CUMHURİYETE KADAR ÇUKUROVA NÜFUSU
P rof. Dr. H AM Dİ KARA*
Çukurova, tarihi devirlerde insanların yerleşmesi ve ekonom ik faaliyetle
rini sürdürmesi için uygun bir alan olmuştur. Çünkü, bu verimli ova, çeşitli
tarım ürünleri için elverişli bir iklim ve Toros dağlarından inen akarsuların
oluşturduğu alüvyal topraklara sahiptir. Ayrıca, bir taraftan Iç A nadolu ile
Güneydoğu A nadolu ve M ezopotamya, diğer taraftan Suriye üzerinden A kde
niz’ in doğu kıyıları arasında, önemli bir geçit noktasında bulunmaktadır. Ova
nın deniz ulaşımına uygun bir kıyı şeridine sahip oluşu ve A k den iz'in diğer
bölgeleri ile kolay ilişki kurabilm esi, önem ini biraz daha artırm aktadır (Ha
rita: 1).
Çukurova yukarıda belirttiğim iz bu uygun coğrafi koşullar nedeniyle, ta
rihin her dönem inde, kalabalık insan topluluklarını barındıran bir tarım ve
ticaret merkezi olmuştur. Ovanın tarih öncesi yerleşme yerleri konusunda he
nüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Fakat, bu verim li toprakların tarih öncesin
de küçüm senem iyecek bir nüfusu barındırdığı söylenebilir. M ersin, Tarsus ve
Karatepe (Kadirli) kazıları ovaın tarih öncesini aydınlatması bakımından önem
lidir. Nitekim, Mersin'de Yümüktepe adı verilen höyükte yapılan kazılarda Alt
N eolotik’e kadar inen kültür katları bulunmuş ve deniz seviyesine inilmiş ol
makla beraber, kültür katlarının temeline inilememiştir. Mersin ve Tarsus’ ta
yapılan kazılarda bulunan N eolotik kültür katlarına Kadirli güneyinde Tatarlı
ve Şamşin höyüklerinde de rastlanm ıştır1. Çukurova yerleşmek için uygun ko
şullara sahip oluşu sonucu, Antalya ovasından önce, daha Tunç devrinde bü
yük oranda yerleşikti 2. G örülüyor ki, Çukurova tarih öncesinden bu yana
insanlar için yerleşmeye uygun bir coğrafi konuma sahipti ve bu özelliğini gü
nümüzde de korumaya devam etmektedir.
Bugün genellikle nehirlerin taşkın suları etkisi altında kalan alçak kısım 
larda görülen höyükler, günümüze kadar ulaşan en eski yerleşme noktalarıdır.Bu yerleşme noktalarına Delta ovasında olduğu kadar, Yukarı ovada da
rastlanır. Yapılan araştırma sonucu ovanın en büyük kenti olan Adana’ nın “ Te* Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya B ölüm ü. Ankara.

