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Tedbfrat-1 İlah iyye Tercüme ve Şerh i' nin Ahmet Avni 
Konuk 'un imzasını taş ıyan son sayfası 

fih Tercümesi . Mevlana'nın eserinin 
Türkçe'ye çevirisidir. Konuk, eserin mev
cut birçok nüshasını karşılaştırıp elde 
ettiği nüshayı bazı açıklamalarla birlikte 
tercüme etmiş, çalışmayı Selçuk Er aydın 
yayımiarnıştır (istanbul 1994). 8. Hazret-i 
Meryem ve lsa'ya Dair Risale (Konya 
Mevlana Müzesi Ktp., nr. 3851 ; istanbul Be
lediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 
85/3 ). Isa peygamberin doğumu ve vefa
tıyla ilgili ihtilafları ortadan kaldırmak 
amacıyla kaleme alınmış olup bir mukad
dime ile yedi fasıldan ibarettir. Eser, Ah
met Sadık Yivlik tarafından esas alınan 
nüsha belirtilmeden sadeleştirilerek ya
yımlanmıştır (Risale-i Meryem [Hz. Mer
yem ve Hz. İsa 'ya Dair Risale-i Mühim
mej, t s. ). 9. Mesnevi Tercüme ve Şerhi 

(Konya Mevlana Müzesi Ktp. , nr. 4740-
4 773 ı . Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
Meşnevi'sine Türkçe'de yapılmış en kap
samlı şerh olarak kabul edilen eser büyük 
boy otuz dört defterden oluşur. Konuk, 
birçok beytin şerhinde daha önceki şa
rihlerden ayrıldığı noktalar bulunduğunu 
söyler. İsmail Rusuhl Ankaravl nüshasını 
esas aldığ ı halde bu nüshadaki yedinci 
cildin Mevlana'ya ait olmadığı yolundaki 
görüşü benimsemiştir. 1 o. İnsan-ı Kamil 
Tercümesi (Konya Mevlana Müzesi Ktp ., 

· nr. 452 3; istanbul Belediyesi Atatürk Ki-
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taplığ ı , Osman Ergin, nr. 80) . Aziz Nesefi'
nin eserinin çevirisidir. 11. Lemadt Ter
cümesi (Konya Mevlana Müzesi Ktp., nr. 
3852; istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığ ı , 

Osman Ergin , nr. 35) . Fahreddln-i lraki'
ye ait eserin tercümesi ve kısmi şerhidir. 
12. Risale-i Vahdet-i Vücud Tercüme
si (Konya Mevlana Müzesi Ktp ., nr. 3849; 
istanbul Belediyesi Atatürk Kita plığ ı , Os
man Ergin , nr. 31 ). Hindistanlı mutasawıf 
İmdadullah Tehanevl'nin risalesinin ter
cümesidir. 13. Şerh-i Gazel (Konya Mev
lana Müzesi Ktp ., nr. 3850) . Ferldüddin 
Attar'ın Farsça on yedi beyitlik gazelinin 
şerhidir. Abdülbaki Gölpınarlı bu gazelin 
Mevlana'ya ait olduğunu . Konuk'un onu 
Attar'a yanlışlıkla nisbet ettiğin i söyler 
(Mevlana Müzesi Yazmalar Kata/oğu, An-
kara 19'12, lll, 149). 14. Gülşen-iRaz Şer-

hi (i stanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığ ı , 

Osman Ergin, nr. 1810) . Konuk, Şebüste
rl'nin eserinin 1 57 beytini Lahicl'nin M e-

süsü '1-hikem Tercüme ve Şerh i içi nde (haz. 
Mustafa Tahralı- Se l çuk E raydın) , istanbul 
1987, 1, s. XV-XXVIII ; Mustafa Tahralı, "Fu
susu'l-hikem, Şerhi ve Vahdet-i Vücud ile 
AHikah Bazı Mes' eleler", a.e., 1, s. XXXVI; 
Cem Behar. Zaman , Mekan, Müzik, istanbul 
1993, s. 31; Mehmet N azmi Özalp, Türk Mü
sikisi Tarihi, İstanbul 2000, ll, 57, 65-67 , 
239, 266, 304; Mesut Cemi!, "Sohbet: A. Avni 
Konuk Hakkında " , MM, sy. 232 (ı 968). s. 9-
1 O; Gültekin Oransay, "Yayınlanmış Türk Din 
Musikisi Sözlü Anıtlarının Ezgileyicileri" , AÜ 
ilahiyat Fakültesi islam ilimleri Enstitüsü Der
gisi, lll , Ankara 1977, s. 191; Öztuna, BTMA,l , 
453-454; Nihat Azamat, "Ahmed Amiş Efendi", 
DiA, ll , 44; Mahmud Erol Kılıç, "Fususü 'l-hi
kem", a.e., XIII, 235-236; a.mlf. , "el-Fütuha
tü 'l-Mekkiyye", a.e., XIII , 257; İsmail Hakkı Öz
kan. "Güfte", a.e.,XIV, 218; Nisar Ahmad Faru
qi, "İmdadullah Tehanevl" , a.e., XXII, 223. 

!il REŞAT Ö NGÖREN 

KONYA 

İç Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. . fa tiJ:ıu'l-i'caz adlı şerhinden faydalana- L 

rak şerhetmeye başlamışsa da çalışması- .-
nı tamamlayamamıştır. 1 S. Şerhu 'r-Risa

leti'l-Ahadiyye Tercümesi (İ stanbul Be
lediyes i Atatürk Kitaplığı , Osman Ergin, 

Aynı adı taşıyan ovanın batı kısmında, 

denizden yüksekl iği 1 000 metreyi pek az 
geçen düzlüğün batı kenarına yakın bir 
kesiminde yer alır. Kimler tarafından na
sıl kurulduğu bilinmeyen şehrin ilkyerleş
me yerinin küçük bir yükselti olan Alaed
din tepesi olduğu tahmin edilir. Konya 
adının Frig dilindeki Kawania'dan geldiği 
ve bunun Konian şekline dönüştüğü, da
ha sonra Roma çağında ve Bizans döne
minde İ konian 1 İkonium olarak söylendiği 
belirtilir. İslam coğrafyacılarının eserlerin
de şehrin ad ı Küniye ( ~_,.; ) şeklinde ge
çer. Bu yazılış tarzı Türkler tarafından da 
benimsenmiş ve Konya olarak söylenmiş
tir. Bununla birlikte XIII. yüzyıla ait bilgi
leri de içeren Saltukname'deki. "Kava
niyye ki ona Konya derler" ifadesi dikkat 
çeker. Ayrıca Xl. yüzyıldan itibaren Batı 

kaynaklarınıja iconium'dan başka Conia, 
Conium, Como, Cunnyo ve Konn şekille
rinde de zikredilir. 

nr. 83 ). İbnü'l-Arabl'nin tevhid konularını 
anlattığı AJ:ıadiyye adlı risalesine Ahmed 
b. Süleyman Trablusl tarafından Mir'a
tü 'l-'irfan ve lübbuh adıyla yapılan şer

hin tercümesidir. 

