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XVIII. VE XIX. YÜZYILLARDA NEVŞEHİR 

Ercüment. Kuran* 

_li. Mahmud'un saltanatının son yıllarında yüzbiişı :ı;iitbesiy
ıe · Osmanlı devleti bizmetinde bulunmuş olan, 1870 Alman-Fransız 
sav;ışinin tanınmış kumandani Prusyalı von Moltke · 1838'de gel
di~i 'N'evşebir'i şöyle anlatır ; «Ürgüp'ün arkasındaki yayla bağ-:
larla örtülüdür, derin boğazlarla bölünmüştür ve bunlarin dik 
kenarlarında, eski duvar kağıtlarında görülen resimler· gibi . garip 
kaleler yükselir; sağ tarafta Kızılırmak'ın geniş vadisi uzanır. Kısa 

ve süratli -bir llerleyişten sonra büyük ve sevimli Nevşehir kasa
basını taçlandıran beyaz kaleyi gördük)) 1

, Moltke, 1826 Haziranıri
da ;Yeniçeri ocağının kaldırılışında Topçubaşr.olarak yararlık gös
termiş olan ve o sıraıar · Nevşehir mütesellimi bulunan Karacehen
nem İbrabiin Ağa ile konağında görüşmüş, daha önce de kasaba
da· <dncecik ininareli güzel .bir camüı> ziyaret etmiştir2• Bu cami 
sadraz·am Dam ad İbrahim Paşa'nın 1727'de · inşa ettirdiği mabet 
olmalıdır. Bilindiği gibi, İbrahim Paşa doğduğu Mu.şkara köyünü 
-imar -lle Niğde sancağına- bağlı kaza merkezi haline getirmiş, ca
minin etrafında mektep, medrese, kütüphane, imaret . ve hamam: 
dan meydana gelen bir külliye inşa ettirmiştir. Ticaretin gelişme

sini sağlamak maksadıyla da bir han yaptırmıştır. Sadrazam Bur
nu _incelu aşiretinden 800.1hane halkı Nevşehir adını verdiği ka
sahada · iskan ettirmiştiı.:s. 

'" Prof. Drl, Hacettepe· thıiversitesi, Tarih .Bölümü eme-kli öğretim üyesi. 
1 Helmuth von Moltke, Turki-ye'deki dur.ıı.vı, ve o1'<Lyla.r üzerine me-ktuplar, 

çev. Hayrullah öı:s, Ankıara. 1960, s. 247. · 
2 Moltke, a..g.e., s. 248. 
3 Ahmed Ref,lk, ~Damad İbrahim Paşa zamanında Ürgüp ve Ne:vşehir» , 

Türk Taniifı, Encümeni MecmnMı, XIV (1340/19-24), 169-184. 
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Nevııehir hakkında, ı 730 Eylülünde İstanbul'da patlak veren 
Patrona isyanmdan 1830'lu yıllara kadar pek az bilgi mevcuttur. 
1770'lerde Niğde ayanı Medazlıoğlu Ahmed Ağa'ya tabi olan bölge, 
1810'lu yılların başında Yozgat ayanı Çapanoğlu Süleyman Bey'in 
nüfuzu altındaydr1• Fransız seyyah Texier, 1834 yazında Nevşehir 
kasabasını ziyaret ettiğinde Rum ortodoks piskoposuyla görüş
tüğünü ve burada büyük bir kilise bulunduğunu bildirira. 

XIX. yüzyıl ortalanndan itibaren Nevııehir kasaba ve kaza
sına d~r bilgiler çoğalmaktadır. Gerçekten, basılı v:Uayet salna
melerinde verilen istatistik malzeme sayesinde Nevşehir'in idari, 
ictimai, iktisadi ve kültürel dummu aydınlığa kavuşm.aktadır. 