1 S. Göney, 1976. Adana Ovaları I, İst. Üniv. Coğ. Enst. Yay. No: 88, İstanbul, S. 67-78.
2 X. De Planhol, 1958. De Plaine Pampylienne Aux Lacs Pisidiens: Nomadisme et Vie Pay
sanne, Paris, S. 66.
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pebağ denilen yerin bir höyük olduğu, ilk şehrin bu höyük üzerinde kurul
muş olduğu fikri kabul edilm iştir” 3.
İlkçağda Arzava ve Kizvatna krallıklarından sonra bölgeye hakim olan H i
tit’ ler zam anında, tarım da büyük gelişme olmuştur. Çukurova’ nın nüfuslanmasında en önem li girişim Rom alıların bölgeye gelmesiyle başlamıştır. Bu
dönem de b ir gıda ve giyim am barı haline gelen Çukurova’da birçok sulama
tesisi kurulmuş, önem li yerleşme m erkezleri arasında düzenli yollar ve akar
sular üzerinde köprüler yapılm ıştır4. Çukurova kentlerinden Adana, M ersin,
Karataş, Misis, Yumurtalık Akdeniz ticaretinde önem kazanmış ve kısa zamanda
büyümüşlerdir. Bu parlak dönem Bizanslıların ilk zamanlarında da sürmüştür.
Arapların ovayı ele geçirm esinden (V III. Y.Y. başı), Osmanlıların A n ado
lu ’da kesin egemenlik kurmasına kadar (XV. Y.Y.), Çukurova daha önce oldu 
ğu gibi, sayısız savaşlara sahne olmuştur. Bu savaşlar önce Araplarla Bizanslılar,
daha sonra Selçuklu, Osmanlı Türkleri ile Bizanslılar ve Erm eniler arasında
yapılmıştır. Kudüs yolu üzerinde bulunan ve stratejik bir öneme sahip olan
bu ova, bir kaç defa el değiştirmiş ve halk savaşlar nedeniyle büyük sıkıntılar
çekmiştir. Bu savaşların ova halkı ve kentleri üzerindeki kötü etkiler yaptığı
na, Çukurova’ nın nüfusunun azaldığına kesin gözü ile bakabiliriz. Bu kötü
etkileri şöyle özetleyebiliriz: Çukurova'da görülen savaşlar ovanın önemli ti
caret kentlerinin yıkılmasına ve kır kesiminde ise tarım sisteminin bozulm a
sına neden olmuştur. Bu duruma bağlı olarak ova halkı, nüfusu daha az
etkilenen çevredeki dağlık kısımlara göç ederek yerleşmiştir. Bundan başka
Çukurova’da görülen bir barış ve parlak dönem den sonra, ova köylülerinin
terkettiği tarım toprakları bataklığa dönüşmekte ve tekrar yerleşmek için halkın
sağlığını tehdit eden sıtma hastalığının artmasıyla sonuçlanmaktaydı.
Savaşların neden olduğu asayişsizlik ve yağmalar dışında Çukurova nüfu
su devamlı karışmamıştır. Rom alılar ve Bizanslıların ilk devirlerindeki barış
dönem lerinden sonra, A raplar (704-967), Selçuklular ve Erm eniler zamanın
da da Çukurova parlak dönemler yaşamıştır. Bu dönemlerde ova kentleri önem
lerini tekrar kazanmış, ticaret ve küçük endüstri üretimi canlanmıştır. Kır
kesiminde ise alüvyal ova, ya tepelik ve dağlık bölge halkı, ya da Doğu A n ado
lu ve Orta Asya’dan gelen göçm enler tarafından tekrar nüfuslandırılmıştır.
Çukurova’ nın Orta Asya Türkleri tarafından nüfuslanması, A rapların
V III. yüzyıl sonlarında bölgeyi ele geçirm esinden sonra, göçebe topluluklar
şeklinde olmuştur. Abbasi idarecileri, Selçukluların baskısı sonucu batıya doğru
itilen Horasan Türklerinin ovaya yerleşmesini kolaylaştırmışlardır. Ceyhan nehri
3 İller Bankası Genel M üdürlüğü, 1966. Adana İl Analitik Etüdleri, Ankara, S. 19.
4 K. Ener, 1964. Tarih Boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, İstanbul, S. 82-90.
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boyu ve Anavarza kalesi çevresi Horasan Türkleri tarafından nüfuslanmıştır.
Aynı dönem de Adana’ nın batı kısmını da Horasan Türkleri ele geçirerek yer
leşmişlerdir. A nadolu Selçuklular dönem inde de (1081-1303) doğudan gelen
Türkler ovayı nüfuslandırmaya devam etm işlerdir (Harita: 2).
Selçuklular dönem inde bölgede aynı zamanda bir de Ermeni krallığının
kurulduğu görülüyor. Bu krallığın hakimiyeti Yukarı ovada Ceyhan nehri ba
tısında kalan alanı kaplamakta, Adana, Misis ve Tarsus’ un işgalinden sonra
ise bu kentlerin çevresine yayılmaktaydı. Kır kesiminde karışık bir yapıya sa
hip olan Erm eni nüfusu daha çok ovanın ticaret kentlerinde yerleşmiş bulun
maktaydı.Ermeni krallığının zayıf dönem lerinde M oğollar önünden batıya göç
eden Ramazan, K ınık, Bayındır, Salur, İğdır, Varsak, Gündüz ve Avşar kabi
lelerinden oluşan göçebe Türk dalgaları, M em lüklerin yardım ıyla, Mersin İs
kenderun arasında kalan ovaya yerleştirilmiştir. Bu Türk kabileleri yerleştikleri
yörelere kendi adlarını vermişlerdir. Yüreğir ovası Ram azanoğulları aşireti
nin adını almıştır.Kınık aşireti tamamen Ceyhan ovasına yerleşmişlerdir. Gün
düz ve Avşarlar Misis çevresine, Kuştimur aşireti ise Tarsus ovasına yerleşmiştir5.
Gerçekte Çukurova nüfusunun gelişmesi kısa bir dönemde olmamıştır. Ova
nüfusunun yapısındaki değişiklikler uzun bir sürecin sonucudur. A sırlar b o 
yunca Türk göçebeler aralıksız Çukurova’ ya gelerek yerleşmişler, buna kar
şın Yunanlılar, E rm eniler ve diğer azınlıklar ovayı terketmişlerdir. Genellikle
kent nüfusunu etkileyen bu göçlerin oluşmasında savaşların rolü büyüktür.
Bundan başka bölgede görülen ekonom ik ve ticari bunalım lar da daha çok
azınlık nüfusun azalmasına neden olmuştur.
Osmanlı im paratorluğunun son dönem inde, yerleşik tarım yaşamı yerini
yer yer göçebe hayvancılığa bırakmıştır. Çünkü savaşlar, salgın hastalıklar (özel
likle sıtma hastalığı), bölge asayişinin bozulm ası, ekonom ik ve ticari yaşamı
kötü yönde etkilemiştir. Tarım yaşamı tamamen terkedilmemiş olmakla bera
ber, geniş alanlar otlak haline dönüşmüştür. Ova yaşam biçim indeki bu deği
şiklikten Çukurova nüfusunun zaman zaman azalmasına neden olmuştur.
Çukurova nüfusunu artırmak için X IX . yüzyılın başlarından sonra, Osmanlı yönetimi büyük çaba göstermiştir. Bu dönem de bölgedeki göçebe toplu
luklar yerleşmeye zorlanmış ve yerleşik yaşam biçimi yeniden egemen kılınmak
istenmiştir. Bu girişim lerin en önem lilerinden biri 1864 yılında Osmaniye, Ka
dirli ve Kozan yörelerinde çıkan isyanları bastırmak için görevlendirilen Derviş
Paşa tarafından gerçekleştirilm iştir, isyanlar bastırıldıktan sonra, bu kentler

