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Selçuklular ve Osmanlılar' da
şehir görünüşü ve niteliği taşıyan
iskan yeri.

_j

Günümüzde coğrafyacı veya sosyologlar arasında ortak bir tanımı bulunmayan
kavramlardan biridir. Genel olarak köyden büyük, şehirden küçük yerleşmeler
için kullanılır. Arap kaynaklarında şehrin
veya bölgenin ana parçasını, merkezini.

surla çevrili kısmını ifade etmek üzere
kullanılan ve askeri garnizonun bulunduğu müstahkem kalenin. daha sonra da
buna benzer bir kalesi olan yerleşme yerinin adı olan kasaba tabiri Hindistan'dan
Kuzey Afrika'ya kadar yaygınlık kazanmıştır. Selçuklu ve Osmanlılar'da kasaba
belirli bir iskan yerini niteler. Ahmed Vefik Paşa " çarşısı ve suru olan büyük köy
ve kent" olarak tarif eder. Ancak tarihi
süreç içinde bu tarifler tam olarakkasabanın ifade ettiği yerleşme karakterine
uygunluk sağlamaz.
Xlll ve XIV. yüzyıllara ait Arapça. Farsça
ve Türkçe kaynaklarda geçen kasaba kelimesinin başlıca özelliği bir iskan yerinin
adı olmasıdır. Bu kavramın, iskan yeri
oluş bakımından köylerin (karye) gelişmiş
bir şekli olabileceği ve şehirle arasında
belirli bir benzerlik bulunduğu tahmin
edilmektedir. Kesin olan husus. kasabanın hukuken en küçük iskan birimi olan
köy 1karye /avuldan daha büyük olduğu 
dur. Bu açıdan kasabanın insan unsuru
bakımından kalabalık bir iskan yeri vasfı
taşıdığı açıktır.

insan topluluklarının ikameti bakımın
dan benzerlik gösteren kasaba ile şehir
kavramları nitelik yönünden farklı özelliklere sahiptiler. XIII. yüzyıl sonları ile
XIV. yüzyıl başlarında Bayburt ve Erzurum'un aynı idari birim içinde bulunduğu
dönemlere ait olduğu anlaşılan kitabelerde Erzurum şehir olarak tanımlanmışsa
Bayburt kasaba, buna karşılık Bayburt
şehir olarak tanımlandığında Erzurum
kasaba diye nitelendirilmiştir. Şu halde
kasaba şehrin sahip olduğu özelliklerden
bir kısmını ihtiva etmemektedir.
Osmanlı devrinde kasaba sosyal ve hukuki bakımdan belirli özellikler taşıyan bir
iskan yeri dir. Farklı yerlerde, bazan farklı
tanımlar yapılsa da Osmanlı dönemindeki
ka sabanın başlıca özellikleri birkaç mahalleden oluşması, mutlaka her hafta pazar kurulması ve cuma namazı kılınabilir
bir veya birden fazla mescidinin bulunmasıdır. Ayrıca bu özellikleri sebebiyle
vergilendirmede köyden ayrılmakta, şe
hir gibi kabul edilmektedir.
Osmanlı döneminde kasaba olma vasfı
da genellikle nüfusa, kalabalık bir yerleş
me yeri olmaya bağlı gibi görünmektedir.
Mahallelerin bulunması , cuma namazı
kılınabilmesi nüfusla ilgilidir. Pazar kurulan yer oluşu hem nüfusuyla hem de çevresiyle olan ilişkisine dayanır. Bu konuda
iki örnek dikkat çekicidir. XVI. yüzyıla ait
bir tahrir defteri kaydına göre. Kilis sadece cuma namazı kılınabilen küçük bir

iskan birimi olduğundan eski kayıtlarda
"köy" olarak geçmiş . fakat daha sonra
sancak beyi Canbolat Bey burada cami,
tekke, üç hamam, iki kervansaray, bedesten yaptırmış . iki yerinde pazar kurulmasını sağlamış ve bu şekilde cuma namazı
kılınabilir altı mescidiyle gelişmiş bir kasaba haline geldiğinden ahalisinden "benn ak ve mücerred" vergileri kaldırılıp yeni
tahrirde "kasaba'! olarak tescil edilmiştir
(Konya lı . s. 46-49, ı 54). Bir başka kayıtta
da Banaz kazasındaki islamköy'de pazar
olmadığından halkın burada fırın. han vb.
binalar inşa ettirip burayı bir pazar yeri
ve kasaba haline getirdiği belirtilmektedir. Osmanlı döneminin kayıtlarıyla Selçuklu ve Beylikler döneminin kaynakla rındaki bilgiler bir araya getirildiğinde
kasaba hakkında daha ayrıntılı tesbit yapılabilmektedir.