Konuk'un diğer eserleri arasında Es
rar-ı Salat adlı telifi (yazar bu eserine Ted
birat-ı İlahiyye Tercüme ve Şerh i' nde i şa
ret etmektedir). İbnü' l-Arabl'nin MuJ:ıa 
Çaratü 'J-ebrar'ından bir olayın çevirisi 
(istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı , Os
man Ergin , nr. 85/4 [müellifhattıJ) ve En
varü'r~Ra]J.man adlı eserin Meşnevi 

bahsinin tercümesi bulunmaktadır (Ah
medSafiBey,XVII,2812; Ergun , Türk Şair
leri, II , 573) . 
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Ahmed Safi Bey, Sefinetü's-Safi, Cerrahpaşa 
Tıp Tarihi Enstitüsü Arşivi, nr. 2096, XVII, 2812-
2814; Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, is
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Antolojisi, İstanbul1943 , 11 , 463, 468, 645-648; 

· Subhi Ezgi, Nazari-Ameli Türk M us ikisi, istan
bul 1953, V, 480; İbnülemin , Hoş Sada, s. 40-
41 ; Halil Can, "Ruy-i ırakAyin-i Şerifi Besteka
rı Ahmed Av ni Beyefendi", Mevlana Güldeste
s i, Konya 1964, s. 64-69; a.mlf., "Ahmet Avni 
Konuk", Türk Müsikisi Dergisi, sy. 9, istanbul 
1948, s. 7; sy. 10 (1948). s. 5, 1"7; sy. ll (1948), 
s. 5-6; a.mlf., "Ahmet Avnl Konuk", MM, sy. 
232 (ı 968 ). s. 4-8; Mustafa Rona, Yirminci 
Yüzyıl Türk Musikisi, istanbul 1970, s. 130; 
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Tarih_ Çok eski bir yerleşme yeri olan 
ve çevresinde İlkçağ'lara ait iskan izlerine 
rastlanan Konya'nın Antikçağ tarihi hak
kında pek fazla bilgi yoktur. Suranın Hi
tit hakimiyeti altında kaldığı , ardından 

flrig idaresine girdiği ve sonra da Lidyalı
lar tarafından ele geçirildiği sanılmakta
dır. Milattan önce VI. yüzyılın ortaların
da şehir Pers hakimiyetinde kaldı . ll. Da
rius'un oğlu Kurus'un isyanı sırasında Yu
nan askerleriyle (Onbinler) buradan ge
çen Ksenephon, Konya'yı Frigler'in en do
ğudaki şehri olarak anar. Milattan önce 
IV. yüzyılın ikinci yarısında İskender İmpa-



ratorluğu'na, onun ölümünden sonra Se
lefkiler'e, ardından da Bergama kralları
nın eline geçti. lll. Attalos'un ölümü üze
rine Roma İmparatorluğu topraklarına 
katıldı. Roma kaynaklarında bu sırada 
şehrin giderek önem kazandığı kaydedi
lir. Hıristiyanlığın yayılışı esnasında hava
rilerden Pavlus'un burada ikameti şehre 
kutsal bir önem vermiştir. Roma İmpa
ratorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra 
Doğu Roma şehri haline gelen Konya VII. 
yüzyılın ortalarından itibaren Arap ordu
larının hedefi oldu. Emevller döneminde 
Mervan b. Muhammed Konya'yı fethetti 
(ı 05/723-24 ). Abbasller zamanında Tarsus 
Emi ri Ebu Sabit 287 (900) yılında gerçek
leştirdiği bir seferde esir düşmüş ve bir 
süre Konya Kalesi'nde hapsedilmiş , ardın

dan bir grup müslümanla birlikte İstan
bul'a gönderilmiştir (TaberT, X, 76). Bun
dan yedi yıl sonra Abbasi kuvvetleri Kon
ya'ya bir sefer düzenleyip şehri tahrip et
tiler. Bunun üzerine Bizans imparatoru 
VI. Leon, Halife Müktefi -Billah'a elçi gön
derip zararın karşı lanmasını istedi (İb
nü'I-EsTr. VI I, 55 2) Abbasi Halifesi Mutr 
Lillah zamanında Şewai3S2'de (Kasım 

963) Tarsus'taki garnizondan yola çıkan 
bir İslam ordusu Konya'ya kadar bir sefer 
yaparak geri döndü (İbnü'l-EsTr. VIII. 547) . 

Ancak bu hakimiyet geçici oldu. X. yüzyı
lın ikinci yarısından itibaren buraya yö
nelik herhangi bir akın vuku bulmadı . 

Türkler, Konya önlerinde ilk defa Sel
çuklu kumandanı Afşin ile 1 069 yılında 
göründüler. Fakat Türk fethi, 1071 sonra-

Konya Kalesi ' nin Pazar Kapıs t ' nı gösteren XIX. yüzyıl ı n or

ta l a rın a ai t bir gravür (Charles Texier , Description de 
l 'Asia mineure, Paris 1849, ll , lv. 97) 

Konya Ka lesi'ne ait çift baş lı kartal f igürlü t as kabart ma 

sında muhtemelen 1 073 yılında gerçek
leşti. Konya'nın fethinin, akşam vakti şeh
re sokulan sığırların arasında şehre giren 
Türk askerlerinin kale kapısını açmasıyla 
gerçekleştiği r ivayet edilir. Fetihten son
ra kale içindeki bir kısım halk boşaltıldı ; 

bunlar da Sille'ye giderek orada yerleşti. 

Kale yeniden elden geçirildi, sadece ku
zeydeki ana giriş yerinde bırakıldı ; boşa

lan kuzey kesimine elli kadar Türk ailesi 
yerleştirildi. 

