ANADOLU
Eyaletlerin idaresinden beylerbeyHer
(mfr-i miran). sancakla rın idaresinden de
sancak beyleri sorumlu idi. Ancak bazı
sancakların arpalık*, ocaklık*, alay beyilik tarzında farklı statülerle verilip Idare edildiği görülmektedir. Anadolu· da
uzun süre devam eden bu taksimat, XVIII
ve bilhassa XIX. yüzyılda çoğalan ayanların nüfuz mücadeleleri neticesinde bazı değişikliklere uğradı . Eyalet ve sancak sınırlarında birinden diğerine sık sık
kaymalar görülmeye başladı. XIX, yüzyıl
boyunca eyalet idaresinde yapılan mütesellimlik. muhassıllık. müşirlik, mutasarrıflık gibi değişikliklerle ve özellikle Avrupa! tarz idareyi getiren 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi'nden Anadolu
eyalet ve sancakları da çok etkilendi.
Bu asrın ikinci yarısından sonraki taksimatı salnamelerden takip etmek mümkündür.
Cumhuriyet döneminde vilayet-sancak idaresi kaldırılarak il ve ilçe tarzında
taksimata gidildi. Türkiye illerinin dördü hariç diğerleri Anadolu'da yer aldı.
Kaza! taksimat. Osmanlı fetih sisteminin bir geleneği olarak fethedilen yerlere birer kadı tayin edildiği bilinmektedir.
Tayin edilen kadıların çoğalması üzerine
Bursa kadısı başkadı olarak kaza teşki
latını düzenlemiştir. ı. Murad zamanın
da kazaskerliğin kurulması ile Rumeli ve
Anadolu'daki kaza teşkilatı bu makamın idaresine verildi. Rumeli ve Anadolu'daki kadılıkların sayılarının hızla artması üzerine Fatih'in saltanatının sonlarında kazaskerlik ikiye ayrılarak Rumeli kadılıkları Rumeli, Anadolu ve Mı
sır kadılıkları da Anadolu kazaskerliği
ne bağlandı . Yavuz Sultan Selim'in doğudaki fetihlerinden sonra merkezi Diyarbekir'de olmak üzere Arap ve Acem
kazaskerliği kuruldu ise de bir süre sonra kaldırılarak bu bölge tekrar Anadolu
kazaskerliğinin idaresine verildi.
Osmanlı

idaresi Rumeli ve Mısır'da olgibi Anadolu'da da tamamıyla kendisine has bir kaza teşkilatı m'eydana
getirdi. Anadolu kaza teşkilatı yukarı
dan aşağıya doğru sitte-i Anadolu, müsıle, saniye, salise, rabia, hamise, sadise, sabia, samine, tasia şeklinde on dereceden oluşmaktadır. Anadolu kadılık
ları büyüklük ve önemlerine göre bu on
dereceden birine girmektedir. Uzun tecrübelerden sonra oluşan bu teşkilat yüzyıllarca uygulanmış ve idari bir birim olarak her kazanın başına hukuki ve idari
yetkileri olan kadılar tayin edilmiştir.
duğu
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Osmanlı Devleti'nde eyaletler ve büyük
sancaklar hukuki açıdan mevleviyet"
olarak teşkilatlanmış, buralarda adlihukuki işlere kadılar, idari- askeri işlere
de beylerbeyiter ve sancak beyleri bakmışlardır. Anadolu· da bu statüye tabi
pek çok yerleşim merkezi bulunuyordu.
Bunlar genellikle Anadolu'nun eski yerleşim birimleri idi.
Tanzimat'tan. özellikle 1864 tarihli Vi layet Nizamnamesi'nden sonra yapılan
düzenlemelerde Anadolu kaza teşkila
tı yapı ve şekil bakımından çeşitli değişikliklere uğradı. Cumhuriyet döneminde ise kazalar ilçe adı altında kaymakamların idaresinde yeniden teşkilat
landırıldı . 1990 yılına göre Türkiye· deki 748 ilçenin kırk ikisi Trakya'da, geri
kalan 706'sı ise Anadolu'da bulunmaktadır.