Buna göre ilk olarak kasaba kalabalık
bir iskan yeridir. Köyden kesinlikle daha
büyük, en azından dört köy büyüklüğün
dedir; gerçi köylerde de genelde aşağı ,
yukarı ve ya ka mahalleleri olabilir. fakat
kasabanın her bir mahallesi birer köy gibi
kabul edilebilecektir. ikinci olarak kasaba
idari merkez (şehir) olmayan iskan yeridir. idari merkez doğrudan bir kadının
oturduğu yer olmasıyla değil daha çok
sancak merkezi durumunda oluşuyla ilgilidir. Osmanlılar'da kaza merkezlerine
de şehir denilip kaza merkezi dışında en
az kadılık merkezi kadar. hatta bazan daha kalabalık olan iskan yerlerine de kasaba denebilmektedir. Mesela kaza merkezi Tırhala ise de Soma ve Kırkağaç kasaba. kaza merkezi Birgi olduğu zaman
Ödemiş kasaba itibar edilmiştir. Böylece
kasabaların eskiden beri nüfus bakımın 
dan kalabalık olmayıp belirli bir zamanda ve belirli şartların neticesinde zaman
içinde kalabalıklaşan iskan yerleri olduğu
söylenebilir. Zira kalabalık bir iskan yeri
olma özelliği eski dönemlere inip süreklilik kazansaydı orası idari merkez olarak
kabul edilir ve dolayısıyla şehir olurdu.
Kasaba bugün Anadolu'da birçok iskan yerinin öteki adıdır. Bunların en ünlüsü Manisa'ya bağlı olan ve TUrgutlu olarak da bilinen yerdir. XIX. yüzyılda burası
daha çok Kasaba olarak anıldığından izmir'den buraya uzanan demiryolu hattı
"izmir-Kasaba demiryolu" olarak adlandırılmıştır. Burası gerçekten de XVI. yüzyıl sonlarından itibaren büyüyen bir yerleşmedir. Bir başka Kasaba, Kaş kazasına
bağlı olup 1997'de 2240 nüfuslu idi. Kastamonu merkez kazasına bağlı Kasaba
ise Türk devrine ait tarihi kalıntılarıyla ün-
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lü olup oradaki caminin Türk sanatıyla,
mimarisiyle ilgili araştırmalarda önemli
bir yeri vardır. 1997'de 168 nüfuslu idi.
Gaziantep'in Yavuzeli kazasına bağlı Kasaba köyünde de 1980'de 242, 1985'te
ise 321 nüfus mevcuttu. Bir başka kasaba Karaman'ın İlısıra'sının adı olup (günümüzdeki adı Yollarbaş ı , 1997'de 2579
nüfuslu) burası Türkdevrinde gelişen bir
iskan yeridir.
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ise her biri 6 arpalık 4 parmağa eşitti
(Sauvaire, VUIJI886], s. 526). Matematikçi Ebü'I-Vefa ei-Bfızcani. Irak ve iran'daki
arazi ölçümüne dair şu bilgileri vermektedir: Sevad. Basra, Ahvaz ve Fars bölgelerinde araziler 6 zirau'l-misaha uzunluğundaki kasaba veya onun on katına denk
olan silsile ile ölçülür. Bağdat ve Sevad'da
kullanılan ve haşim arşını veya melik arşını da denen zirau'l-misaha kendi kabzasıyla 6, el arşınının kabzasıyla 8 kabzaya eşittir. Fars ile Horasan civarında kul lanılan kasaba, her biri 1,5 demir arşın ı 
na denk olan 3 mabehram arşınma eşit
tir. Irak'ta kasabaya bab adı verilir. Bab 6
arşına, arşın ise her biri 4 parmaklık 6
kabzaya muadildir. Maverdi ve Ebu Ya'la
ei-Ferra da kasabanın 6 arşına tekabül
ettiğini belirtirler. Kemaleddin ei-Farisl
ve İbnü ' I-Havvam , 1 kasaba= 6 haşim
arşını = 8 el arşını = 7t demir arşını = 48
kabza = 192 par mak= 1152 arpa = 6912
kıl eşitliğini verirler. Şeyhürrabve ed - Dı 
maşkl kasabanın uzun bir insanın kulacı
na yani 2~ arşına, Kalkaşendl ise normal
insanın iki kulacına denk olduğunu söyler.
Es'ad b. Memmatl1 hakim kasabası
5 marangoz arşın ı, feddanın ise 400
hakim kasaba karesi olduğunu bildirir.
Bu kasabanın 6~ zirau'l-kirtasa denk
düştüğü de kaydedilir (a.g.e. , a.y.). Kalkaşendl ayrıca şu bilgileri verir: Mısır'da
arazi ölçümünde- Fatımi devlet başkan ı
Hakim- Biemrillah zamanında uygulamaya konması sebebiyle olmalı- "hakim kasabası " adı verilen, Ebü'I-Kasım ez-Zeccacl'nin 6 haşim arşını , İbn Memmatl'nin
5 marangoz arşını veya diğerlerinin 8 el
nın
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Özellikle arazi ölçümünde kullamlan
eski bir uzunluk birimi.
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Sözlükte kasaba "kamış" anlamına gelir. Kolay taşınabilmesi, ahşap gibi çalış
maması vb . sebeplerle kamıştan imal
edilen bu ölçü birimine 1 aletine de bu ad
verilmiştir. Ayrıca buna -muhtemelen
bambu kelimesinden bozma- bab da denilir. Cevad Ali, kasabanın aslen Babillehçesinde "iki saat" anlamındaki kas- pu dan geldiğini ve bu sürede yürünen mesafeyi ifade ettiğini ileri sürerse de bu
görüş pek inand ırıcı görünmemektedir.
Sumerler'in gi , Akkadlar'ın qanü adını
3,06 metrelik ölçü birimi
kasabaya tekabül ediyor olmalıdır. Mısır'
da Firavunlar devrinden beri özellikle arazi ölçümünde kullanılan kasabanın değe
ri zaman içinde değişiklik göstermiştir.
Astronomi bilgini Mahmud Bey'egöre
Roma hakimiyeti zamanındaki değeri
yaklaşık 3,94 m . idi (JA, 111873], s. 86) .
Ebü'I-Kasım ez-Zeccaci, kasabanın 60 arşınlık eşlin (habl) onda birine yani 6 haşim
arşınma (= 8 el arşını), haşim arşınının
da 1 el arşınma denk olduğunu söyler.
Haşim arşın ı 8 Bağdat kabzasına , kabza
verdiği yaklaşık