Konya Kalesi. bu ilk dönemde ülke iç
lerini koruyan önemli bir askeri istihkam 
özelliğ i taşımaktaydı . 1. Haçlı Seteri 'ne 
katılan ordular. Dorylaion'dan Akşehir
Konya - Ereğli yolunu takip ederek Maraş 
ve Göksu üzerinden Antakya'ya indiler. 
Selçuklular' ın İznik' i 19 Haziran 1 097'de 
Bizans'a teslim etmesi üzerine Selçuklu 
hükümdar ailesi tarafından Konya başşe
hir olarak seçildi. Kalenin savunması güç
lendirildL asker sayısı arttırıldı. Böylece 
Konya, 1. Haçlı Seteri'ni atıatan Anadolu 
Selçukluları Devleti'nin başşehri olarak 
önemli bir gelişim sürecine girdi. 1101 yılı 
Haçlı seferlerine katılan Nevers Kontu ll. 
Guillaume'un emrindeki Fransızlar'dan 

oluşan ikinci ordu yol boyunca Türkler'in 
hücumuna maruz kald ıysa da sonunda 
Konya'ya ulaşmayı başardı. Bunlar. sağ
lam surlara sahip şehrin kuvvetli bir 
Türk garnizonu tarafından müdafaa edil
diğ i ni gördüler ve gün boyunca s urlara 
hücum ettilerse de bir sonuç alamadan 
şehri terkettiler. 

Selçuklu Sultanı Mesud ve ll. Kılıcarslan 
dönemlerinde Konya bir kasaba olmak
tan çıkıp kalabalık bir şehir hüviyetini 
kazanmıştı. Bizans'ın burayı geri almak , 
ümidi ve hayali 11 76 Miryokefalon Savaşı 
ile yok edildikten sonra Konya Haçlı teh
likesiyle karşı karşıya geldi. lll. Haçlı Sete
ri 'ne katılan Alman imparatoru Friedrich 

KONYA 

Barbarossa. 17 Mayıs 1190'da ll. Kılıcars

lan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah'ı yenerek 
sultan tarafından boşaltılmış olan Kon
ya'ya girdi. Şehir içinde yağma ve tahri
batta bulundu. Fakat burada fazla kalma
yıp yoluna devam etti. Bu olayları anlatan 
bir kaynakta o sırada Konya'nın Alman
ya'daki Köln (Cologne) şehri kadar büyük 
ve zengin bir yer olduğu belirtilir. 

XIII. yüzyıl başlarında Konya, ll. Kılıcars
lan'ın oğulları arasındaki saltanat çekiş
mesine sahne oldu. ı. Gıyaseddin Keyhus
rev'in ölümünün ardından tahta çıkan 1. 
izzeddin Keykavus ve ı. Alaeddin Keyku
bad dönemlerinde Konya parlak bir devir 
yaşadı. 1. izzeddin Keykavus ile başlatılan 
yen i imar hareketi kardeşi ı. Alaeddin 
Keykubad döneminde hızlanarak devam 
etti. Konya şehrineyeni mahalleler ek
lendi. 

Anadolu Selçukluları zamanında "Da
rülmülk" unvanıyla anılan Konya şehrinin 
XII. yüzyıl sonları ile XIII. yüzyıl başların

daki büyümesi eski savunma düzenini 
etkisiz durumda bıraktı . Bunun üzerine 
Konya şehrinin çevresine 4 km. uzunlu
ğunda yeni sur ve burçlar yaptınldı (ı 22 1) . 

Surlar ortasında kaldığından önemini kay
beden Alaeddin tepesindeki kale yerine 
batıdaki kesimde yeni bir iç kale (Ah me
dek. Zindan kale) yaptırıldı. Bu imar hare
keti. şehrin fiziki şartları ve sosyal haya-

Konya iç kalesini gösteren XVI. yüzyılın ilk ya rısına ait bir 

minyatür (Matrakçı Nasuh, Beyan-i Menazil-i Sefer-i lrii
keyn, iü Ktp., nr. 5964, vr. 17 ' ) 
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tın da XIX. yüzyıl ortalarına kadar etkili ol
du. Konya şehrinin i karnet semtleri, çarşı 
pazarları , sur kapıları ve diğer özellikleri 
XIII. yüzyılın ikinci çeyreğindeki yeni fiziki' 
duruma göre oluşturuldu . Şehrin kapıları 

oradan başlayan yolun ulaştığı şehre gö
re adlandırıldı: Antalya, U'ırende, Aksa
ray kapıları gibi. Kuzeye açılan Ladik Ka
pısı ' nın adı sonradan İstanbul Kapısı ola
rak değişecektir. Konya şehrine yerleş
mek üzere gelen yeni insanlar arasında 
büyük ölçüde Türkmenler olmakla birlik
te bir kısım hıristiyanlar da vardı. Bunlar 
çoğunlukla kendi adlarıyla anılan hanlar
da bir ücret ödeyerek kalıyorlardı. Rum
lar şehrin fethinden beri iç kaledeki ken
di mahallelerinde oturmaktaydılar. Kon
ya'nın en canlı ve kalabalık dönemi XIII. 
yüzyıl ortalarındadır. Bu sırada şehirde, 
en iyimser bir hesapla % 1 O kadarı gayri 
müslim olmak üzere yaklaşık60.000 nü
fus bulunduğu tahmin edilir. 

1243 Kösedağ Savaşı yenilgisi, ardın
dan 1256 Sultanham Savaşı ve 1258'de 
Hülagü'nun Yakındoğu'ya gelişinin siyasi 
sonuçları Konya'yı ekonomik ve sosyal 
bakımdan çok etkilemedi. Konya, bu yıl

larda güçlü bir Ön Asya devletinin merke
zi olarak adeta milletlerarası bir ticaret 
şehriydi. Ancakyine de Il. İzzeddin Keyka
vus'un Bizans'a sığınınası ile sonuçlana
cak olan olaylar Konya'da yeni bir siyasi 
devrin başlangıcını oluşturdu . 

Selçuklu sultanları Moğol idareciler inin 
birer siyaset aleti haline gelince Selçuklu 
ülkesinde olduğu gibi Konya şehrinde de 
Selçuklu Mnedanına karşı saygı giderek 
azaldı . Anadolu Selçuklu hükümdarların
dan Melikşah (Şehinşah). Il. Kılıcarslan, I. 
Gıyaseddin Keyhusrev, Il. Süleyman Şah . 

III. Kılıcarslan , ı. Alaeddin Keykubad, Il. 
Gıyaseddin Keyhusrev. IV. Kılıcarslan ve 
III. Gıyaseddin Keyhusrev Konya'da med
fundur. İlhanlı idaresinin her geçen gün 
kuwetlenmesiyle esasen devletin siyasi 
ve ekonomik ağırlığı İç Anadolu'nun daha 
doğu taraflarına (Kayseri ve Sivas) kay
mıştı. Bununla birlikte Konya, bu yıllarda
ki bütün siyasi ve sosyal karışıklığa rağ
men canlı şehir hayatını sürdürebildL fa
kat karışıklıklar nüfusta gerilerneye yol 
açtı. Şehir XIII. yüzyılın ikinci yarısında 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ile adeta öz
deşleşti. Onun vefatından sonra oğlu, to
runları Konya'da önemli bir konuma gel
diler. Mevlana Türbe ve Zaviyesi'ne vak
fedilen zengin gelir kaynakları ekonomik 
hayatta etkili oldu. 

