir which was a town centre belonging to the state of
Karaman. From the notebooks kept according to the settlement area, it is possible to see the number
of the villages of this district. During both censuses, it may be seen that Beyşehir which consisted of
35 settlement areas didn’t encounter any changes in its borders for a long time.
Considering the borders of the town during the first half of the nineteenth century, Beyşehir was
stuck between the lake on the west and the mountains on the east and is divided into two sections
such as coastal area and inner area in terms of geography. It was recognized that the people out of
the Beyşehir district stayed away from the coast and settled in the inland area. Since the agricultu‐
ral area is very limited, labour migration started in the inner regions which can’t feed the increa‐
sing population towards the West, especially İzmir and İstanbul. This custom which was called
“going to ahar (other place)” became common all over the district.
In the first stage of this study, the settlement areas and population of the Beyşehir district were
determined according to the census of 1831 and 1844 and the city was mapped. Then, vectoral
values were given on the map according to the size of the settlement areas and population distribu‐
tions of Beyşehir district were shown for the years 1831 and 1844. In the second stage of the study,
the changes occurred in the population distributions during the 13 years between two censuses
were considered and the effects of the custom of “going to ahar” on population and population
distribution were analysed. Consequently, it was concluded that the increase of population in
Beyşehir district is higher than the average value of the country despite the dense level of labour
migrations observed in the region. For that reason, the district Beyşehir was a perfect source of
human for both the newly established army and big cities such as İzmir and İstanbul in the first
half of the nineteenth century.
Keywords
Beyşehir, Lake Beyşehir, Census, Population Distribution, Migration
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GİRİŞ
1466 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kalıcı olarak Osmanlı top‐
raklarına katılan Beyşehir, aynı tarihlerde kurulan Karaman beylerbeyliğine
bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiş ve XVI. yüzyılda Karaman eyale‐
tinin en geniş sancaklarından birisi olmuştur. Zamanla sınırlarında bazı
değişiklikler yapılmakla birlikte1, XIX. yüzyıla kadar bu idari yapısını koru‐
yan sancağa, II. Mahmut Dönemi’nde Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Yenişar,
Kıreli, Kaşaklı ve Göçü kazalarının bağlı olduğu görülmektedir2. 1844 yılın‐
da Tanzimat’ın getirdiği idari düzenlemeler sırasında Beyşehir’in sancak
statüsü sona ermiş ve yukarıda adı geçen kazalar ile birlikte eyaletin paşa
sancağı olan Konya sancağına bağlanmıştır3. Bu geçiş sırasında daha önceki
sınırlarında hiçbir değişiklik yapılmayan Beyşehir kazasının, kuzeybatısın‐
da Kıreli, kuzeyinde Ilgın, doğusunda Göçü, güney doğusunda Seydişehir
ve güneyinde de Kaşaklı kazalarının yer aldığı görülür (Harita I)4.
XIX. yüzyılın ilk yarısında, batısındaki göl ile doğusundaki dağlar ara‐
sında sıkışan Beyşehir kazasını, coğrafi bakımdan kıyı ve iç kesim olmak
üzere iki bölgeye ayırabiliriz. Daha geniş olan iç kesimlerde yaşayanlara
genellikle bölgede ‘dağlı’ denilir5. Dağlılık asla bir aşağılama olmayıp, Bey‐
şehir’den Ermenek’e doğru bir hat üzerindeki dağlık alanlarda yaşayanların
kendilerini Türkmen ve Yörüklerden ayırt etmek için kullandıkları bir ta‐
birdir6. Aslında bu tabir, çetin doğa şartları karşısında bir çeşit hayatta kal‐
ma mücadelesi vererek her türlü riski göze alan bu insanların hızlı düşünme
kabiliyet ve mecburiyetlerini, çevikliklerini, atılganlıklarını, cesaretlerini ve
gözü karalıklarını ifade eder. Bunun karşıtı olan ‘ovalı” için ise, arazi şartla‐
rının getirdiği avantajların rahatlığıyla, daha uzun vadeli düşünerek riske
girmeyen, ihtiyatlı, planlı ve yavaş hareket eden anlamları yüklenebilir.
Başka bir ifade ile ovalıya göre dağlı, tabiat şartlarının getirdiği mecburiyet
ile daha hızlı yemek yemek, daha ihtiyatsız ve plansız hareket etmek ve en
önemlisi de daha fazla çocuk sahibi olmak zorundadır. Pek fazla düz arazisi
bulunmayan Beyşehir kazasında, ovalının yerini kıyılı almıştır7.
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M. Akif Erdoğdu, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584), İzmir 1998, s. 19-38.
BOA, NFS.d, nr.3310, s. 6-469.
Hüseyin Muşmal, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1790-1864), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2005, s.15; BOA, NFS.d, nr.3487, s.2-59; nr.3488, s. 2-3.
BOA, NFS.d, nr.3310, s.6-99, 465-469; nr.3315, s.3-249; nr.3487, s.2-59; nr.3488, s. 2-3.
Nazmi, Türkiye’nin Sıhhî ve İçtimaî Coğrafyası, Konya Vilayeti, Ankara 1922, s.151-155.
Konya havalisinse dağlı, ovalı kavaramları çok eskiden beri kullanılmaktadır. Bkz. H.1332 (1914) Konya Vilayeti
Salnâmesi, Cihan Matbaası, İstanbul, s.351, 354; Aziz Ayva, “Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiyüsü Dergisi, S.15, Konya 2006, s.99.
Cumhuriyet yıllarında Beyşehir Ovası olarak adlandırılan Kıreli bölgesi, 1871’den sonra Beyşehir kazasına bağlanmıştır.
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Harita I. II. Mahmut Döneminde Beyşehir Kazası
(BOA, NFS.d, nr.3310, s.2‐4 ve 1/100.000 Türkiye Haritası, Harita Genel Komutanlığı, Ankara 1995, pafta M27,
N27’den faydalanılarak çizilmiştir.)

