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KARAMAN ViLAYETİNİN İDARİ TAKSİMATI

Mehmet Akif ERDOGDU

Osmanlı

idari teşkilatında, onbeşinciyüzyılın ikinci yansından
itibaren, Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin bir kısmına
Karaman vilayeti (beylerbeyiliği/eydleti) veya Yunan vilayeti adı
verilmişti!. Bu isim, Kçı.ramanoğullan beyliğinin kurucusu Karaman Bey'den geliyordu. Bir Türkmen beyi olan Karaman Bey,
~arende şehrini merkez yapmış ve işlerini buradan idare etmişti.
Daha sonra haleileri de beyliklerini uzun bir dönem buradan yönettiler. Dolayıs_lyıa Larende şehri zamanla Karaman ismini aldı.
Bundan başka karamanoğullarının idaresinde kalan bölgeleri de
türkler Karaman vildyeti olarak çağırdılar.
·
Karaınan vilayeti başlangıçta idari açıdan iki kısma ayrılmış. tı. Bunlardan ilki İçel, diğeri de Taşeli (veya Dışel) idi. Bu idari
taksimat coğrafya esas alınarak yapılmıştır. Toros dağlannın güneyinde kalan kısım İçel, dağlık taşlık olan :ımzey kısım ise Taşeli
ismiyle anılmıştı. Osmanlılar Kara,.man vilayetini ele geçirdikten
sonra bu idari düzenlemeyi bira~ daha geliştirdiler. Askeri ve
mali gayeleri için bölgeyi daha küçük idari birimlere böldüler ve
bölgede merkezi denetimi sağlamlaştırdılar.
Bilindiği gibi Osmanlılar fethettikleri topraklan adli ve askeri
olmak üzere iki kısımda tasnif ettiler. Kaza ve nahiye olarak adlandınlan yerler adli, beylerbeyililik ve livd (sancak) olarak isimlendirilen yerler ise askeri birimlerdi. Adli bölgelerde kddi Osmanlı hukukunu uygulamaya çalışırdı. Özellikle evkafla ilgili işleri
ı İdari bir terim olarak ~ilayet kelimesinin onbeş ve onaltıncı yüzyıl
lardald. anlamı açık değildir. Çoğu zaman nruıiye, kaza ve hatta ey§.let/beylerbeyillk anlamlarma gelebilmektedir.
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denetlercli. Beylerbeyller ve sancakbeyiler ise bazı zamanlarda
adli vazifeler de yaparlardı. Beylerbeyilikler sancaklara, sancaklar kaza ve nahiyelere bölünmüştü . Bu ayırımın esası, genel bir
anlatımla, vergi ve askeıi toplamayı amaç edinen timtir sistemine
dayanıyordu. Bu tür yerler doğrudan merkezi hükümetin idaresi
altında idi. Bu yerlerin idarecilert beylerbeyiler ve sancakbeyler
doğrudan İstanbul'dan tayin edilirdi.
Osmanlı