Selçuklu idaresinin İlhanlılar'a tabi ol
masının ilk zamanlarda doğrudan halk 
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arasında bir etkisi görülmedi. Fakat Sel
çuklu siyasi gücünün yerini almak isteyen 
Karamanoğulları Konya şehrine yönelik 
saldırılarda bulunmaya başladılar. Bu sal
dırılara karşı Konya halkı iğdişbaşı önder
liğinde direnmeye çalıştı. Zamanla iğdiş
terin etkilerini yitirmeleri sebebiyle Konya 
içindeki mücadelede yeni dengeler kurul
du, Ahi önderleri ortaya çıktı ve XIV. yüz
yıl başlarından itibaren Karamanoğulla
rı'nın gücü etkisini gösterdi. Cimri Vak'ası 
sırasında ( 1277) bir süre için Konya'yı ele 
geçiren Karamanlılar. XIV. yüzyılın başın

da Konya'ya tamamıyla hakim olup İ lhan
lılar 'la mücadeleye giriştiler. 

İlhanlılar'ın Anadolu'ya gönderdiği Emir 
Çoban 714'te (1314). oğlu Demirtaş ise 
720 (1320) ve 723'te (1323) Konya'yı Ka
ramanlılar'dan aldı. Bu s ırada şehirde Ahi 
önderlerinin etkili olduğu, bunların bazan 
Karamanoğulları 'na karşı direndiği anla
şı lmaktadır. Demirtaş'ın Mısır'a itticasın

dan sonra Konya tekrar Karamanoğulla
rı'nın eline geçti (729/1328-29). Konya 
şehri bu mücadeleden olumsuz etkilen
di, büyük başşehir olma özelliğini kaybet
ti. Şehirde XIV. yüzyıl ortalarına kadar 
İlhan lı yöneticileri etkili oldular. Yine de 
bu sıralarda Konya'yı gören İbn Battü
ta'nın ifadelerinden b uranın hala önemi
ni koruduğu anlaşılır. 

75 1 -761 ( 1350-1360) yılları arasında 
İlhanlı Devleti'nin son izlerinin de kaybol
masıyla Alaeddin Bey Konya'yı Eretnalı

lar'ın elinden aldı (768/1366-67) ve Kara
manoğulları şehre tam anlamıyla hakim 
oldu. Bu defa İlhanlı siyasi gücünün yerini 
doldurmak için Karamanoğulları ile Os
manoğulları arasında çekişme başladı. 

XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ta
mamı bu çekişme ve mücadelelerle geçti. 
Bu sırada Konya Karamanoğulları Beyli
ği'nin merkezi durumuna gelmişti. 

Osmanlılar'la Karamantılar arasında 

1370 öncesinde oldukça iyi ilişkiler vardı. 
I. Murad kızını Karamanoğlu'na vermiş

ti. Ancak İlhanlı gücünün kaybolmasıyla 
onun yerini alma düşüncesi bu iki ailenin 
ilişkilerini sertleştirdi. Osmanlılar'ın Ru
meli'deki fetihleri halk arasında ilgiyle 
karşıianmış ve Ankara 'yı ele geçirmeleri 
de Karamanoğulları'nı olumsuz etkile
mişti. Osmanlılar'ın Germiyanoğulları ve 
Haroldoğulları topraklarının bir bölümü
nü ele geçirmeleri dengeleri bozdu. ı. Mu
rad'ın Rumeli'de bulunduğu bir sırada 
Karamanoğlu Alaeddin Bey Osmanlı top
raklarını vurdu. Bunun üzerine I. Murad 
788'de (1386) Konya'yı kuşattı. Osmanlı 
askerleri Konya halkının hiçbir şeyine do-

kunmadılar. I. Murad, kızının da ricasıyla 
kendine bağlı kalmak şartıyla Karama
noğ lu'na kendi diyarını bağışlayıp çekildi. 
Onun Kosova'da şehid olmasının ( 1389) 

ardından başta Karamanoğulları olmak 
üzere bütün Anadolu beyleri Osmanlı tabi
iyetinden çıktılar ve Osmanlılar aleyhine 
ittifak kurdular. Yıldırım Bayezid 792'de 
(1390) Konya üzerine yürüdü. Bu sırada 
Konya halkı harmanlarını dövüp buğday
larını arnbartarına koyamadan kaleye ka
panmak zorunda kalmıştı. Fakat Yıldırım 

Bayezid askerlerine sıkı yasaklar koyarak 
halka zarar gelmesini engelledi. Ardın
dan Konya ha l kı kale kapılarını açtı. Yıldı
rım Bayezid bu sırada Konya şehrini Os
manlı idaresine aldıysa da kesin olarak 
şehir ancak 799'da (1397) Osmanlı haki
miyetine girdi ve Yıldırım Bayezid oğlunu 
Konya'da yönetici olarak bıraktı. 

Karaman -Osmanlı çekişınesi sonraki 
yıllarda da sürdü ve bu çekişmeden etki
lenen şehrin nüfusu hayli azaldı. 1402 
Ankara Savaşı sonunda Karaman Beyliği 
güçlendi ve Konya'yı yeniden ele geçirdi. 
Karaınanlılar'ın zayıf düşen Osmanlılar'a 

karşı Bursa'yı hedef alan askeri hareket
leri başarılı olmad ı. Çelebi Mehmed 817'
de ( 1414) Konya'ya yürüyüp Karaman 
kuwetlerini dağıttı. ardından Konya ele 
geçiriidiyse de yine Karamanoğulları'na 
bırakıldı. Il. Murad da Konya'yı a lmış ve 
sonra anlaşma şartları uyarınca Karama
noğlu İ brahim Bey'e geri vermişti ( 1437) . 
Bu mücadelelerin ardından Fatih Sultan 
Mehmed Orta Anadolu siyasetine ağırlık 
verdi. 871 Muharreminde (Ağustos 1466) 
İbrahim Bey'in ölümü üzerine Akkoyun
Iu ve Memlükler'in baskıları karşısında 

harekete geçerek 872 Ramazanında (Ni
san 1468) önce Konya'yı koruyan Gevele 
Hisarı ' nı , hemen ardından da Konya'yı 
aldı. Buraya Manisa'da bulunan Şehzade 
Mustafa'yı getirtip sancak beyi tayin etti. 