Yukarıdaki tasnife göre kıyı kesiminde, kaza merkezi Beyşehir ile göl
kenarındaki Akburun, Kıstıfan, Çiftlik, Bademli8 ve Karadiken köyleri yer
alır. Genel hatlarıyla yükseltileri göl seviyesine yakın ve rakımları 1140 met‐
8

Gölden 2 km kadar içeride, sırtını Akdağ’a dayayan Bademli, kıyı ile iç kesim arasında bir çizgide bulunmaktadır.
Nazmiye göre bol ve temiz su kaynakları vardır. Bkz. Sıhhî ve İçtimaî Coğrafya, s.154.
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reyi pek aşmayan bu yerleşim yerleri, düz arazilerde bulunmakla beraber,
gölün getirdiği her türlü avantaj ve dezavantajlara açık olduklarından ova‐
lıdan çok, kendilerine özgü kıyılı özellikleri gösterirler9. XIX. yüzyılda Bey‐
şehir kazasına bağlı olan diğer 29 köy ise, iç kesimlerde yer almakta ve ge‐
nellikle dağ eteklerinde veya dere kenarlarındaki vadilerde bulunmaktadır.
Kıyı kesiminde kısmen kıt olan tarım arazileri, iç bölgelerdeki dağlık köy‐
lerde tamamen yetersizdir (Bkz. Harita I)10. Mesela bölgenin en büyük yer‐
leşim yeri olan Davgana’da, hane reislerinin %61,2’sini ziraat için yeterli
toprakları olmayan rençberler oluşturmaktadır11.
Tarım arazilerinin azlığı yüzünden Beyşehir kazasının, zamanla artan
nüfusunu beslemekte zorlandığı12 ve kurak geçen senelerde bölge halkının
ekonomik sıkıntılarının dayanılmaz bir hâl aldığı anlaşılmaktadır13. Bu ne‐
denle, XIX. yüzyıla doğru iç kesimlerde dara düşen halkın, dağlı atikliği ve
gözü karalığı ile ‘ahara gitme’14 âdetini başlattıkları görülmektedir15. Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılmasından sonra yeni kurulan orduya küçük yaşta16 ve
rastgele asker yazılımlarının yapılması17, askere alınanların ilk sevkiyat sıra‐
sında yollarda fazla eziyet çekmeleri18 ve askerlik süresinin çok uzun olması
halkın gözünü korkutmuştur19. Konya havalisindeki dağ köylerinden asker‐
lik korkusuyla mürur tezkeresi almaksızın yapılan firarlar20, 1840’lı yıllarda
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Hüseyin Muşmal, “XX. Yüzyıl Başlarında Beyşehir Gölü ve 1910-1911 Yılları Büyük Taşkınları”, Selçuk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.23, Konya 2008, s.232-234, 244.
1/100.000 Türkiye Haritası, Harita Genel Komutanlığı, Ankara 1995, pafta M27, N27.
1844 sayımları sırasında bu köyde 457 hane reisinden toprak ile uğraşanlardan 72’si çiftçi, 280’ni rençber, 8’i hamal ve
1’i de ırgat olarak kaydedilmiştir. Hamal ve ırgatlarla birlikte yeterli toprağı olmayanların oranı %63,2’yi bulmaktadır.
BOA, NFS.d, nr.3315, s.3-53; Çiftçi ile rençber arasındaki farkı ayırt etmek oldukça zor olsa da, çiftçi kendi toprağını
ekip biçen, rençber ise yeterli toprağı olmadığı için ortakçılık, yarıcılık veya icarcılık yaparak geçimlerini sağlayan kişiler
olsa gerektir. Bkz. Cahit Telci, “Osmanlı İktisat Literatüründe Bulunan ve Günümüzde Hâlâ Yaşayan Bir Kavram:
Rençber”, Türkler, X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.715.
Hüseyin Muşmal, “Kısmet Tarikiyle Ahar Diyara Varanlar: Nüfus ve Temettuat Defterlerine Göre Beyşehir’den İzmir ve
İstanbul’a Yapılan Göçler”, Geçmişten Günümüze Göç II, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Yayını, Samsun 2017,
s.761.
Mehmet Yavuz Erler, Osmanlı Devleti’nde Kuraklık ve Kıtlık Olayları (1800-1880), 4. Baskı, Libra Yayıncılık, İstanbul
2012, s.203-204.
Hatunsaray ve Bozkır yöresinde daha çok “Aydın’a gitme” olarak adlandırılan Batı Anadolu’ya yapılan göç geleneğine
Beyşehir tarihi çalışmalarıyla tanınan Muşmal, “ahar diyara gitme” olarak adlandırmıştır. Bkz. “Ahar Diyara Varanlar”,
s.761; Bozkır’da “Aydın’a gitme” adeti için bkz. Mehmet Yılmaz, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Bozkır Kazasında Nüfus
Hareketleri”, Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır (06-08 Mayıs 2016), Bildiri Kitabı, S.Ü. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya 2016, s.1376.
Konya sancağına ait nüfus defterleri incelendiğinde, 1831 yılı itibarıyla dışarıya en fazla göç veren kazanın Beyşehir
kazası olduğu görülür. Başka bir çalışma vesilesiyle, Konya sancağına ait şu defterler incelenmiştir. BOA, NFS.d,
nr.3277; nr.3310; nr.3390; nr.3417; nr.3418; nr.3451; nr.3463.
Ahmet Yaramış, “Osmanlı Ordusunda Çocuk Askerler Meselesi (Talimhane-i Sıbyan), Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, VIII/1, Afyon 2006, s.55.
Ufuk Gürsoy, “Cizye’den Vatandaşlığa: Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni”, Türkler, XIV, Yeni Türkiye
Yayınları, Ankara 2002, s. 85-86.
Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye: Askerlik, İmge Kitabevi, Ankara 2008, s.69.
17 seneye kadar çıkabilen bazı örnekler için bkz. NFS.d, nr.3449, s.250, 336; nr.3376, s.59.
Askerlik korkusuyla firar eden Beyşehirlilerden bazıları gittikleri yerlerde yakalanarak askere alınmışlardır. BOA,
NFS.d., nr.3315, s.100,121.
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Batı Anadolu’ya yapılan göçleri çığ gibi büyütmüştür21. Nitekim 1831 kayıt‐
larına göre Beyşehir kazasından ahara çıkanların sayısı 219 iken22, bu sayı‐
nın 1836 yılında 519 ve 1844 senesinde de 841 kişiye ulaştığı tespit edilmiş‐
tir23.
Eşlerini ve çocuklarını geride bırakarak, yetişkin erkeklerin gerçekleş‐
tirdikleri bu göçün, memleketlerini tamamen terk etmek maksadıyla yapıl‐
mayıp, daha çok mevsimlik işçi göçü şeklinde başladığı düşünülmektedir.
Her sene sonbaharda nereye gideceklerini gösteren mürur tezkereleri ile
posta posta gruplar halinde yola çıkanlardan çoğunun24, ertesi sene tekrar
ahara gitmek üzere yaz başlarında geri döndükleri sanılmaktadır. Bu saye‐
de hem soylarını ve aile bütünlüklerini devam ettirebilmişler, hem de aile‐
nin geçimlik zirai faaliyetlerini sürdürebilmişlerdir25. Fakat askerlik korku‐
suyla mürur tezkeresiz firar edenlerin, yakalanma endişesiyle uzun süre
memleketlerine dönemedikleri bir gerçektir26.
Önce dağlık kesimlerde başlayan ahara çıkma âdeti, zamanla kıyı kesi‐
mine de sirayet etmiştir. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyerek farklı bir boyut
kazanmaya başlayan bu göç döngüsünde memleketlerine dönüş periyodla‐
rını bir hayli uzatanlar olduğu gibi, gurbette tanıştıkları kadınlarla evlenen‐
ler27 veya zamanla eş ve çocuklarını yanlarına alarak gittikleri şehirlere yer‐
leşenler mevcuttur28. Az sayıda da olsa, bunlardan bazılarının ev veya
dükkân sahibi oldukları görülmektedir29.
Bu çalışmamızda, yukarıda kısaca tanıtmaya çalıştığımız Beyşehir kaza‐
sının, 1831‐1844 sayımları sırasında yerleşim yerleri itibarıyla nüfus dağılım‐
ları ele alınmıştır. Bu amaçla ilk safhada XIX. yüzyılın ilk yarısında Beyşehir
kazasının hudutları belirlenerek haritası çıkartılmıştır. Son safhada ise harita
üzerinde nüfus dağılımları vektörel olarak gösterilerek, bu dağılıma etki
eden belli başlı faktörler tartışılmıştır. Ayrıca Tanzimat Dönemi’nde Beyşe‐
hir’den Batı Anadolu’ya yoğunlaşan göçlerin, bölgenin demografik yapısına
etkileri üzerinde durulmuştur.
21