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2. Sosyoekonomik Hayat ve Şehirleşme.
Türkler'in Anadolu'yu yurt tutmaların
dan sonra bu tarihi yarımada yeni sahiplerinin idare, siyaset, kültür ve geleneklerine uygun bir karakter kazanmaya başlamıştır. Önce Selçuklu, daha sonra Türkmen beylikleri ve nihayet buradaki siyasi birliği sağlayan Osmanlılar
döneminde Anadolu kesif bir Türk yerleşmesine sahne olmuştur. Vaktiyle Bizans hakimiyetinde iken XIII-XIV. yüzyıllardan itibaren Türkmen akınına uğ
rayan batı bölgelerindeki bu yerleşme
nin bütün özellikleri, Osmanlılar döneminde tutulan tahrir defterlerinden açık
olarak ortaya konabilmektedir. Nitekim
Selçuklular'ın dağılma devri ve Moğol
lar'ın Anadolu'yu istilaları sırasında, devrin kaynaklarına göre, 3 milyondan faz-

la Türkmen bu bölgelere yerleşmiştir.
Anadolu'da Türkler'in iskanı. o sıralarda
genellikle boş olan eski yerleşme yerlerinin yanı sıra yeni yerleşme merkezlerinin de oluşmasına yol açmıştı. Bunun
sonucu olarak eski iskan merkezleri yeni sahiplerinin dillerine uygun bir isim
değişikliğine uğramış, yeni kurulan kasaba ve kır iskan merkezleri, yani köy
ve mezraalar yeni adlarla anılmıştır. Bir
kısım kalabalık Türkmen toplulukları ise
konar göçer bir hayat tarzını sürdürerek yaytak ve kıştak mahalleri arasında
sürekli bir faaliyet göstermişlerdir. Ekonomik hayat şehirlerde daha ziyade kü çük imalat sanayii ile ticaret ve el sanatlarına, kır kesiminde ziraate. konar
göçerlerde ise geniş ölçüde hayvancılı
ğa dayanmaktaydı. Beylikler döneminde Anadolu'nun sahil kesimindeki bazı
liman ve iskeleler dış ticarete yönelik bir
ticari faaliyete sahne oluyor, iç kesimlerdeki büyük ticaret merkezlerinin dı
şarıya açılan birer kapısı niteliğini taşıyordu . Bu dönemde Karadeniz'de Sinop, Samsun, Fatsa: Ege'de Foça, İzmir.
Ayasuluk, Balat ; Akdeniz'de Antalya ve
Alanya limanları bunların başında geliyordu. İç Anadolu'da ise Sivas. Kayseri.
Konya, Tokat gibi şehirler önemli ticaret yolları üzerinde bulunan büyük merkezlerdi. Erzurum. Sivas ve Tokat'tan
Karadeniz iskelelerine ulaşan doğu malları Kırım ve Rusya steplerine gönderiliyor, buraların malları da yine aynı yolla
Anadolu'ya giriyordu. Batı Anadolu'nun
madenieri (şap -tuz), dokumaları ve zirai
mahsulleri Foça, Ayasuluk, Balat. İzmir
gibi iskeletere ulaşıyor ve Avrupa:ya sevkediliyordu. XV. yüzyıla doğru bu iskelelerden Foça, Ayasuluk ve Balat'ın önemi
azalmaya başladı. Buna karşılık güneydeki Antalya ve Alanya Mısır ' dan ve Suriye'den gelen malların girdiği. ayrıca Anadolu mallarının satıldığı önemli limanlar
haline geldi. Pamuklu dokumalar, ipekliler, ham pamuk, halı, kilim, deri ma- ·
mulleri, zamk. bakır. gümüş, mazı. kereste, susam. balmumu ve tahıllar Anadolu'nun ticari değere sahip mahsullerini teşkil ediyordu. Kütahya, Alaşehir
ve Denizli'nin kumaşları ve tülbentlerinin yanı sıra Diyarbekir, Alaşehir ve Balıkesir' in ipekleri Bizans sarayına gidiyordu. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun
safları Arap ülkelerinde çok beğeniliyor
du. Anadolu'da özellikle Foça, Şebinka 
rahisar. Ulubat ve Kütahya'da çıkarılan
şap, Ceneviz ve Floransalılar tarafından
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En önemli dış satım mallabiri de pamuktu. Mazı. zamk ve
reçine gibi maddelerin ihraç limanları
ise Balat, Alanya ve Antalya idi. Avrupa
ticaretinde özellikle Venedikliler büyük
rol oynuyordu ve bunlar daha ziyade
Batı bölgelerinde faaliyet gösteriyordu.