Devletinde ilk önemli idari düzenlemeler Orhan Gazi
döneminde yapıldı. 1340 yılında askeri sebeplerden dolayı Sultanöyüğü, Hüdavendigareli, K ocaeli ve K arasieli birer sancak yapıldı.
Edirne'nin fethinden hemen sonra, 1362 yılında, askeri ve mali
işlen tanzim için RUıneli'de, merkezi Edirne olmak üzere Rumeli
beylerbeyiliği kuruldu. Bu ilk Osmanlı beylerbeyiliğiydi. Daha
sonra Anadolu'nun pek çok şehıi Osm~ topraklanna katılınca,
1939 yılında Anadolu beylerbeyiliği teşkil edildi. Sivas, Amasya
ve Canik bölgesinin Osmanlı topraklarına katılması, ı 413 yılında,
bu bölgede Rum beylerbeyliği'nin. kurulmasını gerektirmişti. Bu
üç beylerbeyilik, Osmanlının ilk eyaleti oldu. Bunların arkasından
hemen, onbeşinciyüzyılın sonlarına doğru Karaman beylerbe-yiliği
ihdas edildi.. Beylerbeyiliklerin sayısı zamanla otuzdörde kadar
çıktı. Karaman beylerbeyiliğinin kuruluşuyla ilgili tam bir tarih
vermek müm.kün değildir. Şimdiye kadar yapılan ar.aştırmalarda,
kuruluşla ilgili olarak 1468, 1470, 1476, 1483 ve 1512 tarihleri ve, rildi. Bu bölgede Osmanlı hakimiyetinin tam olarak sağlanması
14:76 yılından sonra gerçelueşti. Bu bakımdan bu tarihi kabul etmek gerekmektedir. Zira aynı tarihte zikredilen beylerbeyilikte
yapılmış sıkı teftişleri gösteren bir evkaf defteri hala arşivim.izde
saklanmaktadır2 • Kayseri ve İçel'de Osmanlı hakimiyetinin sağ~
lanması IL Bayezid'in sultanlığının ilk yıllarına rastlamaktadır.
Karaman vilayetine ait 1500 tarihli bir evkaf defteıi3 Kayseri ve
İçel sancaklarını da Karaman vilayetine bağlı olatak göstermektedir.
Adli bölgelere (kaza) gelince, Topkapı Sarayı·· Arşivi'nde muhafaza edilen 1513 tarihli bir belge4. Karaman vilayetinin yirmi
Arşivi ( =

2
3

Tapu Kadastro
TKA, no. 565.

4

Topkapı Sarayı Arşivi,

TKA) (Ankara), no. 564.

no. 929.

. ..//
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beş kazadan oluştuğunu bildirir. Bu ]razalar: Konya, Larende (Karaman), Niğde, Ereğli, Kayseri, Karahisar, Aksaray, ·Koçhisar,
Gülnar, Akşehir, İshaklı, Belvimn, Beyşelıri, Ilgın, Seydişehri, Ermenek, Çemeneli, Mud, OTtaköy, ürgüp, Karıtaş, Eskiil, Turgutili,
Aladağ, ve Zengicek'dir. 1522 tarihli bir evkaf kaydı 5 ise bu kazalara fazladan iki kaza daha ekler. Bunun1a beraber, çeŞitli tarihyapıldığı anlaşılmaktadır. Zira,
Maraş, Bozok, Kırşehir ve Tarsus livaları'nın da Karaman'a çeşitli
tarihlerde katılmasıyla, bu livaların- kazalan da 'Karaman vilayeti
kazalarma eklenmiştir. Bu bakımdan tam bir sayı verme imkarn

lerde bu kazalara yeni eklernelerin

yok gibidir. 1522 tarihli mezkftr belge Konya'nın altı kaza, Beyşehir'in iki kaza, Akşehir'~ dört kaza, Aksaray'ın üç kaza, Niğde'
nin dört kaza, Kayseri'nin iki ka~a ve İçel'in beş kaza olduğunu
söylemektedir. İçel ve Tarsus'un kazalan 1571'den sonra Kıbrıs'a
bağlanmıştı.rı. Belgelerde, bu kazalarm kadılan hakkında yeterli
bilgi bulunmamaktadır.
·
Onaltıncıyüzyıl süresince Karaman beylerbeyiliğinin değiş
meyen sancaklan Konya, Beyşehri, Akşehir, Niğde, Aksaray · ve
Kayseri idi6 a. Değişik dönemlerde Kırşehir, Bozok, Maraş, İçel ve
Tarsus sancaklan da Karaman beylerbeyiliğine eklendi. Bunlarin
yanında atçeken (esbkeşan) cemaatinin yaşadığı bölge (Konya
ve Akşehir arasındaki bozkır -saha) Turgut adıyla7 yeni bir sancak
yapılarak Karaman vilayetine eklendi.
·
Maraş ve Bozok bölgesi, Dulkadırlılardan alındıkdan hemen
sonra Karaman vilayetine bağlanmıştır". 1575 tarihli Karaman
vilayeti kanunnamesi, Maraş'ın yeni~ Karaman'ın eski bir vilayet
olduğunu belirtmektedir. Ancak 15~2'de Dulkadır eyaletinin kurulmasıyla Maraş buraya bağlanmış ve eyaletin paşa .sancağı olmuştu. Bozok ise, Rum vilayetine tabi olmuştu. Tarsus ve İçel
sancakları da Kıbrıs beylerbeyiliğine aktaİ1lmıştı. Kırş~hir Kanuni döneminden itibaren Karaman vilayetinde kalmıştı. Ayn Ali