22
23
24

25

26
27
28

29

1844 yılında Bozkır kazasında aharda olan 320 kişiden %24’dü, askerlik korkusuyla köyünden firar etmiştir. Asker
kaçaklarıyla birlikte bu oran yaklaşık %28’e ulaşmaktadır. Bkz. Yılmaz, “Bozkır”, s.1378.
BOA, NFS.d, nr.3310, s.1-99, 465-469.
Muşmal, “Ahar Diyar”, s.764.
H.1332 (1914) Konya Vilayeti Salnâmesi, s.354; Ahara çıkanların yollarda soyulmamak için güvenlik nedeniyle gruplar
halinde gidip geldikleri düşünülmektedir.
1831 yılında sancak dışında bulunan 219 kişiden sadece 6’sının 1844 yılı itibarıyla hâlâ gurbette oldukları ve diğerlerinden hayatta kalanların tamamının memleketlerine geri döndükleri anlaşılmaktadır. Bkz. Müjgan Şahinkaya, 1844 Tarihli Nüfus Defterine Göre Beyşehir Kazası, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2014, s.119.
Seyddişehir ve Bozkır’daki bazı örnekler için bkz. BOA, NFS.d., nr.3337, s.13, 16; nr.3321, s.306.
BOA, NFS.d, nr.3315, s.50, 139.
XIX. yüzyılda Konya havalisinden Batı Anadolu’ya gidenlerden bazılarının Torbalı civarına yerleştikleri görürülmektedir.
Bkz. Nejat Çetin, Sevim Kolcuer, “Torbalı Havalisinde (Boz)kırlılık ve Kırlı Kökenli Ailelerin Nüfus Kayıt Örnekleri (19051930)”, Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır, 06-08 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı, Konya 2016, s.427.
Muşmal, “Ahar Diyar”, s.761.
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I. 1831 SAYIMINA GÖRE NÜFUS DAĞILIMLARI
Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır30. Bu sa‐
yımın temel amacı yeni kurulmakta olan Asakir‐i Mansure Ordusu’na asker
toplamak olduğundan kadınlar sayılmamıştır. Bu sırada kadın nüfus ile
erkek nüfusun birbirine yakın olduğu söylenebilir. 1831 yılında Beyşehir
sancağında gerçekleştirilen sayımlar, hane esasına göre düzenlenen NFS.d.
nr.3310 nolu deftere kaydedilmiştir. Bu defterde haneler yan yana satır takip
edilerek yazılmakla beraber, daha sonraki yıllarda tutulan nüfus defterle‐
rinden farklı olarak, aile fertleri hane reislerinin altına yazılmış ve isimlerin
üzerine hane ve sıra numaraları verilmemiştir. Kalabalık yerleşim yerlerinin
nüfusunu saymak oldukça zor olduğundan defterin başına üç sayfalık bir
tablo eklenmiştir. Bu tabloda her kazaya bağlı köy ve mahalleler ayrı ayrı
kutucuklara yazılarak, bunların hane sayıları ve nüfusları ayrıca verilmiştir.
Sancak esası üzerine tutulan 3310 nolu deftere bakıldığında ilk başta Beyşe‐
hir kazasının nüfusu yazılmış ve bunu Seydişehir, Bozkır, Kıreli, Kaşaklı ve
Göçü kazaları takip etmiştir. Ancak bu sırada Bademli ve Karadiken köyle‐
rinin yazımı unutulduğundan bu köylere ait nüfus bilgileri defterin sonuna
ilave edilmiştir31.
1831 tarihli nüfus defterlerine göre Âşık, Hacı Armağan, Vasat ve Hariç
(Dalyan) mahallelerinden meydana gelen kaza merkezi Beyşehir, göl kena‐
rında ve yolların kesişme noktasında 339 haneli küçük bir kasaba görünü‐
mündedir32. 1524 senesinde 388 hane olduğuna bakılacak olursa, XIX. yüz‐
yıla kadar geçen 300 yılda bir miktar nüfus kaybederek küçüldüğü görü‐
lür33. Yine 1831 itibarıyla halkının %84’ü köylerde yaşayan Beyşehir kaza‐
sında, birisi kaza merkezi, diğerleri köy statüsünde olmak üzere 35 yerleşim
yeri bulunmaktadır (Harita II). Bu köylerden Yenice, Sokak Başı ve Cami‐i
Kebir adlarında üç mahallesi bulunan Davgana, kaza merkezi Beyşehir’den
daha büyüktür. Diğer 33 köyde ise mahalle bulunmamaktadır34.