Cenevizliler ise öteden beri kolonilerinin
bulunduğu Kuzey sahillerinde ticaret yapıyorlardı. Buna karşılık Batı' da sahile
açık bulunan ve denizeilikle uğraşan
Türkmen beylikleri de deniz ticareti yaparak Avrupalı denizci devletlere zaman
zaman rakip oluyorlardı.
işleniyordu.

rından

Anadolu'da Osmanlı hakimiyetinin tam
olarak tesisi ve siyasi birliğin sağlanma
sı ile sosyal ve iktisadi yönden daha istikrarlı bir gelişme meydana geldi. Bu
devrede geleneksel ekonomik faaliyetler devam etmekle birlikte son derece
sistemli bir toprak teşkilatı oluşturul
ması ziraate ağırlık kazandırdı. Şehir
lerde ise ticaretin yanı sıra bazı sanayi
kolları önem kazandı. Özellikle Ankara,
Konya, Sivas. Tokat. Amasya, Diyarbekir ve Urfa gibi eski büyük şehirler Osmanlılar döneminde de iktisadi önemini korudu. XIV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin siyasi merkezi olan
Bursa, aynı zamanda önemli bir iktisadi merkez ve doğu- batı ticaretinin bir
antreposu durumuna geldi. İpek ticareti Bursa· da başlıca ekonomik faaliyeti teşkil ediyordu. Bilhassa XV. yüzyıl
da Avrupa· da ipek sanayiinin gelişmeye
başlaması Bursa· nın önemini daha da
arttırdı. Bursa bir ticaret merkezi olma
özelliğini İstanbul'un alınmasından sonra da sürdürdü. Ancak İstanbul üç kı
taya yayılan Osmanlı Devleti'nin en büyük iktisadi merkezi olarak ortaya çıktı.
1516-1517'de Ortadoğu ile Mısır'ın ele
geçirilmesi ve Kızıldeniz hakimiyeti, Hint
baharat ticareti yolunun yeniden canlanmasına. Hindistan ve Endonezya baharatının Osmanlı ülkesine akmasına yol açtı. XIII-XIV. yüzyıllarda Hint ticaret malları ve baharatı Mısır ve Suriye limanları
yoluyla Antalya ve Alanya limanlarına,
oradan da Bursa 'ya ulaşıyordu. İstan
bul'un alınmasından sonra ise Mısır- İs
tanbul denizyolu önem kazanırken Mı
sır-Antalya-Bursa yolu eski önemini kaybetti. Öte yandan Karadeniz sahil limanlarında iç kesimlerin pamuklu dokuma
ve kumaşlarının Rusya'ya sevki Osmanlılar zamanında da sürdü. XVI. yüzyılın
sonlarından itibaren Batı'da gelişmeye
başlayan ticari zihniyet ve merkantilizm.

kısa süre sonra Osmanlı piyasasını ve
ekonomisini de etkiledi. Bunun sonucunda XVII. yüzyıldan itibaren Doğu Akdeniz Avrupa ticaretinin açık pazarı haline gelerek Osmanlı iş kolları bundan
zarar görmeye başladı. XVIII-XIX. yüzyıllarda ise Batı'da başlayan sanayi inkılabı, Osmanlı ekonomisinde ve dolayı
sıyla Anadolu'nun iktisadiyatında yıkıcı
tesirler yaptı.