5
Çukurova tarihi hakkında daha geniş bilgi edinmek için aşağıdaki araştırmaya baş vuru
labilir: F. Sümer, 1963. “ Çukur-ova tarihinde dâir araştırmalar (Fetihten X V I. yüzyılın ikinci
yarısına kadar)” , DTC. Fak. Tarih Araş. Enst., Tarih Araş. Derg. Sayı: 1, Ankara.
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asker ve iskân edilen halkın işbirliği ile yeniden kurulm uştur6. Sayısal bilgile
re sahip olmamakla beraber, Kavalalı Mehmet A li Paşa’ nm oğlu İbrahim Paşa’ nın, Delta ovasında üretilen ticarete dönük tarım ürünlerini geliştirmek için;
Adana, Tarsus ve Mersin çevresine 1838 yılında M ısır'lı Arap göçmenleri (Fellah)
getirterek yerleştirdiğini biliyoruz. Daha sonra 1864 ydlında Kırım’dan, 1878’de
ise Balkanlar’dan gelen göçmenler genellikle kır kesimine yerleştirilmiştir. Ova
ya sonradan gelen topluluklar, nüfuslanmaya olduğu kadar, yaşam biçim inin
değişmesinde de etkili olmuşlardır.
Çukurova'nın nüfuslandırılm ası politikasına Cumhuriyetten önce olduğu
kadar, daha sonra da devam edilmiştir. Fakat gerçek anlamda nüfus sayımı,
ülkem izin diğer bölgelerinde olduğu gibi, ancak 1927 yılında gerçekleştirile
bilmiştir. Bu tarihten önce Çukurova nüfusu konusunda genel bilgileri, Osmanlı im paratorluğu dönem inde XIV. Yüzyıldan sonra muntazam bir şekilde
tutulan “ Arazi Tahrir D efterleri” nden öğreniyoruz7. Ayrıca değişik dönem 
lerde yöreyi gezen Türk ve Batılı gezginlerin verdiği bilgileri değerlendirm ek
ve yaptıkları nüfus tahm inlerini yorum lam ak durum undayız.
Arazi Tahrir Defterlerinin kayıtları bir tarafa bırakılırsa, Çukurova'da bu
lunan önem li idare m erkezlerinin hane sayıları hakkında ilk bilgileri 1831 yı
lında Osmanlı im paratorluğunda yapılan ilk nüfus sayımında bulmak
m üm kündür8. Bu kaynağa göre Adana ve Tarsus Sancaklarında 28.098 hane
bulunm aktadır9, incelem e konumuz olan Çukurova nüfusu hakkında bir fi
kir verm esi için, bir hane 6 kişi kabul edilerek, toplam hane sayısı 6 ile ça
rpılm ış ve söz konusu sancaklarda 1831 yılında 168.588 kişinin yaşadığı
saptanmıştır (Tablo: 1).
Tablo 1. Osmanlı İm paratorluğu Dönem inde Yapılan İlk Nüfus Sayımına G öre Çukurova ve Çevresi
Nüfusu 1831