5 ~bakanlık Arşivi (!stanbul), Tapu Tahrir, no. 387.
6 TKA, no. 576, 128, 314, 134.
6a Ba§bakanlık Ar§ivi, Kamil Kepeci, no. 262, s. 46-50. Bu belgede

Kırşe

hir Karaman'm sancakları arasmda gösterilir.
7 TKA., no. 149.
. 7a Topkapı Barayı A.r§ivi, no. 10057.
Osmanlı A.rş.

F. 28
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1609 tarihli nsalesinde Konya, Niğde, Aksaray, Beyşehri, Kırşehİi,
Kayseri ve Akşehir'i Karaman vilayeti livalan olarak sayars.
Eyaletin paşa sancağı Konya olmuştur. Kanuni'nin ilk yılla
nnda Kayseri'nin de paşa sancağı 'olduğu anlaşılmaktadır. Konya
livO-sıs Sahra-yı Konya, Hatunsarayı, Saideli (Kadınhanı), Sudirei:ni, Larende, Kaş, Gaferiyat, Bel~an, Aladağ, Ereğli, Kelsime,
Tond, Dekişme, Bağbad, Karacadağ, Aköyük, İnemescidi, Ada ve
Mundos namyelerinden; Kayseri livası10 , Sahra, Koramaz, Kenar-ı
Irmak, İslamlu, Malya, Karataş, Köstere, Cebel-i Erciş, Cebel-i Ali,
ve Karakaya namyelerinden; Niğde livası 11 , Sahra-yı Niğde, melegümü, Kırmelek, Şamardı, Meleniliz, Bor, A.iidığı, ŞucuaCıdiiı, ürgüp, Uchisar, Develi, ve Karahisar pamyelerinden; Kırşehri livası12, Kl.I'§ehri, Konur, Günyüzü, Hacıbektaş, Keskin, Süleymanlı,
Dinek, ve Çiçekdağ namyelerinden; Aksaray Ziv0-sı13 , Sahra-yı Aksaray, Hasandağı, Bekir, EyYubili, ve Koçhisar nabiyelerinden;
Akşehir livO-sıı•, İshaklı, Akşeliir, Doğanhisan ve Çemeneli namyelerinden; Beyşehri livasııs, Kıreli, Yaylasun, Cezire, Göçü, Yenişe
hir, Kaşaklı, Gurgurum, Bozkır ve Yağan · namyelerinden; Turgut
livası 111 , Zengicek, İnsuyu, Koriş, ve Bayburd nahiyelerinden; İçel
livası17 , Ermenek, Silindi, Anamur, Gülnar, Silifke, Kantaş, Mud,
Sinanlı ve Bozdoğan namyelerinden ve son olarak Tarsus livasııs
da Kosun, Ulaş ve Kuştimur namyelerinden oluşuyordu. Daha
önce de belirttiğimiz gibi bu idari düzenıemelerin temeli timtir
sistemine dayanıyordu.
8 Kavanin-i a~i Osman Hul&a-i Mezamin-i Dejte:r-i Divan, İst. 1285, v. 15.
9 TKA, no. 104; 113.
10 TKA, no. 317·.
l l TKA, no: 275, 135.
12 TKA, no. 330, ı39.
ıs TKA, no. sos, ısı.
.
14 TKA, no. 333, 146. Ayrıca bk. «Akşehir Sanca..gmdaki Dirliklerin
m. Murad Devrindeki Durumu ve 1583/99ı Tarihli Akşehir Sancağı lcmal
Defteri», OTAM, I, Ankara ı990.
ı5 TKA, no. ı37, 298. Ayrıca bk. «BeY§ehir Sancağı İcmal Defteri»,
BeZgeıe:r, ı7, .Ankara 1988.
16 TKA, no. 149.
/
ı7 TKA, no. 576, 128.
18 TKA, no. 314, ı43.
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Bu idari üniteler düzenienirken Osmanlı idarecilerinin dikkat ettikle.r i en önemli nokta bölgenin coğraf?, yapısı idi. Dağ, göl,