30

31
32
33
34

Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı (1831), T.C Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,
Ankara 1997, s.10 vd.
BOA, NFS.d, nr.3310, s.6-99, 464-469.
BOA, NFS.d, nr.3310, s.2-9.
Erdoğdu, Beyşehir Sancağı, s.184.
BOA, NFS.d, nr.3310, s.6-99, 464-469.
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Tablo I: 1831 Sayımlarına Göre Beyşehir Kazası Nüfusu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Yerleşim Yerleri

Hane

Beyşehir
Davgana
Üskerles
Manastır (Üzümlü)
Eğirler
Gurgurum
Emen
Göçü
Bayındır
Gönen
Avdancık
Karadiken
Eylikler
İsa
Huğlu
Pektemur
Conya
Çukurağıl
Karaali
Sarı
Kıstıfan
Şamlar
Akburun
Mesutlar
Çandar
Başlamış
Sevindik
Bademli
Kırıklı
Kurdular
Bayat
Çiftlik
Çivril
Afşar
Doğancık

339
398
146
183
105
72
60
54
53
47
51
52
44
42
26
27
28
22
22
28
22
17
20
21
24
18
17
21
15
13
14
16
12
9
7

TOPLAM

2.045

Erkek
Nüfus
820
938
485
460
280
180
147
139
138
134
132
117
116
97
81
81
80
73
73
70
69
68
63
55
54
50
45
39
38
38
36
33
22
20
20
5.291

Tahmini
G. Nüfus
1.640
1.876
970
920
560
360
294
278
276
268
264
234
232
194
162
162
160
146
146
140
138
136
126
110
108
100
90
78
76
76
72
66
44
40
40
10.582

Kaynak: BOA, NFS.d, nr.3310, s.2‐4; Tahmini genel nüfus hesap edilirken erkeklerle kadınların eşit oldukları var
sayılmıştır.

1831 sayımlarına göre, nüfus bakımından kaza merkezi Beyşehir dışın‐
da kıyı kesiminde önemli bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Harita I’de
kıyı kesimi olarak gösterilen sahada yaşayanların oranı %21,5’te kalırken, iç
kesimlerde bu oran %78,5’e çıkmaktadır. Ancak kıyıya göre iç kesim yakla‐
şık 6 kat daha büyük olduğundan, bu iki oran arasında kıyaslama yapmak
doğru değildir. Ayrıca kıyı şeridinde km2’ye düşen kişi sayısı daha fazladır.
Fakat bu durumun kaza merkezi Beyşehir kasabasının kıyıda bulunmasın‐
dan kaynakladığı ve günümüz Karadeniz sahil şeridi misali halkın kıyıya
yığılmadığı görülmektedir. Beyşehir kasabası dışındaki kıyı şeridinin tenha
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olduğu ve halkın haklı olarak pek tekin görmediği gölden uzak durmaya
çalıştığı açıktır.
Çünkü ilk bakışta çok şirin ve manzara bakımından oldukça çekici gö‐
rünen göl, yerli halkın başına birtakım dertler açabilmektedir. Zira kışı çok
soğuk geçen senelerde göl tamamen donduğundan göl üstüne çıkan bü‐
yükbaş hayvanlar ile küçükbaş sürüleri telef olmakta ve yolu kısaltmak
maksadıyla karşıdan karşıya geçmeye kalkışan çobanlar ile ihtiyatsız köylü‐
ler, kırılan buz tabakalarının arasına düşerek boğulmaktadırlar35. Yine çok
yağışlı geçen senelerde yükselen göl suları kıyıda bulunan tarım arazilerini
basmakta ve yerleşim yerlerinde ağır tahribatlar yapabilmektedir. Çok sık
tekrar etmese de, bu taşkınlar sırasında dere ağızlarındaki delta bölgeleri
birer göle dönüştüklerinden kıyı kesiminde büyük bir çevre felaketi yaşan‐
maktadır36.
Ancak gölün getirdiği sıkıntılar bunlarla bitmez. Çünkü kıyı şeridinde
yaşayan halkın en önemli derdi, göl çevresindeki bataklıklardır. Sığ olan
Beyşehir Gölü’nün suları, 1303/1887 kuraklığında olduğu gibi, bazı seneler‐
de 1,5 kilometre kadar geri çekilmekte37 ve göl kıyısında geniş bataklıklar ve
sazlıklar meydana gelmektedir. Ayrıca dağlardan göle dökülen dere ağızla‐
rında, kıyıyı dik kesen irili ufaklı bataklıklar mevcuttur. Gerek göl kıyısında
ve gerekse dere ağızlarındaki bu bataklıklardan gelen kötü kokular yüzün‐
den havası ağırlaşan kıyı kesimi yaz mevsimlerinde sivrisinek yuvasına
dönüşmektedir38. En önemlisi de bu bölgede temiz su kaynakları oldukça
kıttır. Kaza merkezi Beyşehir’de yaşayan halk ya kuyu, ya da göl suyu iç‐
mek mecburiyetindedir. Fakat kireç ve güherçile yüzünden bazı mevsim‐
lerde gri ve bulanık bir görünüm kazanan göl suyu, yaz aylarında güneş
altında ısınarak kötü bir tat almakta ve etrafına bazı bulaşıcı hastalıklar
yaymaktadır39. Kuyu sularının da pek tekin olmadığı aşikârdır. Bu nedenle
kıyı şeridinde yaşayan halk, iç kesimlere göre daha zayıf ve güçsüzdür.
Sıtma ve tifüs gibi bulaşıcı hastalıklar yüzünden çoğu çocuk olmak üzere,
çok fazla ölüm hadiseleri görülmektedir40. Yine ahara gitme âdetinin yaygın