Fatih Sultan Mehmed Konya'nın savun
ma düzenini yeniledi. Gevele (Kevale) Kale
si'ni yıktırdı; vaktiyle şehri koruyan, fakat 
zamanla etkisiz durumda kalmış olan Ah
medek yeniden güçlü bir şekilde düzen
lendi. Osmanlı idaresi altında Konya bir 
beylerbeyilik merkezi haline geldi. Şeh
zade Mustafa'nın ölümü üzerine 879 Ra
mazan başlarında (Aralık 1474 sonları) 
Konya'ya gönderilen ve yedi yıl kadar bu
rada idarecilik yapan Cem Sultan şehrin 
Osmanlı idaresine alışmasında etkili oldu. 
Ardından ağabeyi ll. Bayezid ile giriştiği 
taht mücadelesinde ( 1481-1 482) Konya 
halkının desteğini aldı, fakat şehir ve hal
kı bu çatışmadan bir hayli zarar gördü. Il. 



Bayezid. Cem'in yerine Konya'ya önce oğ
lu Abdullah'ı, onun ölümünden sonra Şe
hinşah'ı ve onun da ölümü üzerine toru
nu. Şehinşah'ın oğlu Mehmed'i gönder
di. Yavuz Sultan Selim yeğenini bertaraf 
edip Hemdem Paşa'yı buraya tayin etti. 
Konya. sonraki zamanlarda ülkenin eski 
Türk-İslam geleneklerini temsil eden bir 
merkezi oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 
oğlu Şehzade Bayezid ve ardından Selim 
de Konya'da sancak beyi olarak görev 
yapmış ve bu şehirde oturmuşlardı. Ba
yezid ile Selim daha sonra taht için müca
dele içine girdiler ve 966'da (1559) Kon
ya yakınlarında birbirleriyle savaştılar. 

Konya'da bunun ardından çok önemli bir 
hadise cereyan etmedi. ancak şehir za
man zaman Celall gruplarının hedefi ol
du. XVII. yüzyıl ortalarında İpşir Mustafa 
Paşa'nın kalabalık kapı halkı şehir yakın

larında konakladı. Daha sonra uzun süre 
sakin bir dönem yaşandı. XVIII. yüzyılda 
1132'1erden ( 1720) itibaren Konya'da 
ayanlar mücadelesi başladı. Gaffarzade 
ve Mühürdarzade adlı iki ayan ailesi ara
sındaki çekişme 1740'1arda Konya'yı ol
dukça etkiledi. 1832'de Anadolu'ya giren 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbra
him Paşa idaresindeki Mısır kuvvetleri 
Konya'yı işgal etti (21 Aralık 1832) Yapı

lan Kütahya Antiaşması ile de burayı bo
şaltıp Toroslar'a çekildi. Konya. ı. Dünya 
Savaşı'nda cephelere uzak olmakla birlik
te bu uzun savaşın zararlarından etkilen
di. Nisan 1919'da Konya'ya gelen bir İtal 
yan birliği 11-12 Mart 1920'de geri çekildi. 
Milli Mücadele yıllarında başka bir işgale 
uğramadı. Ancak burada bu mücadele sı
rasında bazı hareketlenmeler görüldü. 
En önemli muhalefet hareketi 1920 Eki
minde ortaya çıktı. isyan Ankara hükü
metinin gönderdiği kuvvetlerce bastırıl
dı. 1922'de Konya. Büyük Taarruz için ya
pılan hazırlıklarda önemli rol oynadı. Milli 
Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ar
dından Konya bir il merkezi olarak sürekli 
gelişen şehirler içindeki yerini aldı. 

Fiziki Yapı ve Nüfus. Antikçağ'lardan 
beri bir yerleşim yeri olma özelliğini sür
düren Konya'nın bugünkü şeklinin belir
lenmesi Selçuklu dönemine rastlar. Bi
zans hakimiyeti altında surlarla çevrili az 
nüfuslu bir şehir olan Konya, Türkler'in 
burayı almasından sonra gelişme göster
di. Selçuklular'ın merkezi olması da bu 
büyürneyi hızlandırdı. Daha bu dönem
lerde şehir surlarının doğu ve güneyinde 
yeni yerleşme yerleri ortaya çıkmıştı. Şe
hirde çarşı ile ikamet yerleri birbirinden 
ayrıydı. Özellikle XIII. yüzyılda cami ve 

mescidleri. ticaretin yoğunlaştığı çarşıla
rı. hanları . hamamları. eğitim kurumları , 

darüşşifası. imaretleri. eğlence mahalle
riyle Konya bir devlet merkezi olarak bü
yük bir metropol durumundaydı. XIII. 
yüzyıla ait kaynaklarda bu sıralarda Kon
ya'da on bir kadar mahallenin adına rast
l anmaktadır. Bunlar iç kalede ve sur dı
şında yer alıyordu. Muhtemelen toplam 
mahalle sayısı kırk-elli arasında idi. XIV 
ve XV. yüzyıllardaki siyasi çekişmeler Kon
ya'yı olumsuz yönde etkiledi. Halkın bir 
bölümü şehri terketti ve Konya. Alaed
din Keykubad dönemi surlarının içinde 
kalan bir yerleşme yeri haline geldi. Ni
tekim burayla ilgili ilk Osmanlı tahrirleri. 
XVI. yüzyıl Konyası'nın fiziki' durumunun 
önceki parlak dönemlere göre gerilemiş 
olduğunu ortaya koyar. Tahminen 1518 
tarihli olan tahrir defterine göre Konya'
da doksan bir mahalle bulunuyordu. XVI. 
yüzyılın ortalarında ise bu sayı doksan 
yedi idi. 1584'te mahalle sayısının 120'ye 
ulaşmış olması nüfus artışıyla paralellik 
arzeder. 1518'de en kalabalık mahalle 
Mevlana Türbesi etrafındaki Türbe-i Ce
laliyye mahallesiydi ve seksen dört nefer 
nüfusa sahipti, diğerlerinde genellikle 
otuz neferin altında nüfus vardı. Ancak 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında nüfusta gi
derek bir artış olduğu, buna bağlı olarak 
fiziki' açıdan da gelişme meydana geldiği 
anlaşılmaktadır. Nitekim 1584 tahririne 
göre Konya nüfusunda bu yüzyılın ilk çey
reğine nisbetle hem mahalle sayısı hem 
nüfus yoğunluğu bakımından önemli bir 
artış olmuştu. Şehirdeki mahallelerin ge
nellikle hemen hepsinin nüfusu arttığı gi
bi birçok yeni mahalle de ortaya çıkmıştı. 
Bunlar Ahmed Dede, Alaca Mescid, Cafer 
Hoca, Cedld, Cüllah Hüseyin. Çanlak, De
ğirmenderesi. Fakih Dede. Hacı Emrullah. 
Hacı Memi Mescidi. Hacı Veli. Hoca Fakih 
Sultan, Karakayış. Kerim Dede, Kurdoğlu 
Mescidi, Lal Paşa . Latif Çelebi. Musa Ba
ba, Müştak. Pir Ebi. Sactırlar ( Şeyh Sadi) . 
Sedirler, Sarı Yakub. Sinan Çelebi Camii, 
Tarhana. Uluırmak mahalleleriydi. 