Osmanlılar

döneminde iktisadi canlılı
artan Anadolu'nun XV. yüzyılda nüfusu tahminen 6 milyona ulaşıyordu . XVI.
yüzyıla ait tahrir defterlerinden anlaşıl
dığına göre, yüzyılın başına nisbetle son
yarısında nüfusta büyük artışlar meydana gelmişti. Bu durum aynı zamanda
ziraate ayrılan toprakların fazlalaşması
na yol açınakla birlikte birtakım huzursuzlukların sebeplerinden birini teşkil
etti. Kır kesiminde % 40 nisbetine ulaşan nüfus artışı asıl tesirini şehirlerde
gösterdi. Nitekim XVI. yüzyılın ikinci yarısında genel olarak Anadolu'da şehir
nüfusundaki artış nispeti % 80 dolayın
da idi. İstanbul'un XVI. yüzyıl başlarında
400.000'e varan nüfusu yüzyılın sonuna
doğru 700.000'e yaklaşmış ve diğer Anadolu şehirleri nüfusunun % 40 ' ına yakı
nını teşkil etmişti. XVI. yüzyıl başların
da İstanbul kendinden sonraki en büyük
Anadolu şehri olan Bursa· dan yedi kat
daha fazla nüfusa sahipken bu oran asır
sonunda on kata ulaşmıştır. Bursa'nın
nüfusu 157S'e doğru 65.000 dolayın
daydı. Bu arada Anadolu şehirlerinden
Tokat'ın 1521-1530'da 7-8000, 15711580'de 13.000; Diyarbekir'in 1518'de
12.000, 1540'ta 18.000; Mardin'in 1518'de 8000, 1564'te 19.000; Ayıntab'ın
1S36'da 11.000, 1575 'te 16.000; Ankara'nın 1521-1 S30'da 13.000, 1571-1 580'de 25.000; Sivas'ın 1521-1530'da 5000,
1571-1580'de 15.000; Kırşehir'in 1526'da 1SOO -1600, 1584 'te 5000 civarında
bir nüfusa sahip olması nüfus artış hızı
nı açıkça göstermektedir. Ayrıca 1571'de Kayseri'nin 30.000, 1584'te Konya 'nın 15.000. 1S6S'te Maraş'ın 14.000,
1584'te Niğde'nin 10-12.000, 1583'te
Trabzon'un 11 .000, 1S74'te Manisa'nın
8000. Kütahya'nın 9000 dolayında nüfusu bulunuyordu. Anadolu şehirlerin
deki bu nüfus artışları, bilhassa iç karı
şıklık yıllarında yoğunluk kazanmış, XVII.
yüzyıl başındaki büyük isyanlar. ziraatle
uğraşan çiftçi- köylünün daha güvenilir
olan şehir ve kasabalara göçmesine yol
açmıştır. XVII. yüzyılda tahminen 7 milğı

yonu bulan Anadolu nüfusu giderek artış göstermiş, XVIII. yüzyılda 8 milyona
ulaşmıştır.

Osmanlılar döneminde Anadolu şehir
leri, zirai üretimin başlıca mübadele merkezleri olarak ayrı bir yere sahip olmuş
tur. Bunun yanı sıra sanayi kollarından
dericilik dokumacılıkla birlikte bütün
Anadolu şehirlerinin temel üretim faaliyetlerinin başında gelmiştir. Ticari hayatın XVI. yüzyılda gelişmesiyle Anadolu şehirlerinde bunun gerektirdiği yeni mekan anlayışı ortaya çıkmış, bedestenlerin etrafı dalmaya ve şehirler genişlemeye başlamıştır. Özellikle yeni inşa edilen cami, medrese, imaret vb.