Hane Sayısı

Toplam Nüfus

Adana Sancağı

11.489

68.934

Tarsus Sancağı

16.098

99.654

TO PLA M

28.098

168.588

Cevdet Paşa, 1963. Tezakir, yayınlayan C. Baysun, Türk Tarih Kurumu Yay. No: 11, Seri:
17b, Ankara, S. 27-35.
7 Bu konuda daha geniş bilgi için şu eserlere baş vurulabilir: Karal, E .Z . 1943. Osmanlı
im paratorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, Başvekalet İst. Umum M üd., Neşriyat No: 195, Tet
kikler No: 87, Ankara. Barkan, Ö. L. 1980. Türkiye’de Toprak Meselesi Gözlem Yay. İstanbul.
8 Günümüzde Adana’ ya bağlı olan ve Yukarı ovanın önemli kentlerinden Ceyhan, Osmani
ye, Kadirli ve Kozan hakkında bu ilk sayımda bilgi verilmemektedir.
9 Bu toplama Adana Sancağına bağlı olarak verilmiş olan Piyas (Payas) ve Bilânn (Belen)
hane sayıları katılmamıştır.
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapdan ve yukarda sözü edilen ilk nüfus
sayımından 30 yıl kadar sonra, 1864 yılında, yörede çıkan isyanları bastır
mak için, Derviş Paşa ile gelen Cevdet Paşa’ nın eserinde Çukurova nüfusu hak
kında bilgilere rastlanmaktadır. Cevdet Paşa’ nın da eserinde belirttiği gibi
(Tezkire No: 36) nüfus hakkında verilen rakamlar kesin sayılmaz, doğruluğu
için çaba harcanm ıştır10. Bu eserde Çukurova ve bu ovayı kuşatan yakın çev
rede 20.321 hane bulunmaktadır ve yörede 1864-65 yıllarında 121.926 kişi ya
şamaktadır (Tablo: 2). Cevdet Paşa’ nın eserinde verilen hane sayısının 1831
yılında yapılan nüfus sayımı hane sayısından daha az oluşu, sadece Çukurova
içinde kalan yerleşme m erkezleri hane sayılarının esas alınması ile ilgilidir11.
Ancak hemen belirtelim ki Cevdet Paşa tarafından verilen bu çalışmada Tar
sus ve Mersin gibi o dönem de önem li iki yerleşme merkezinin hane sayısı bize
göre çok düşük gözükmektedir. Fakat her şeye karşın, yüz yılı geçgin bir za
man önce Çukurova ve yakın çevresi nüfusunun 121.926 kişi oluşu hiç bir za
man küçüm senem ez.
Tablo 2. Cevdet Paşa'ya G öre Çukurova Nüfusu 1864-65