Nevşehir 1847'de Konya eyaletine bağlı sancak merkeziyken, 1867' 
de aynı adlı vilayetin Niğde sancağına tabi kaza merkezi olmuş
turu. 1877'de kazanın köy sayısı 30 idi; 1898'de 34'e ve 1906'da 40'a 
çıkmıştır7 • 

Nevşehir kazasının nüfusu 1877'de 12.000 kadardı. 1887'de 
38.000'i aşmış ve böylece on yılda büyük artış göstermiştir". 1887'de 
nüfı:ıs.un 29.000 kadan Müslüman, 9.000 kadan da, 8.500'ü Rum ve 
500'ü· Ermeni olmak üzere, Hınstiyandı9 • 1906'da ltazanın nüfusu 
47.000'e yaklaşmıştır ki, yirmi yılda artış fazla olmamıştır10• 1913' 
deyse nüfus 21.500'e düşmüştür. Bunun 13.200 kadan Müslüman, 
8.300 kadarı da Hınstiyandır. Hıristiyanların 7.300'ü Rum ve 
l.OOO'i Ermeniydl11

• Görüldüğü gibi, yirmi altı yılda Müslüman
lar yarıdan fazla azaldığı halde, Hıristiyan nüfus hemen hemen 
aynı kalmıştır. Ancak Rumlar bir miktar azalmış, Ermeniler ise 
bir misli artmıştır. Nüfus azalmasının sebebi iktisadi hayatta vu
kubulan değişme olmalıdır. 

4 Yücel Özkaya., Osmanııı imparatorluğunda Ayanlık, Ankara 1~77. s.l47; 
özcan Mert, :XVIII. ve XIX. yiliııyıUa.rda ÇapOJMbuZları, Ankara s. 64.-65. 

5 Charlres Texl.er, Desorip·tion de ı'Asie ılHneure, Paris 1849, II, 87-.88. 

6 ~Nevşehir», Yurt AnBiwlopedi8,, İ&tanbul 1983, s. 60-68. 

7 1$9:4 Kı:m:ya, vtüıyeti salnames-i, ·s. 154; Ş. Sami, Kamtıs il'l~dlOh'lı, İstan
bul 1316, VI, 4621; 1SılZ Konya vü. saJt~., s. 3-3-7. 

8 1B94 Konya. mı. sa:bn., göst. yer.; 1308 Konya. w. sa.ln., s. 227 . . 
9 1303 Konya. mı. $/Ün., göst. yer. 

ıo 132!4 Konya,. 1nZ .. saın., s. 246. 
ll Yurt Ans., göst. yer. 
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1890'11 yıllara kadar Nevşehir İç Anadolu'nun başlıca ticaret 
merkezlerinden biriydi. Nevşehirli t üccarlar bölgenin zirai ürün
lerini satın alır, eşek ve deve katadarıyla Mersin limanına nak
lederlerdi. 1892'de Haydarpaşa-İzmit demiryolunun Ankara'ya ulaş
ması, 1896'da da Eskişehir-Konya hattının işletmeye açılmasından 
sonra, Nevşehir iktisadi önemini kaybetmiştir. Artık Koçhisar ve 
Aksaray'da üretilen buğday Nevşehir'e getirilmeden demiryoluyla 
taşınmaya başlamıştır12 • İş imkfmının daralması sonucunda Nev

. şehir halkı başka yerlere göçetmek zorunda kalmıştır. 

XIX. yüzyıl sonunda kaza merkezinde 17.000 kişi yaşamak

taydı. Bu nüfusun 13.700 kadarı Müslüman, 3.000'i Rum ve 250'si 
ErmeniydP3

• Müslümanlar kalenin bulunduğu dağın doğu, batı 
ve güneyindeki mahallelerde, Rumlar dağın güneyindeki dereden 
aşağıdaki çay ve ona yakın bahçelere kadar uzanan sahada, Er
meniler de dağın kuzeyindeki düzlükte yerleşmişlerdil~. 

1877 yılmda kasabada 31 cami ve mescit ile 3 kilise ibadete 
açıktı. 1906'da cami ve mescit sayısı 22'ye düşmü§, ldlise adedi 4'e 
yükselmiştir15 • Rakamlarda görülen fark Müslüman ve Hıristiyan 

nüfusundaki değişmeyle orantılıdır. 