eserler şehirlerin gelişmesinde bir baş
ka önemli sebep olmuştur. Nitekim istanbul, Edirne, Bursa ve Konya gibi şe
hirler bu eserlerin etrafında büyük bir
gelişme göstermiştir. Bunun yanı sıra
Edirne'ye bağlı olan Uzunköprü. Konya'ya bağlı Karapınar, Kayseri'ye bağlı
İncesu, Niğde 'ye bağlı Ulukışla ve Nevşehir gibi kasabaların kuruluşunda ve
gelişmesinde bu tür eserlerin büyük rolü olmuştur. Ayrıca bu vesileyle şehir
lerde yerli tüccarların faaliyetleri giderek daha da artmıştır.

Anadolu şehir ve kasabaları halkının
büyük kısmını müslüman-Türk ahali teş
kil etmekteydi. Şehir halkı genelikle bir
cami veya mescidin çevresinde teşekkül .
etmiş olan ve mahalle adı verilen küçük
idari birimlerde oturuyordu. Gayri müslimler (hıristiyan ve yahudiler) ise genellikle bir arada kendilerine mahsus mahallelere sahiptiler. Ayrıca yerleşme merkezlerinde idareciler, kaziii yetki sahipleri. askeri zümre mensupları şehir halkından ayrı bir statüde idiler. Şehir ileri gelenlerinin (ayan. eşraf) önem kazanması ve söz sahibi olmaları daha ziyade
XVII. yüzyılda olmuştur. Timar* sistemi içindeki köy ve mezraalarda yaşayan
halk çiftçilik ve ziraatla uğraşıyor, Anadolu'da kır kesiminde belirli aralıklarla
kurulan pazarlarda mallarının mübadelesini yapıyordu.
Anadolu· daki yerleşme yerleri. XVIXIX. yüzyıllarda başlıca dört kademe halinde sınıflandırılabilmektedir. İlk kaderneyi başşehir olan İstanbul teşkil ediyordu ve nüfusu yarım milyonu aşan tek
merkezdi. İkinci kadernede beylerbeyilik ve sancak merkezleri, üçüncü kadernede sancak içnde nefs olarak nitelendirilen şehir ve kasabalar. dördüncü ka-
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dernede kır iskan merkezleri, köyler ve
mezraalar yer alıyordu. XVII ve XVIII. yüzyıllardaki karışık dönemler, dördüncü
kademedeki köy ve mezraaların, özellikle savunmasız ova köylerinin dağıl
masına yol açmış ve daha güvenilir, sır
tını dağlara vermiş yeni köylerin teşek
külürte sebep olmuştur.
Yerleşik halkın yanı sıra Anadolu'da
mevcut önemli bir unsur da Türkmen
veya Yörük adıyla bilinen konar göçer
aşiretlerdj. Devlet tarafından husus! ve
mali bir idari teşkilata tabi kılınan aşi
retler, toplu olarak bulundukları yerlerde
çeşitli adlarla biliniyorlardı. Bunlardan
Dulkadırlı Yörükleri Maraş ve Elbistan
bölgesinde, Boz- ulus Türkmenleri Diyarbekir bölgesinde, Atçeken (Esb-keşan)
ulusu Konya'nın ova bölgesinde, Karacakoyunlu Yörükleri Aydın yöresinde, Oturak- Barza, Güne- Barza, İskender Bey,
Kayı, Horzum, Kızıica- Yalınc ve Karacakoyunlu Yörükleri Muğla bölgesinde, Bolu Yörükleri Bolu bölgesinde. Ulu Yörük
Orta Anadolu bölgesinde, Mamalu Türkmenleri Yozgat sancağında, Yeni-il Türkmenleri Sivas, Yozgat, Divriği, Maraş yöresinde, Çepni Yörükleri Giresun, Trabzon, Ordu, Karahisar-ı Şarki bölgeleriyle
Batı Anadolu'da, Danişmendli Türkmenleri Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Ortaköy
yöresinde, Tekeve İç-il Yörükleri Antalya- Silifke yöresinde, Ramazanlı ulusu,
Varsak, Avşar, Beydili, Bayat gibi YörükIer de Çukurova· da bulunuyordu. Anadolu' daki aşiretlerin yerleştirilmesi ne,
özellikle XVII. yüzyıl sonlarından itibaren büyük bir gayret gösterilmiştir. Muayyen bir plan dahilinde gerçe kleştiri 
len bu yerleştirmenin ana hedefi, aşi
retlerin merkeziyetçi devlet nizarn ı ile
bağdaşmayan hareketlerine son vermek, harap ve boş yerleri imar etmek
ve yeniden ziraata açmaktı. Bunun neticesinde Anadolu· da iskan merkezleri
olarak tesbit edilen Urfa, Afyonkarahisar, Adana ve Bozok sancakları içinde
yeni yerleşme yerleri ortaya çıkmıştır.