ada, derbend, yol, salıra gibi coğrafi mekanlan çok iyi değerlen-=. ·
dirdiler. Bütün livalarda bu nokta rahatlıkla görülmektedir. Mesela, Beyşehir gölü içerisindeki irili ufaklı adalarla, göl kıyısında
ki birkaç köy cezire (veya . çoğul şekliyle Cezayir) nahiyesi adı
altında; Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray sancaklarındaki bozkır
sahalar. Sahra nahiyesi adı altında toplanmıştı. Belviran, Aladağ,
Karacadağ, Aköyük, Ada, Kenar-ı Irmak, Karataş, Köstere, :Karakaya, Cebel-i Erciş, Cebel-i Ali, Çiçekdağı, Hasandağı, Çemeneli,
Kıreli, Yaylasun, Bozkır, Kaş, İnsuyu gibi isimler tamamen coğ
rafyayla alakalıdır. Şahıs, aşiret ve cemaat isimleri de nahiye ismi
olarak konulmuştu. Turgut, Bayburd, Kosun, Ulaş, Kuştimur,
Sinanlu, Bozdoğan, Saideli, Şucauddin, Hacıbektaş, Süleymanlı
Bekir, Eyyubeli bu şekildedir. Hisar, öyük ve şehir isimleri de nahiye ismi olarak ~anıldı. özellikle livalar birbirlerinden dağ silsileleri, göller, bozkır sahalar ve eski yollar vasıtasıyla aynldı. Bunun en çarpıcı misallerinden biri Akşehir'in Çemeneli nahiyesi
idi. Kçmya ile Beyşehir arasında kalan Kızılören vadisi, Beyşehir
daha yakın olduğu halde, Akşehir'den gelen tarihi yol dikkate alı
narak, Akşehir livasına bağlanmıştı. Tarih?. geçmiş, diğer Osmanlı
idarecilerinin idari taksimatta dikkat ettikleri önemli noktalardan biriydi.
önemli hususlardan biri de nahiye isimlerinin çoğunun coğ
rafi bölge ismi olarak kullanılmasıydı. Bu bolgelerin genellikle
farklı isimde bir merkezi bulunmaktaydı. Kıreli, Bozkır, Yaylasun, Kaşaklı, Çemeneli, Sudiremi, Karacadağ, Aladağ gibi nahiyelerin, aynı isimde bir ı:p.erkezleri yoktu. Nahiye isimlerinin meskfuı bir malıale isim olması ancak onaltıncıyüzyıldan sonra gerçekleşti. Misal vermek gerekirse, Çumra köyü Salıra-yı Konya'nın
merkezi, Sille Suctiremi nahiyesinin, Hadim Aladağ nahiyesinin,
ve Siristad köyü Bozkır nahiyesinin merkezi olarak ortaya çıka
caktır.

Sonuç olarak, Osmanlılar, Karaman ülkesini aldıktan sonra, yaptıklan idari taksimat:ta: ülkenin idari birliğini bozd~lar.
Alanya (Alaiye) bölgesi Osmanlı öncesinde Karaman topraklanndan sayıldığı halde, Osmanlılar bu bölgeyi Anadolu beylerbeyili-
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ğine bağladılar.

Bozok,

Maraş

ve Tarsus bölgelerini de Karaman

vilayetinden çıkardılar. Eski dönemlerde yapılmış idari üniteleri
daha da küçülterek bu bölgelerde merkezi otoritenin hakimiyetini
böylelikle

sağlamayı başardılar.
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