1877'de kaza merkezinde 5 medresede 113 talebe öğrenim yap
makta;· rüşdiye mektebine de 76 öğrenci devam etmekteydi. Yine 
o tarihte 20 sibyan mektebinde 1580 kız ve oğlan çocuk okumak
taydı. 1899'da aynca bir lptidai okul 126 çocuğu yeni tarzda ~t
mekteydi. Sibyan mektebi sayısı 1906'da 29'a çıkmıştı10 • Kasabada 
Damad İbrahim Paşa ve Besim Ağa kütüphaneleri mevcut olup 
bunlarda 367 adet yazma ve basma kitap bulunmaktaydı17 • 

Nevşehir'in evleri kargir ve çarşlSl muntazamdı. 1877 yılında 
çarşıda 1256 dükkan bulunurken, bu sayı 1906'da 1095'e düşmüş
tür18. Kasabada 1877'de 2, 1906'da 3 hamam vardı10• 

12 Osman Yalçın, Nevşehir, İstanbul 1961, s. 7-8. 
13 Ş. ıSam1, a,.g.e., VI, 4620. 
14 Yurt .A.ns., göst. yer. 
15 11394 Kowya, vil. sean., s. 138; 13213 Konya vı1. sean., s. 337·338. 
16 1294 Konya vil. saln., s. 147; 1~22 Konya vil . .sııln., göst. yer. 
17 1294 Konya vil. saln. s. 151. 
18 1294 Konya viı. sean., s. 100; 132$ Konya vı1. saın .. , göst. yer. 
1fr ıt94 Konya vtı . .saın., göat. yer.; 1322 Konya w . .sa,ln., göst. yer. 
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Nevşehir'de 1877'de .telgrafhane. çalışmaktaydı. 1886'.da her 
hafta pazar günü . İstanbul .postası- kasabaya gelir ve .. çarşamba 
günü. Kayseri'den dönerek İstanbul'a. giderdf~0 

• 

. ": :··. i. riaha .1877'ge : ~aza . merkezinde aeie'ctıye teŞkilMı kurnıniliş 
pÜI\muyordu. Bilşkan, yardımcısı ve 2 üye · Müslümanlarda~ ~
Çiliyor, ·· diğer 3 üyelik Hırist1yanlara bıraitılıyordu. · Belec:lıye'ni:ı;ı 
bir'·de . J?,ujn. tabibi vard121: . ' .. ·. 
··~ .. . . '.):. 

Nev§ehir'de Müslümanların . çoğu ziraat, sebzecilik, bağcılıkla 
uğra§ırlar ve hayvancılııt yaparlar, Hıı;istiyanlar ise zanaat ve ti
caretle geÇinirlerdi. ı906. yılında kazada 44 . değirmenin yanısıra 
ı un fabrikası, ı.~ yağhane; ı kireriıitliane, ı debbağhiine, 250 halı 
dok:uma ve. 3.50 . bez. dokuina tezg§:hı '!aaliyetteydi:ıı . 1899'rutn .heri 
~iraat Bankas.ı ÇittÇi ve tüccara.. kredi veimekteydi. 
': . . .. !. ', •• ' . . . 

Nevşehir'in bağ ve bahçelerinde yetiŞtirilen meyve ve sebzeler 
m~halli iJ.:ı.tiyacı ,.kar§ılardı. Tifti~ ve yapağı dış pazarlara ihraç 
edilir, ;yöredeki taş ocaklarından çıkarılan balgan.ıi .taşından ma":' 
mul bıçak sapı ' ve ıtemer tokası gibi eşya civar vilayetlerde .alıcı 
buiurdU25·• · 

Nevşehir Rumları XIX. · yüzyıl sonlarından itibaren cemaat 
ola.J;fl~. t~şkilatlandılar, M~şrutiyet'in ilan olunması ardından da 
imar ve eğitim ·faaliyetini .artırdılar. İstanbul, İz.mir ·gibi büyük 
ş~hirlerde ,yaşayan l'fev§ehirli Rumianın mali.· desteğiyle kasabada 
yel).i .bir kilise, ·ilk ve or.ta derec~li okullada 1.300 : kitaplı bir·kü
tJJp~~~.Jpşa .~ttirdiler, .:Qarnad İQrahim Paşa'nın Güvercinlik da
ğından ·getirterek çeşmelerden halka. dağıttığı su ihtiyacı . karşı
lamaz h.ale gelince Rumlar, ı9~2'd.e yeni bir su yolu yapımına gi-
riştiler ve kasahaya 'yeterli su sağ,ladılaf24 • ' . . .• . : . 
o-~ : • -;. • ' ' ••• 

20 ~{)3 Konya, vfl .. saln., s. 2-21. · 
21 1294 Konya, viil. scıb~., s.147. 
22 ıss~ Kowya vi:ı. saın., gö&t. yer. 
23 Yur.t Aons., s. 60.70. 
24 .. :r-ıı.r-t .. An4.~ .:t~ • . ~Q6ş, 