Bu yerleştirme hareketi XVIII. yüzyılda
da devam etmiş ve özellikle Kayseri,
Adana, İçel, Kırşehir, Bozok, Antalya, Isparta, Diyarbekir, Erzurum, Malatya ve
Nevşehir bölgelerinde yeni iskan merkezleri kurulmuştur. XIX. yüzyılda kaybedilen topraklar ha l kının ve kuzeyden
göç edenlerin Anadolu'ya gelmesiyle bazı bölgelerdeki nüfus yapısı , daha da
farklı bir mahiyet kazanmıştır.

XIX. yüzyılda Avrupa ' daki endüstri
hamlesi Osmanlı ülkesini de sarsmış ve
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Avrupa malları Anadolu pazarlarını istila etmiştir . XVI. yüzyılda Anadolu'daki
geleneksel üretim faaliyetlerinin yap ı l
dığı ve üretim merkezi olma özelliğine
sahip şehirler, XIX. yüzyılda malların
toplanıp dağıtıldığı bir pazar yeri haline
gelmiştir. Ekonomik yapının değişmesi,
yeni ticaret yolla rının ve demiryolları
nın eski güzergahlardan farklı yerlerden geçmesi, bazı eski Anadolu ticaret
şehirlerinin zayıflamasına yol açmıştır.
Yeni yollar üzerindeki şehirl er kalabalık
merkezler olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle demiryollarını iç kesimlerden sahillere ulaştıran noktalar büyük geliş
me göstermiş, iç kesimlerde yeni ulaşım
ağının uzağında kalan bazı eski merkezler ise önemini kaybetmiştir. Bu dönemde Batı Anadolu'da İzmir, güneyde Mersin, kuzeyde Samsun ve Trabzon limanları iç kesimle olan bağlantıları sebebiyle ticarı faaliyetin yoğunlaştığı merkezler olmuştur. Bunlar arasında İzmir
2SO.OOO'e ulaşan nüfusu ile İstanbul'
dan sonra ikinci büyük şehir haline gelmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu şe
hirleri ise geleneksel sosyal yapılaşma
sını ve ticaret hayatını eskisine benzer
tarzda sürdürebilmiştir. Buna bağlı olarak XIX. yüzyıl sonla rında Anadolu'nun
nüfusu yaklaşık 12 milyona ulaşmıştır.
Bu yüzyılda Anadolu şehirleri dışa açıl
manın, yeni ı,ılaşım ve haberleşme sistemlerinin ortaya çıkmasının tesirleriyle
mekan bakımından ayrı bir gelişmeye
uğramıştır. Şehir merkezleri sadece ekonomik duruma bağlı olarak değil aynı
zamanda idari düzenlemeler sebebiyle
de büyük önem kazanmıştı r . Suralar
idare binalarının toplandığı, zengin kesime hizmet veren mağaza ve eğlence
yerlerinin yoğun laştığı , iş yerlerinin, hanların , bankaların yer aldığı yeni bir şekil
almıştır. Bu durum giderek merkez çevresinden itibaren şehrin genişlemesini
ve dış mahallelerin teşekkülünü hazır
lamıştır.
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