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VAKÝT

hede eden kimsedir. Ýbnü’l-Arabî’ye göre
sâhibü’l-vakt her asýrda bir kiþidir ve Hz.
Muhammed’in vekili sýfatýyla zamanýn kut-
budur (Suâd el-Hakîm, s. 663-666).

Ýbnülvakt kavramýyla baðlantýlý olarak
sûfîler tarikat fiillerini icra etmede vakti
gözetmenin, fiillerin neticesinde meydana
gelen hali murakabe ve nefsi daima mu-
hasebe etmenin Hakk’a vuslatta önemli
kurallardan biri olduðunu söylemiþlerdir.
Cüneyd-i Baðdâdî, ârifin her vakitte o va-
kit için en uygun hareket tarzýný icra eden
kiþi olduðunu belirtirken Ýbnü’l-Arabî vak-
tin bir nur ve kulun bu nurla beraber bu-
lunduðunu, kulun bu nuru müþahede et-
mesi gerektiðini, zira kulun ilâhî bir is-
min tecellisi olan vakitle ayakta durduðu-
nu kaydeder. Ebû Hafs Þehâbeddin es-
Sühreverdî, mürþidlerin müridlerine vakit-
lerini tamamýyla dolduracak meþgaleler
vermesi gerektiðini, bu meþgalelerin be-
denin organlarýyla yapýlan fiiller deðil mu-
hasebe, murakabe, tefekkür, zikir gibi
kalple yapýlan fiiller olduðunu söyler. Nak-
þibendiyye’nin on bir esasýndan biri sayý-
lan “vukuf-i zamânî” bu tür fiillerle ilgilidir.
Abdülhâlik-ý Gucdüvânî müridin her an nef-
sin hallerini bilmesi, kendisini Hak’tan alý-
koyacak her þeyden uzak durmasý, kalbi-
ni Hak ile muamelesinde sürekli hesaba
çekmesi, vird ve zikirlerini vaktinde yeri-
ne getirmesi gerektiðini ifade eder.
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Sözlükte vâlî “bir þeye çok yakýn olan;
yetkili kiþi, yönetici” anlamlarýna gelir. Hü-
kümdarlar tarafýndan baþþehrin dýþýnda-
ki þehirleri / beldeleri yönetmek üzere ta-
yin edilen memurlara vali, valilerin sorum-
luluðu altýndaki yerlere vilâyet, þehirden
daha geniþ bölgelere eyâlet adý verilmiþ-
tir. Ýlk dönem idarî yapýsýnda rastlanma-
yan eyalet kavramý daha sonraki dönem-
lerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Eyalet va-
lileri sorumluluk ve yetki bakýmýndan vi-
lâyet valilerinden daha nüfuzlu olup eya-
letine baðlý þehrin valisini tayin edebil-
dikleri gibi gerek gördüklerinde azlet-
me yetkileri de vardý. Ýlk dönemlerde va-
lilere emîr veya âmil denilmekteydi (Ýbn
Sa‘d, II, 3, 126; Taberî, I, 1840-1841). Çün-
kü bu dönemlerde kumandanlar (emîrler)
genellikle fethettikleri yerlere vali tayin
ediliyordu. Ayrýca malî konular valilerin gö-
rev alaný içinde bulunduðundan vergi me-
murlarýna verilen âmil unvaný valiler için de
kullanýlmýþtýr. Abbâsîler döneminde halife-
nin bir kiþiyi vali tayin etmesiyle gerçek-
leþen valiliðe “imâretü’l-istikfâ”, merkeze
uzak þehirlerde þehrin yönetimini zor kul-
lanarak ele geçirip halifeden vali tayin edil-
mesini talep etme ve bu suretle vali tayin
edilme durumuna ise “imâretü’l-isti‘lâ” adý
veriliyordu (Mâverdî, s. 35-41; M. Ziyaud-
din Reyyis, s. 231-239). Kaynaklarda yet-
ki ve sorumluluk düzeylerine göre genel
(imâretü’l-âmme) ve özel (imâretü’l-hâs-
sa) valilerden söz edilir. Genel vali vilâyet-
le ilgili hemen her konuda sorumlu ve yet-
kilidir, özel valinin ise yetki ve sorumluluk-
larý kýsýtlýdýr.

Tayin edildiði vilâyette halifenin otorite-
sini temsil eden valinin görevlerini namaz-
larda imamlýk yapmak, camilerde halka
Ýslâm esaslarýný öðretmek, savaþta ordu-
yu sevk ve idare etmek, fetihlerden sonra
ele geçirilen yerlerin halkýyla antlaþmalar
imzalamak, vergileri toplamak, devlet gö-
revlilerinin maaþlarýný daðýtmak, ganimet-
leri paylaþtýrmak, beytülmâl hissesini mer-

geçmiþ ve gelecek þeklinde bölünen za-
manýn aþýlmasý fikriyle de irtibatlýdýr. Ta-
rihî zamanýn aþýlarak bütün zamanlarýn
kaynaðý olan ân-ý dâime ulaþýlmasý, görü-
nürdeki çokluðun ve bölünmüþlüðün aþý-
larak tek hakikate veya varlýða eriþmenin
bir þeklidir. Bu sebeple ân-ý dâim tek var-
lýðýn ve birliðin (vahdet-i vücûd) bir teza-
hürüdür.