35
36

37
38
39

40

Basiret, nr.1197, 25 Mart 1290, s.3.
Berna Korucu Üçüncü, Hüseyin Muşmal, Tarihi Süreçte Beyşehir Gölü ve Adalarında Hayat, Palet Yayınları, Konya
2014, s.47; Muşmal, “Taşkın”, s.244.
H.1217 (1899), Konya Vilayeti Salnâmesi, def’a 28, Vilayet Matbaası, s.139.
Nazmi, Sıhhî ve İçtimaî Coğrafya, s.151-155; Muşmal, Beyşehir ve Çevresi, s.131.
Friedrch Sarre, Küçükasya Seyahati, Çev.Dârâ Çolokoğlu, İstanbul 1998, s.146, 158; H.1332 (1914) Konya Vilayeti
Salnâmesi, s.351; Muşmal, Beyşehir ve Çevresi, s.131.
Nazmi, Sıhhî ve İçtimaî Coğrafya, s.151-155; Hüseyin Muşmal, “XIX. Yüzyılda Beyşehir Gölü Çevresinde Görülen
Sıtma Hastalığı ve Hastalığa Karşı Alınan Bazı Önlemler”, Tarihsel Süreçte Anadolu’da Sıtma, Ed. Şükran Köse, Gece
Kitaplığı, Ankara 2017, s.521,126; H.1332 (1914) Konya Vilayeti Salnâmesi, s.351.
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olduğu yerleşim yerlerinde, erkeklere göre kadınlar arasında ölüm oranı
daha yüksektir41.

Harita II: 1831 Nüfus Sayımına Göre Beyşehir Kazasında Nüfus Dağılımı
(BOA, NFS.d, nr.3310, s.2‐4 ve 1/100.000 Türkiye Haritası, Harita Genel Komutanlığı, Ankara 1995, pafta M27,
N27’den faydalanılarak çizilmiştir).

41

H.1332 (1914) Konya Vilayeti Salnâmesi, s.351.
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İç kesimlere nazaran kıyı şeridinde ölüm hadiselerinin daha sık görül‐
mesinin bir başka nedeni de, 1922 yılında bile donanımlı bir hastanesi ol‐
mayan Beyşehir’de doktora gitme imkânı bulunmayan halkın, çaresiz kur‐
tuluşu yüzyıllardan beri bazı kocakarı ilaçları ile türbe ve yatır ziyaretlerin‐
de aramaları olmalıdır. Hatta ocaklara42 giderek ezdikleri toprağın suyunu
süzüp içmek veya civardaki bataklıklarda balçığa yatmak gibi bazı ilkel
tedavi yöntemlerinden medet umdukları görülebilmekteydi43. Sıtma ve
bulaşıcı hastalıklar yüzünden olsa gerektir ki, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla
kadar geçen süreçte, kıyı şeridinde bataklıklara yakın olan bazı köyler ta‐
mamen dağılmış44 ve tabii afetler nedeniyle göl kenarlarında tenhalaşan
yerlere, yöre halkı tarafından “Anadolu’nun Yemeni” denilmeye başlanılmış‐
tı45.
Yukarıda anlatılan dezavantajlarına karşın gölün, balıkçılık, kayıkçılık
ve hasırcılık gibi bazı avantajlarının olduğu muhakkaktır46. Ancak yerli
halk, bu avantajların hiçbirinden faydalanamamakta ve gölün yararından
çok zararını görmekteydiler47. Çünkü balıkçılık dâhil, gölün gelir getiren
bütün nimetleri dışarıdan gelen müstecirlere kiralanmaktaydı48. Bu nedenle
sıtma ve bazı bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere, sürekli gölün getirdiği
menfi şartlar ile karşı karşıya kalan kıyı şeridinin nüfusu, son yüzyıllarda
fazla artmamış ve kaza merkezi olan Beyşehir kasabası ile kıyıda bulunan
Akburun, Kıstıfan, Çiftlik, Bademli ve Karadiken köyleri çok eski yerleşim
yerleri olmalarına rağmen büyüyememişlerdi. Beyşehir, hâlâ kaza merkezi
olarak kalabilmesini, nüfusunun çokluğundan ziyade, yolların kavşak nok‐
tası konumunda bulunmasına borçluydu.
Kıyı şeridinin aksine, daha geniş ve dağlık bir bölge olan iç kesimlerde
hem hava daha güzel, hem de içme suyu kaynakları daha temizdir. Halk,
içme suyunu ya pınarlardan, ya da derelerden sağlamaktadır. En önemlisi
de bataklıklardan, sivrisinekten ve rutubetten uzak olduklarından halkı
hem daha dinç, gürbüz ve sağlıklı49, hem de kolera ve veba gibi toplu ölüm‐