Konya şehri sonraki yüzyıllarda yavaş 
da olsa gelişmesini sürdürdü . Özellikle 
şehir doğuya, gittikçe ziraat alanı halini 
alan eski göl zeminine doğru yayıldı. Şeh
r in bu yeni mahallelerine bilhassa ziraat 
ve hayvancılıkla uğraşanlar yerleşti. Kon
ya şehrinin nüfusuna ait ilk esaslı kayıt
lar XVI. yüzyıla aittir. Bu yüzyılın başla
rında 1520'lerde Konya şehrinin nüfusu 
6200 dolaylarındadır. 1575'1erde 15.000 
civarında hesaplanan nüfus 1584'te 3289 
haneyeyaniyaklaşık 18.400'e çıkmıştır. 

KONYA 

Bundan anlaşıldığı kadarıyla Konya Ana
dolu'nun büyük sayılabilecek şehirleri ara
sında yer almaktaydı. 

Konya şehri nüfusunun bir özelliği şe
hirde eskiden mevcut gayri müslimlerin 
azalmış olmasıdır. Bir devlet merkezi ol
duğundan Selçuklu ve hatta geç Kara
manoğulları devrinde Konya'da bir mik
tar gayri müslim bulunmaktaydı. Halbuki 
XVI. yüzyıl kayıtları sadece bir "Gebran" 
yani hıristiyan mahallesine işaret eder. 
Bunların nüfusları yirmi iki hane iken yüz
yılın ortalarında elli iki nefere çıkmıştı. Bu 
arada şehirde beş nefer yahudinin de ya
şadığı belirtilmişti. Bu dönemde özellikle 
Mevlana Vakfı başta olmak üzere birçok 
vakıf. nüfusun toplanmasında nisbi de ol
sa rol oynamıştır. 1596 yıllarında Mevla
na vakıflarından geçimini sağlayanların 
sayısı 200 aileden çoktu. Tahrir defterle
rinde sadece Türbe-i Celaliyye adıyla ge
çen mahallenin şehrin en kalabalık yer
leşme yeri olması bununla da ilgilidir. Bu 
vakıftan geçimini temin edenler şehir 
halkının hemen hemen % 5'ini teşkil et
mektedir. 

Konya, Osmanlı devrinde XVII. yüzyıl 
sonrasında Selçuklu dönemindeki gibi bir 
devlet merkezi olarak değil, aynı zaman
da çok geniş bir çevrenin ihtiyaçlarını kar
şılayan bir sanayi üretim merkezi ve pa
zar şehri olmuştur. İstanbul'dan güney
deki Osmanlı topraklarına giden yol üze
rinde oluşu da şehrin gelişmesini olumlu 
yönde etkilemiştir. Bu yüzyıllarda yavaş 
da olsa şehre yeni mahalleler eklenmiş
tir. Bununla birlikte çöken veya atılım im
kanı kaybolan bazı vakıflar ortadan kalk
mıştır. XVII. yüzyılın ortalarında 108 ma
hallesi olan şehir XVIII. yüzyılın ilk çeyre
ğinde 140 mahalleye sahipti. Bu son dö
nemde buraya yönelik göçler sonucu 
özellikle Konya'nın dışında yeni mahalle
ler oluştu. Yine XVII. yüzyılda üç bölüme 
ayrılmış olan İçkale mahallesi. XVIII. yüz
yıl başlarında nüfus terkibindeki değişme 
sonucunda bir bütün halinde resmi ka
yıtlarqa yer aldı. Burada gayri müslim nü
fusla müslüman nüfus ayırımı kalmamış, 
her iki grup karışık olarak zikredilmişti. 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında 17.500 do
layında olan nüfus XVIII. yüzyıl ortalarına 
doğru 23.000 dalayına ulaşmıştır. 

1602 Eylül ayının sonlarında çevresi 
kargaşa içinde olan Konya'ya gelen Yu
suf Paşa şehri ve bu arada Alaeddin Tür
besi'ni ziyaret etmiştir. Onun yolculuğu
nu yazan Muhlisl, türbe içinde sultanların 
silahlarının ve savaş aletlerinin durdu
ğunu söylemekte, bunları uzunca anlat-
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KONYA 

maktadır. 1648'de Konya'ya gelen Evliya 
Çelebi'nin yazdıkları da Konya hakkında 
açıklayıcı bilgiler verir. Ancak Evliya Çelebi 
erken bir zamanda Konya'yı gördüğün

den daha sonraki tarihlerde yazdıklarına 
göre bu kısımda fazla ayrıntıya girmez. 
Katib Çelebi'nin hemen aynı tarihlerde 
kaleme aldığı Cihannümd'da yazdıkla
rına ise daha eski dönemlerin bilgileri 
(Kazvl nl gibi ) karışmıştır. Şehrin coğrafi 
tavsifini yapan Kati b Çelebi surlardan, ka
leden. Mevlana Türbesi 'nden bahseder, 
ancak o sıralardaki şehrin fizik! özellikle
rine ve nüfus yapısına temas etmez. 

Konya'daki sosyal hayat bir şehrin ola- · 
ğan şartlarında sürmüş. Selçuklu döne
minin köklendirdiği gelenekler XIX. yüz
yıla kadar yaşamıştır. Bu arada bazı kü
çük kayıtl ar da dikkati çekmektedir. Me
sela 1705 yılında Konya'ya gelen seyyah 
Paul Lucas şehirdeki bir toplu eğlenceyi 
tasvir eder, bunun bir şehzadenin doğu
mu vesilesiyle olduğunu belirtir. Ona gö
re şehri n esnafı bayraklarıyla caddeler
den geçmiştir. 

Konya, Anadolu'nun hemen merkezin
de ve ana yol üzerinde bulunduğundan 
birçok Osmanlı padişahı seferlere gider
ken buradan geçmiştir. Yavuz Sultan Se
lim, Kanuni Sultan Süleyman, Il. Selim ve 
IV. Murad Konya'yı görüp Mevlana Türbe
si 'ni ziyaret etmişlerdir. IV. Murad, gelişi 
sırasında Ahmedek'e atla girdiğinde diz
darın sert uyarısına bile maruz kalmıştır. 