Yerleşme M erkezleri

Hane Sayısı

Toplam Nüfus

Adana

6.567

39.402

Ceyhan (Cihan)

2.500

15.000

Kadirli (Kars)

2.596

15.596

4.3008

25.848

Kozan (Sis)
Osmaniye

1.388

8.328

Mersin

1.300

7.800

Tarsus

1.662

9.972

20.321

121.926

TOPLAM

1925 yılında Çukurova’ yı gezen Le de L abord, sadece Adana kent nüfusu
nun 25.000 kişi olduğunu yazm aktadır12. Bu kentin 1831 yılında yapılan nü
fus sayımında ise nüfusu 39.006 kişi olduğu saptanmıştır. Adana kent nüfusu
için bu rakamlar doğru kabul edilirse, 30 yıldan daha fazla bir zaman sonra,
Cevdet Paşa tarafından 1864-65 yılında toplam nüfusun 39.402 kişi olarak gös10 Cevdet Paşa, 1963. Age., S. 223-224.
11 Payas ve Belen kazaları dışında Adana ve Kozan Sancaklarında toplam 28.033 hane, yani
168.198 kişi bulunmaktadır.
12 K. Ener, 1964, Age., S. 194.
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terilmesi kabul edilir görülm em ektedir. Bu dönem de Adana nüfusunun daha
fazla olması gerekir.
“ H icri 1309 (Miladi 1891-1892) tarihli salnameye göre, çok büyük kısım 
ları Adana ovaları içinde yer alan Adana Sancağında 37.280, Mersin Sanca
ğında 38.709, Cebel-i Bereket (Osmaniye) Sancağında ise 29.183 kişi
bulunuyordu. Böylece Adana ovalarında zikredilen senede toplam olarak tak
riben 155.811 kişi bulunm aktadır” 13.
1891 yılında V. Cuinet tarafından yayınlanan eserde, Adana Salnamesinde
verilen toplam nüfus sayısına yaklaşık bilgileri bu lu yoru z14. Bu Batılı yazar
dan yararlanarak, Çukurova’da bulunan yerleşmelerin nüfusları ayrı ayrı gös
terilm iştir (Tablo: 3).
Tablo 3. V. Cuinet’ ye Göre Çukurova Nüfusu 1891

Yerleşme
M erkezleri

Toplam
Nüfus

Kent(ı)
Nüfusu

İşçi
Sayısı

Köy
Sayı
391

Adana

93.955

45.000

16.000

Ceyhan

5.000

—

—

—

Kadirli

4.426

1.800

3.200

60

Kozan

9.954

3.500

5.800

94

Osmaniye

7.370

650

2.200

35

Mersin

29.185

9.000

4.503

180

Tarsus

41606

18.000

4.796

87

191.501

77.950

36.499

847

TOPLAM

1- Adana kent nüfusuna 15.000 kişi işçi sayısında dahildir. Diğer kent merkezleri için işçi sayısı verilmemiştir.

1900-1901 yılları arasında Çukurova’ yı gezen Dr. Schaffer, Adana kent nü
fusunu tahmini 45.000 kişi olarak belirtm ektedir15. Söz konusu tahmini nü
fus V. C u in et” nin Adana kent nüfusu -için verdiği sayısal değeri
doğrulamaktadır. Fakat 1900 yıllarından sonra, ülkem izin bu yöresi nüfusu
hakkında Cumhuriyete kadar bilgi edinm e olanağı yoktur. Bilindiği gibi ülke
m izin gerçek anlamda ilk nüfus sayımı 1927 yılında gerçekleştirilmiştir.
13 S. Göney, 1976. Age., S. 97.
14 V. Cuinet, 1891. La Turquie d ’Asie, T. 11., Paris, S. 1-108.
15 K. Ener, 1964. Age., S. 238.
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