42
43
44

45
46
47

48

49

Pekmez yaparken, ekşisini ve kötü tadını almak için şıra suyunun içine konulan özel toprağın alındığı ocak.
Nazmi, Sıhhî ve İçtimaî Coğrafya, s.151.
1584 yılında kıyı şeridinde bulunan Zaviyecik, Aladorum, Davutlar, Gesi ve Saraycık köyleri XIX. yüzyıla ulaşamamıştır.
Bkz. Erdoğdu, Beyşehir Sancağı, Ekler, Harita IV.
Ahmet Şerif, Anadolu’da Tanin, Yhz. Mehmet Çetin Börekçi, TTK, Ankara 1999, s.43.
Muşmal, “Sıtma”, s.519.
1844 Nüfus Defterine göre, Beyşehir kazası ve köylerinde sadece 2 kişinin mesleği kayıkçılık olup, her ikisi de İstanbul’da çalışmaktadır. Bkz. BOA, NFS.d., nr.3315, s.154, 208; Hasırcılık ile uğraşan kimse yoktur. Bkz. Şahinkaya, Beyşehir Kazası, s.136.
Mehmet Yılmaz, “Rusya Kazaklarının Mada Adasında İskânı”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu (11-13
Mayıs 2006) Bildiriler Kitabı, Konya 2006, s.414; Nazmi, Sıhhî ve İçtimaî Coğrafya, s.150.
Nazmi, Sıhhi ve İctimai Coğrafya, s.150-151.
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lere neden olabilecek bulaşıcı hastalıklara karşı daha korunaklıdır50. Bu
yüzden kazanın kuzeydoğusunda Davgana köyünün nüfusu, kaza merke‐
zini bile geçmiştir. Hatta Seydişehir hariç, bu sırada Beyşehir sancağına bağ‐
lı olan Kıreli, Kaşaklı, Seydişehir ve Bozkır kazaları içinde51 bu köyün nüfu‐
sunu geçen yerleşim yeri yoktur52. Fakat bu kadar büyük olmasına rağmen,
sapa ve yol güzergâhı üzerinde bulunmadığından kaza merkezi olamamış‐
tır.
Bölgenin güneyinde ise, dereleri, çayları ve içme suları ile şöhretli
Üskerles ve Manastır gelişen büyük köylerdendir. Ancak Üskerles ile Dav‐
gana arasındaki diğer köyler, bu üç köy kadar gelişememiştir. Temel geçim
kaynakları çiftçilik, rençberlik ve hayvancılık olan yöre halkı, kömürcülük,
odunculuk ve kerestecilikle de uğraştıklarından53, muhtemelen arazi şartla‐
rına göre irili ufaklı köylere dağılmak zorunda kalmışlardır. Yine bölgenin
kuzeyinde Doğancık, Çukurağıl ve Başlamış köyleri arasında kalan bölge, iç
kesimin en tenha olduğu yerlerdendir. Başlamış’ın rakımının 1500 metreyi
geçmesine ve bölgenin genel olarak engebeli ve kıraç olmasına bakılacak
olursa, bu köylerin arazi yapısının küçükbaş hayvancılık için oldukça elve‐
rişli oldukları söylenebilir. Zaten genel olarak iç kesimlerdeki kıraç alanlar‐
da yaşayıp da nüfus defterlerinde çiftçi veya rençber olarak kaydedilenler‐
den çoğunun, sürülerini çobana katmaksızın, hane bireylerinin sayılarıyla
orantılı olarak hayvancılık yaptıkları ve bunlardan kıl keçisi yetiştirenlerin,
özellikle bağ, bahçe ve fazla tarım arazisi bulunmayan dağ eteklerindeki
küçük yerleşim yerlerini tercih ettikleri muhakkaktır54.
II. 1844 SAYIMINA GÖRE NÜFUS DAĞILIMLARI
Osmanlı Devleti’nde ikinci nüfus sayımı 1844 yılında yapılmıştır. 1843
yılında kura sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra askere alma usulünü
değiştirerek orduyu yeniden düzenlemek55 ve en önemlisi de bu sırada yü‐
rürlüğe giren temettuat vergisini daha sağlıklı biçimde toplamak amaçlarıy‐
la yapılan bu sayım, bazı araştırmacılara göre modern esaslara dayanan ilk
nüfus sayımıdır56. Yine kadın nüfusun yazılmadığı bu sayım sırasında, 1831
50