XIII. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren 
şehir yeni yapılan surlarının içinde oluşan 
çarşı düzeniyle dikkati çekmiş ve ticari 
bakımdan önemli bir merkez olarak gö
rülmüştür. Bu çarşıdaki üreticiler ve sa
tıcılar, XIII. yüzyıl sonları ile XIV. yüzyıl 
boyunca devam edecek karışıklıklardan 
olumsuz şekilde etkilenmiş olmalıdır. Bu 
aynı zamanda Konya şehrinin de küçül
mesi demekti. Konya halkının en büyük 
kesimini esnaf oluşturuyordu . Esnafın , 
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Konya'nın yönetim merkezi olması özel
liğini kaybetmesiyle daha XIV. yüzyılın ilk 
yarısında görülen değişimi sonraki yıllar
da da etkisini sürdürmüştür. 

Daha XIII. yüzyılda Konya'da geleneksel 
otuz iki esnaf dalı ve bunların her birinin 
şeyh. yiğitbaşı veya kethüdaları mevcut
tu. Bunların seçimi kendi iç kurallarına 
göre yapılıyordu . Selçuklular devrinden 
itibaren görülen esnaf, şehrin ve geniş 
çevresinin her türlü ihtiyacını karşılaya
cak üretimi yapardı. XVII. yüzyıla ait ka
yıtlara göre Konya'da esnafyoğun olarak 
bakkal, ayakkabıcı , bezci. terzi, kuyumcu. 
kalaycı , dokumacı . attar, keçeci, inşaat 
ustası. fırıncı. berber, kasap, demireL 
ipek imalatçısı. kahveci, nalbant. kürkçü 
gibi meslek dallarında toplanmıştı. 

Konya'da geleneksel Türk- İs lam şehir
lerinde pek rastlanmayan yeni bir esnaf 
dalı Çiftçiler Kethüdalığı'dır ve 1722'den 
1761'e kadar dokuz kişi kethüda olmuş
tur. Kuyumcular da Konya'nın en eski ve 
köklü esnaf dalları arasında olup Şeyh Se
lahaddin-i Zerkub'dan (ö. 656/1 258) iti
baren bilinir. Konya'da ayrıca hacamatçı
Iar. cambazlar, deveciler, katırcılar da 
vardır. Zamanla Türk-İslam şehrinin ge
leneksel otuz iki esnaf dalı gittikçe geliş
miş , mesleklerin ayrılması ile esnaf dal
l arı artmış. geleneksel düzenin son sene
lerinde yani 1845'te ise kırk yediye çık
mıştır. 

Konya çarşıları halk arasında daha de
ğişik adlarla da anılmaktadır. Daha XIII. 
yüzyılda adları bilinen bazı çarşılara XIX. 
yüzyılda Muhacir Pazarı ile Kadınlar Paza
rı da katılmıştı. Şehrin iktisadi hay~tında
ki yeni özellikler sebebiyle esnaf aynı za
manda ziraat ve hayvancılıkla da meşgul 
oluyordu. Bir başka deyişle yakın zaman
lara ( 1970) kadar hemen her evin bir ine
ği , birkaç yararlı hayvanı ve Meram'da 
bağı bulunuyordu. Ayrıca şehir civarında 
tarlası olanlar da az değildi. Halkın diğer 

Alaeddin 
Köşkü ' nün 

ka lınt ıla rının 

XIX. yüzyıl 

sonundaki 
durumunu 
gösteren 
fotoğraf 

(Sarre, 
Reise in 
Kleinasien, 
lv. XVIl) 

önemli bir geçim kaynağ ı da güherçile 
toplanması idi. 

Selçuklu devlet merkezi olmasından 
başka bir ticaret yeri olduğundan Kon
ya'da XII. yüzyıldan itibaren sikke de ke
silmiştir. XIX. yüzyıl sonlarında salname~ 

ler darphanenin Alaeddin Camii'nin ya
nında İ çkale'de olduğunu belirtir. Altın 
para kesimine göre Konya şehrinin en 
parlak devri 1230-1270 yılları arasıdır. 
Konya'da İ lhanlıla r'a ait para kesilmesi 
1345'te bile görülmüştür. Karamanoğul

ları 'nın sikkeleri XIV. yüzyıl sonlarında or
taya çıkmakta , XV. yüzyıl başlarından iti
baren artmaktadır. Konya Darphanesi'n
de Osmanlı idaresinin ilk zamanlarından 
başlayarak ( 8 75/ 14 70) XVI. yüzyıl sonları
na kadar akçe kesimi sürmüştür. 

Tanzimat'la başlayan dönemde Konya 
olumsuzlukları daha geç duymuş bir şe
hir olarak dikkati çeker. Bunda şehrin ge
lir kaynaklarının önemli ölçüde vakıflara 
dayanmasının payı büyüktür. Osmanlı 
idaresi görünüşte vakıf! ara dokunma
makla birlikte Evkaf-ı Hümayun Nezare
ti'nin kurulmasının olumsuz ve olumlu 
sonuçları Konya halkını da etkilemiştir. 
Şehir içindeki vakıf ev veya yerlerin sahip
sizliği sebebiyle buralarda insanlar kala
mamış, şehir adeta surların dışındaki 
alanlarda özellikle doğu, kuzeydoğu ve 
güneydoğu kesiminde gelişmişti. Burala
rı aynı zamanda ziraata ve hayvancılık 
yapmaya da elverişliydi. Bu arada şehrin 
batı kesimindeki mahallelerde oturanla
rın (mesela Beyhekim mahallesi) XIX. 
yüzyıl ortalarında büyük ölçüde bağcılıkla 
uğraştıkları anlaşılmaktadır. 

1839 yılında Anadolu'yu gezen Ains
worth Konya'nın Ankara, Kastamonu ve 
Kayseri'ye göre harap bir durumda bu
lunduğunu yazar. Yüzyılın ortalarında 
Heinrich Kiepert, seyyah gözlemcilerin 
şehir nüfusuyla ilgili yazdıklarını göz önü
ne alarak buranın 30 -40.000 nüfusu ile 
büyük şehirlerden biri olduğunu belirtir. 
Gerçi Konya seyyahlar tarafından yüzyılın 
ilkyarısında 10.000 (Cohen-1 833,Aucher
l 835 ), 20.000 (Beauj our- 1820), 30.000 
(Kinneir-181 3; Wrontshenko- 1834), 40.000 
(Chesney- 183 2) ve 50.000 (Fischer-1838) 
nüfuslu olarak belirtilir. Dolayısıyla 1834'
te 6800 hane (yani 34.000 nüfus) olarak 
gösterilmesi mübalağalı sayılmaz. 