t
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arşını uzunluğunda olduğunu bildirdiği

kasaba kullanılır. Aşağı Mısır'da Sendefa
isimli beldeye nisbetle sendefaviyye diye
adl andırılan ve Hakim'inkinden biraz daha uzun olan bir kasaba kullanılır. Makrizi'ye göre Mısır'da kullanılan kasaba 6~
kumaş arşınma veya yaklaşık olarak 5
marangoz arşınma eşittir. İbn Tağrlberdl
ise kasabanın 1O arşına denk olduğunu
söyler. Kasaba için ayrıca şu değerler
verilmektedir: 6 ömer arşın ı, 61 arşın
(3 ,884 m.), 6,5 arşın= 156 parmak= 936
arpa= 5616 katırkuyruğu kılı (seblbe), 7t
kara arşın, 7~ el arşını, 7,5 el arşını, 7 arşın + 2 kabza + 1 başparmak, 12 kadem
(a.g.e., s. 526-527; Hinz, s. 63).
Fransızlar'ın Mısır ' ı istilası sırasında
kullanımda

olan 24 kabzalık büyük kasaba piramit kaidesinin kenar uzunluğunun
altmışta biri, yani 231 + 60 = 3,85 m . idi
(M. Ziyaeddin er-Reyyis, s. 296; Hinz'in he-

sabına göre ise 3,99 m. Jlslamische Masse, s. 631). 1813-1814 arazi tahririnde 23
kabzalık (- 3,69 m.) kasabalar kullanıldı.
Bu arada söz konusu birim küçüldü: 1821
tahririne esas olan kasabalar 22 kabzadan (- 3, 53 m.) ibaretti. 1836 yılı civa rmda feddanın alanı 3331 kasabaz iken kasaba 22 kabza, kabza ise yaklaşık 6,25
inç uzunluğundaydı . 1861 'de bir fermanla kasabanın değeri 3,55 metreye (=
6,0933745 ez-zirau'l-beledl) sabitlendi
ve hileyi önlemek için tedavüldeki kasabaların iki ucuna resmen mühürlenmiş
demir başlıklar konulması emredildi (Lane, s. 569; Cuno, s. 209-2 10). Nihayet Ocak
1892'de yürürlüğe giren bir genelge ile
Mıs ı r ölçü sistemi birleştirildi. Buna göre
1 kasaba 3,55 m.. 1 feddan 3331 kasabaz= 4200,833 m 2 (yani 1000 kasaba 2 3
feddan) olarak belirlendi (Mahmoud Bey, ı
! 1873], s. 86-87; Systeme des mesures,
s. 19). Ayrıca günümüzde Mısır'da marangoz arşınının altıda birine yani 12,5
santimetreye eşit olan bir başka kasaba
da kullanılmaktadır (Hinz, s. 63).

1890'larda Suriye'de uzunluğu 3,675 m.
ile 5 m. arasında değişen çeşitli kasabalar kullanılıyordu (Young, IV, 372) . XVIII XIX. yüzyıllardaki 'Jlınus kasabası arazi
ölçümünde kullanıl an 31 ,5 parmaklık arşının 6 katına yani 3, 78 metreye eşitti
(Mahmud Ferve, sy. 7-8 !1993], s. 241242). Kasabanın as katları kulaç (ba' veya kame), arşın (zira), kabza; üs katları
eşi , mil, fersah ve berlddir. Bunların kasabaya nisbetleri arşının çeşidine göre
farklılık arzeder. Al an hesabında 100 kasabaz1 cerlbe, 10 kasabaz 1 kaflze, 1 kasabaz 1 aşlre eşittir (ayrıca bk. ARŞl N).
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