51
52

53
54

55
56

1837 yılında görülen veba salgını özellikle gölün doğu yakasını kırmış ve bu bölgede ekinleri hasat edecek kimse
kalmamıştır. Fakat iç kesimlede aynı etkiyi göstermemiştir. Sarre, Küçükasya Seyahati, s.148-149.
BOA, NFS.d, nr.3310, s.2-4.
Bu sırada Bozkır’a bağlı Sinandı’nın nüfusu Davgana’dan daha büyük görülmekle beraber, birbiriyle coğrafi bütünlüğü
olmayan çok sayıda mezra ve yerleşim yerinden oluşan bir bölge olduğu unutulmamalıdır. Bu yerleşim yerleri 1844 sayımları sırasında Sinandı’ya bağlı mahalleler olarak ayrı ayrı kaydedilmiştir. Bkz. BOA, NFS.d, nr.3321, s.52-78; Yılmaz
“Bozkır”, s.1382, Harita II.
Nazmi, Sıhhi ve İctimai Coğrafya, s.150.
1844 nüfus defterine göre, Beyşehir kazasının en kalabalık yerleşim yeri olan Davgana’da hiç çoban bulunmaması
dikkat çekicidir. BOA, NFS.d, nr.3315, s.3-53.
Necdet Bilgi, “Osmanlı Dönemleri Nüfus Sayımları Hakkında”, Türk Yurdu, XIX-XX/148-149, Ankara 1999-2000, s.121.
İbrahim Hakkı Akyol, “Tanzimat Devrinde Bizde Coğrafya ve Jeoloji”, Tanzimat I, Maarif Vekaleti, İstanbul 1940, s.548.
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yılında karşılaşılan bazı hata ve eksikliklerden ders çıkarılarak gerekli ted‐
birler alındığından, daha iyi sonuçlar elde edilmiştir57.
Beyşehir kazasında 1844 sayımları sorunsuz gerçekleştirilmiş ve bu ka‐
zaya bağlı yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri NFS.d, 3315 nolu deftere kay‐
dedilmiştir. Hane ve sıra numarası verilerek, soldan sağa ve hane reislerin‐
den küçüklere doğru tutulan kayıtlarda, başka bir haneye geçilirken aynı
satırdan devam edilmiştir. 252 sayfadan oluşan bu defterde, her sayfada 8‐9
satır ve her satırda da 3‐4 isim bulunmaktadır. Önceki deftere göre daha
anlaşılır ve sistematik olduğundan, baş tarafına yerleşim yerlerinin hane ve
nüfuslarını gösteren bir tablo eklenilmemiştir. 1831 yılında olduğu gibi, 1844
sayımları sırasında da Beyşehir kazasına bağlı 35 yerleşim yerinin bulundu‐
ğu görülür (Harita III). Tek önemli değişiklik, bu sırada iskân bakımından
cazip olan Davgana’da Aşağı Mahalle adıyla yeni bir mahalle kurulmasıdır.
Tablo II: 1844 Sayımlarına Göre Beyşehir Kazası Nüfusu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
57

58

Yerleşim Yerleri

Hane

Erkek Nüfus

Tahmini
G. Nüfus

Değişim58
%

Beyşehir
Davgana
Manastır
Üskerles
Eğirler
Gurgurum
Göçü
Emen
Bayındır
Avdancık
Karadiken
Gönen
Huğlu
Eylikler
İsa
Çukurağıl
Çonya
Karaali
Şamlar
Bademli
Bektemur
Sarı
Çandar
Akburun
Kurdular
Başlamış
Sevindik
Mesudlar
Kıstıfan
Bayat

395
457
214
229
119
81
69
63
69
53
64
50
40
54
43
29
35
26
30
42
32
28
26
24
21
21
22
21
22
17

911
1.193
673
621
287
225
176
166
156
140
139
135
130
114
112
106
105
102
101
101
87
80
75
73
71
65
60
56
51
43

1.822
2.386
1.346
1.242
574
450
352
332
312
280
278
270
260
228
224
212
210
204
202
202
174
160
150
146
142
130
120
112
102
86

11
27
46,3
28
2,5
25
26,6
12,9
13
6
18,8
0,7
60,5
‐1,7
15,5
7,4
31,2
39,7
48,5
159
7,4
1,4
38,9
15,9
86,8
30
33,3
1,9
‐35
19,4

Mehmet 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, Konya 2012, s.314.
1831 sayımına göre artış oranı.
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31
32
33
34
35

Kırıklı
Doğancık
Avşar
Çivril
Çiftlik
Toplam

19
11
12
12
8
2.458

40
32
22
18
14
6.480

80
64
44
36
28
12.960

5,2
60
10
‐22
‐136
22,5

Kaynak: BOA, NFS.d, nr.3315, s.3‐249; Tahmini genel nüfus hesap edilirken erkeklerle kadınların eşit oldukları var
sayılmıştır.

1831’i başlangıç olarak kabul edersek, 1844 yılına kadar geçen 13 sene
zarfında kaza genelinde nüfusun yaklaşık %22,5 artış gösterdiği anlaşılır. Bu
artış kıyı kesimlerinde %13’te kalırken, iç kesimlerde biraz daha yükselerek
%25’e çıkmıştır. Fakat bu oran, 1831 senesinde karşılaştığımız kıyı ile iç ke‐
simler arasındaki nüfus dengesini çok fazla değiştirmemiştir. Kıyı kesimin‐
de görülen %1,5 puanlık kayıpla, iki kesim arasındaki nüfus dengesinin
%20’ye karşın %80 olduğu görülmektedir.
1844 sayımına göre kaza genelinde nüfus dağılımı, 1831 yılına nazaran
bir miktar değişmiştir. Kıyı kesiminde yer alan yerleşim yerlerinden kaza
merkezi Beyşehir ile Akburun, Karadiken ve Bademli köylerinde toplam
%17,8 civarında bir artış, Kıstıfan ve Çiftlik köylerinde ise yaklaşık ‐%57
oranında bir düşüş yaşanmıştır. Bunlardan Çiftlik köyü, sakinlerinin yakla‐
şık %136’sını kaybederek, nüfus bakımından 35 yerleşim yerinin en alt sıra‐
sına inmiştir. On üç yılda hane sayısı yarı yarıya azalan bu köyün, bir mik‐
tar göç verdiği muhakkaktır. Güneyde nüfusu %159 artan Bademli ise, kaza
genelinde oransal olarak nüfusu en fazla artan yerleşim yerlerindendir.
Beyşehir merkezine bir saat mesafede küçük bir yerleşim yeri olan bu kö‐
yün, hane sayısındaki %100’e varan artışa bakılacak olursa, bir miktar göç
almış olması gerekmektedir. Kıyı şeridinde tek temiz kaynak suyuna sahip
köy olması, bu nüfus artışının en önemli sebeplerinden birisi olmalıdır.59
Nüfus artışının %25 civarında gerçekleştiği iç kesimlerde de, köyler ara‐
sındaki nüfus dağılımında yine bazı küçük değişiklikler görülmektedir.
Nitekim iç kesimlerde yer alan büyük köylerden Davgana60, Üskerles, Ma‐
nastır ve Gurgurum ortalama %31’in üzerinde büyüme kaydetmiştir. Huğ‐
lu, Göçü, Çonya, Karaali, Şamlar, Kurdular, Çandar, Sevindik ve Doğancık
köylerinde ise bu oran %42’nin üzerine çıkmıştır. Fakat Davgana ile Beyşe‐
hir kasabaları arasındaki diğer köylerden Eğirler, Avdancık, Gönen, Sarı,
Mesutlar, Avşar, İsa, Bayındır, Bayat, Emen, Sevindik ve Çandar köylerinin
nüfus artışı %8,8 civarında kalmıştır. Ayrıca kazanın kuzeyinde bulunan