Murray rehberinin 1845 tarihli bası
mında verilen bilgiler o yıllardaki Konya'
yı çok iyi bir şekilde tanımlar. Ona göre 
surlarla çevrili olan Konya'nın surların dı

şında kalan bölgesi de kasabanın içi ka
dar kalabalıktır. Konya'da en önemli yapı 



Mevlevl dervişlerinin başı olan Mevlana'
nın türbesidir. Çarşılar ve evlerin dikkate 
değer özellikleri yoktur. Rum topluluğu
nun başında bir papaz olmasına rağmen 
kilise ayinlerinde Rumca kullanılmaz, du
alar Türkçe yapılır ve dua kitapları Türk
çe basılmıştır. Konya idaresi paşalıktır. 
Konya bahçeler ve meyve ağaçları bakı
mından zengindir. Ayrıca bol miktarda 
hububat ve keten yetişir; halı dokumacı
lığı önemlidir. renkli (mavi ve sarı) derile
ri kervanlarla izmir'e gönderilir. 

1841 yılında Konya şehrinde 5471 müs
lüman. altmış sekiz Rum, 136 Ermeni ha
nesi vardı. 1847'de 5692 müslüman, alt
mış altı Rum. 133 Ermeni hane tesbit 
edilmişti. Gayri müslimlerin büyük kısmı 
1826 sonrasında etraftaki şehirlerden ge
lip yerleşmişti. 1870 öncesinin bilgilerini 
yansıtan 1873 salnamesinde şehirdeki 
hane sayısı7440 olup 18.547 erkek nüfus 
vardı. 1881'de hane sayısı7480 müslü
man, 265 Rum ve on Ermeni olmak üze
re 7755 idi. Şehrin nüfusu XIX. yüzyılın 
ilk yarısında 50.000 diyenler de olmakla 
birlikte genellikle 30.000 kabul edilmiş
tir. Fakat Vital Cuinet'nin verdiği 44.000 
rakamı daha sonra genel bir kabul gör
müştür. XIX. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren şehrin nüfusu dışarıdan gelenlede 
daha da artmıştır. 1885 yılında Konya'nın 
143 mahallesi bulunuyordu. Konya son 
nüfus akınına Mill1 Mücadele yıllarında 
uğramıştır. 

Önemli yolların kavşak noktasında yer 
alan Konya'ya 28 Temmuz 1896'da ula
şan demiryolu hem nüfusun artmasında 
hem ticari faaliyetin yoğunlaşmasında 
etkili olmuştur. Bunun da etkisiyle Kon
ya'da makineli ziraata geçilmesi erken 
bir tarihte gerçekleşmiştir. Ayrıca demir
yolunun gelişi şehrin o yöne doğru geliş
mesini etkilemiş, istasyonla şehir arasın-
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da bir tramvay hattı yapılarak işletmeye 
açılmıştır. Demiryolu şehrin ekonomik ha

. yatma bir canlılık getirmiştir. Konya çev-
resinde hububat üretimi artmış. diğer 
zirai mahsul de değer kazanmaya başla
mıştır. Bu arada yeni hayat şartlarının 
gerektirdiği ithal eşya bu sayede Konya'
ya gelmiştir. XX. yüzyılın başında, Konya, 
iç Anadolu'nun en büyük şehri ve faal ti
caret merkezi durumundaydı. 

Konya Osmanlı hakimiyeti altında Ka
raman Beylerbeyiliği'nin merkeziydi. Bey
lerbeyilik Konya, Larende, Seydişehir
Bozkır, Beyşehir, Akşehir. Ilgın, Niğde-Şü

caeddin-Anduğu . Ürgüp, Ereğli, Aksaray 
ve Koçhisar adlı idari birimlerden oluşu
yordu. XVI. yüzyılda ise Konya, Belviran. 
Çimen. Akşehir. Ilgın, Niğde, And uğu, Ür
güp, Ereğli. Aksaray, Koçhisar. Kayseri, 
Ermenek ve Mut buraya bağlıydı. XVI. 
yüzyıl sonlarında Karaman Beylerbeyiliği 
Konya, Niğde. Aksaray, Beyşehir. Kırşehir, 
Kayseri ve Akşehir sancaklarından oluşu
yordu. Konya sancağında ise Ereğli, Eski 
İl, Aladağ. İnsuyu, Bayburt. Bargir. Pirla
gunda, Belviran. Hatunsaray, Gaferyat, 
Karış. Larende, Mahmutlar. Lazkiye gibi 
kazalar bulunuyordu. 1730'da burası on 
üç kazadan meydana geliyordu. 1831'de 
Karaman eyaleti Konya merkez olmak 
üzere yedi li vaya sahipti. 184 7' de Konya, 
Hamld, Teke, Alaiye, İç İl ve Nevşehir ' 
den oluşan eyalet 1867 düzenlemesinde 
Konya. İç İl, Niğde, Isparta ve Teke liva
larından meydana gelmişti. 1877'de Ha
mld, Teke, Niğde, Burdur buraya bağlıy
dı. 1892'de bu durumunu korudu. Vital 
Cuinet burada beş san cak, otuz kaza, yir
mi yedi nahiye, 1967 köy olduğunu yazar. 
Bu yıllarda Konya merkez sancağına Ak
şehir, Beyşehir. Seydişehir. Ilgın. Bozkır, 

Karaman. Hadim, Ereğli, Karapınar ve 
Koçhisar bağlıydı. 1918'de Karaman viia
yeti Merkez-Konya, Burdur ve Hamld 
sancaklarından oluşuyordu. Merkez san
cakta ise on kaza mevcuttu. 
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Iii TuNCER BAYKARA 

Bugünkü Konya. Cumhuriyet dönemi
nin çok hızlı gelişen şehirlerinden biri olan 
Konya. söz konusu dönemin başlarında 
nüfusu henüz 50.000'i bulmayan ( 1927'
de 4 7.286 nüfus) ve mekan üzerinde tari
hi çekirdeğin çevresinde dairesel biçim
de uzanan dış surların ötesine taşmayan 
bir şehir durumunda idi. Bu daire biçimli 
şehrin merkezini ova zemininden az yük
sek olan ve basık bir tepe üzerinde bulu
nan (Alaeddin tepesi) iç kale meydana ge
tiriyordu. Fazla geniş olmayan bir alana 
yayılan şehir batıda Zindankale mevkii. 
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