59
60

Nazmi, Sıhhî ve İçtimaî Coğrafya, s.154
XIX. yüzyılda Beyşehir kazasının parlayan yıldızı Davgana, kaza genelinde en hızlı büyüyen yerleşim yeri olmuştur.
Bkz. BOA, DH. TMIKS, nr.38/79 (34).
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Doğancık, Çukurağıl, Karaali, Kırıklı ve Başlamış köylerinde artış %36’yı
bulmakla birlikte, bu bölge kazanın nüfus yoğunluğu en düşük bölgesi ol‐
maya devam etmektedir. Diğerlerinin aksine Çivril ve Eylikler köyleri ise,
yaklaşık ‐%2,9 nüfus kaybetmiştir.

Harita III: 1844 Nüfus Sayımına Göre Beyşehir Kazasında Nüfus Dağılımı
(BOA, NFS.d, nr.3315, s.3‐249 ve 1/100.000 Türkiye Haritası, Harita Genel Komutanlığı, Ankara 1995, Pafta M27,
N27’den faydalanılarak çizilmiştir.)
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SONUÇ
XV. yüzyıldan Tanzimat’a kadar Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Göçü, Kı‐
reli ve Kaşaklı kazlarını kapsayan bir sancak merkezi olan Beyşehir, 1843
yılında kaza haline getirilerek Konya sancağına bağlanmıştır. Bu geçiş sıra‐
sında, daha önceki kaza sınırlarında önemli bir değişiklik yapılmamıştır.
1867 yılında vilayet sisteminin uygulanmaya konulmasından sonra geniş‐
lemeye başlamış ve yüzölçümü bakımından Cumhuriyet dönemi başlarına
kadar yaklaşık üç kat büyümüştür.
XIX. yüzyılın ilk yarısındaki coğrafi konumu itibarıyla kıyı ve iç kesim‐
ler olmak üzere iki bölgeye ayrılan Beyşehir kazasında 1831 sayımlarına
göre nüfusun %21,5’i kıyı, %78,5’i de iç kesimlerde yaşar. On üç yıl aradan
sonra yapılan 1844 sayımlarında ise iki bölge arasındaki dengenin %20’ye
karşın %80 olarak değiştiği görülmektedir. Fakat bölgeler arasındaki yüzöl‐
çümü farkı dikkate alındığında, bütün dezavantajlarına rağmen kıyı bölge‐
sinde nüfus yoğunluğunun %50 daha fazla olduğu anlaşılır. Gölü pek tekin
görmeyen kıyı halkının, mümkün olduğunca sahil boylarından uzak dur‐
masına rağmen böyle bir sonucun çıkmasında tek neden, hiç şüphesiz kaza
merkezi Beyşehir’in kıyıda bulunmasıdır.
Oldukça küçük bir alanı kapsayan kıyı kesiminde çok sayıda bataklık
olması ve sahil şeridinde görülen içme suyu kıtlığı nedeniyle, kaza merkezi
Beyşehir kasabası dışındaki yerleşim yerleri pek fazla gelişememiştir. Kıyı
kesiminden yaklaşık 6 kat daha büyük bir alanı kapsayan iç kesimlerdeki
köylerin ise coğrafi şartlara göre vadilere, dere kenarlarına veya dağ etekle‐
rindeki arazilere dağıldıkları görülmüştür.
Bu köylerin dağılımlarını, tarım arazilerinin bolluğu ve topraklarının
verimliliği kadar, buralarda yaşayanların meslekleri de belirleyici olmuştur.
Zira kendi ihtiyaçları olan geçimlik ziraatın yanında, kömürcülük, oduncu‐
luk veya kerestecilik yapanlar ile kıl keçi besleyenler, doğal olarak daha
tenha vadiler ile küçük yerleşim yerlerini tercih etmiş olmaları gerekmekte‐
dir.
Öte yandan 1844 sayımlarına göre, son on üç yılda kaza genelinde nü‐
fusun %22,5 arttığı düşünülürse, bölgede yıllık nüfus artış hızının yaklaşık
%1,7 düzeyinde olduğu söylenebilir. Anne ve bebek ölümlerinin yüksek
seyrettiği bu dönemlerde, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere her sene yüz‐
lerce gencin Batı Anadolu’ya doğru ahara gittiği ve onlarcasının da askere
alındığı düşünülürse, bu oranın ülke geneline göre yüksek olduğu düşünü‐
lebilir. Kanaatimizce ahara gidenlerin çoğu, memleketleri ile olan ilişkilerini
kesmemişler ve yılın belli dönemlerinde memleketlerine gelip gitmeye de‐
vam etmişlerdir. Bu sebeple ahara çıkmanın nüfus artışı açısından getirdiği
olumsuzluklar kısmen sınırlı kalmıştır. Sonuç itibarıyla XIX. yüzyıl ortala‐
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rında Beyşehir kazası, hem yeni kurulmakta olan ordu, hem de İzmir ve
İstanbul gibi büyük şehirler için iyi bir insan kaynağı olmuştur.
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