“Tecelliden yoksun vakit yoktur” diyen
sûfîler hallerin ve vakitlerin doluluðuna dik-
kat çekmiþlerdir. Bu düþünce Ýbnü’l-Ara-
bî’nin vakit kelimesini açýklarken dayana-
ðý olan, “O her gün bir þe’ndedir” âyetinin
(er-Rahmân 55/29) yorumundan ibarettir.
Buna göre vakit týpký mekân gibi Hakk’ýn
sürekli tecellilerini (teceddüdât-ý emsâl,
halk-ý cedîd) taþýyan bir mazhar ve tecel-
ligâhtýr. Ýnsana düþen vazife her anda
gerçekleþen bu tecellileri idrak etmektir.
Hakk’ýn tecellileri kulun istidadýna göre zu-
hur ettiði için vakit kulun halinin gerek-
tirdiði her þeydir. Ýbnü’l-Arabî bu düþün-
cesiyle vakti insanýn haller ve tecelliler va-
sýtasýyla Hakk’a dair mârifete eriþeceði
bir imkân kabul eder (Fütûhât-ý Mekkiy-
ye, IX, 356-359).

Tasavvuf metinlerinde sýkça kullanýlan
kavramlardan “ibnülvakt” (vaktin oðlu) vak-
tin ve halin gereklerini yerine getiren, geç-
miþ ve gelecek endiþesinden kurtulan in-
sanýn ilâhî tecelliler karþýsýndaki edilgen-
liðini anlatýr. Ebülvakt ise vakit ve halin
hükmünden kurtulup zamanda ve halle-
rinde tasarrufta bulunan kimsedir. Birin-
cisi telvin, ikincisi temkin ehlinin sýfatýdýr.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ibnülvaktin sû-
fî, ebülvaktin sâfî olduðunu söyler (Mes-
nevî, III, beyit 1426). Tasavvufta aslolan,
sülûkü kemale erdirip ebülvakt olmaktýr.
Zira seyrüsülûk edilgenlikten etkinliðe doð-
ru bir seyir izler. Sûfîler bunu “kurb-i nevâ-
fil, kurb-i ferâiz” tabirleriyle açýklamýþlar-
dýr. Nâfile ibadetlerle gerçekleþen Hakk’a
yakýnlýkta Hak kulun vasýtasý iken farz iba-
detlerle yakýnlýkta kul Hakk’ýn vasýtasý olur.
Buna göre ibnülvakt kurb-i nevâfille Hakk’ýn
gözüyle görür, kulaðýyla iþitir ve eliyle tu-
tarken ebülvakt kurb-i ferâizle Hak fiille-
rini kul aracýlýðýyla iþler. Ýbnü’l-Arabî ve ta-
kipçileri ebülvakt için “sâhibü’l-vakt, sâhi-
bü’z-zamân, seyyidü’l-vakt, imâmü’l-vakt,
aynü’z-zamân” tabirlerini kullanmýþlardýr.
Ýnsanýn kemalini niteleyen sâhibü’l-vakt
vaktin hakikatini ve dehr isminin anlamý-
ný bilen kiþidir. O’nun takdiriyle andan iba-
ret olan vakit ayrýlýr, anlarýn hükümleri bir-
leþir. Ebülvakt vaktin dürülmesini, yayýl-
masýný, gizliliðini ve açýklýðýný his ve hayal,
ruh ve misal, makam ve hal olarak müþa-
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malýný beyan eden, daha sonra mal varlý-
ðýnda anormal bir artýþ tesbit edilen vali-
ler görevden alýnabildiði gibi mallarýnýn ya-
rýsýna veya tamamýna devletçe el konula-
bilirdi (müsâdere). Suçlarýna göre valilerin
görevlerine son verildiði gibi had cezasýna
çarptýrýlmalarý da mümkündü.

Hz. Peygamber, Ýslâmiyet’in henüz ya-
yýldýðý dönemlerde büyük kabilelere veya
þehirlere yönetici tayin ederken genellik-
le bölgeye mensup kimseleri, özellikle de
müslüman olmuþ eski yöneticileri tercih
etmiþ, kendilerinden Ýslâm’a hizmet et-
melerini, namazlarda imamlýk yapmala-
rýný ve zekât gelirlerini toplamalarýný iste-
miþ, Ýslâmiyet hakkýndaki bilgi yetersizlik-
lerini de gönderdiði sahâbîlerle telâfi et-
miþtir. Ýslâm’ýn yaygýnlaþýp müslümanla-
rýn siyasal, ekonomik ve sosyal yönden
güçlenmelerinden sonra Resûl-i Ekrem va-
lileri genellikle merkezden göndermeye
baþlamýþ, bu valiler taþra ile merkezî yö-
netim arasýnda daha uyumlu çalýþmýþ, böy-
lece Ýslâm devletinin her bölgesinde ben-
zer siyasî anlayýþýn yaygýnlaþýp yerleþme-
si saðlanmýþtýr. Hz. Ebû Bekir, Resûlul-
lah’ýn tayin ettiði valileri yerlerinde býrak-
mýþtýr. Fetihlerin hýzlý bir þekilde devam et-
tiði bu dönemde ordu kumandanlarýný fet-
hettikleri bölgelerin valiliðine getirmiþ ve
mevcut idarî sistemi sürdürmüþtür. Hz.
Ömer valilerin tesbit, tayin ve denetimi,
devletle ve halkla iliþkileri gibi konularda
kurumsallaþmaya yönelik uygulamalarda
bulunmuþ, valilerin uymalarý gereken hu-
suslarý ahidnâmelerde ayrýntýlý biçimde
belirlemiþ, bu hususlara uyup uymadýkla-
rýný sýk sýk denetlemiþtir. Valilerin hediye
almasýný, ticaret yapmasýný, gündelik ya-
þamda lüks ve israfa kaçmasýný yasakla-
mýþ, haklarýndaki þikâyetleri hemen ince-
lemeye tâbi tutmuþtur. Hz. Osman’ýn taþ-
ra vilâyetlerine tayin ettiði çoðu yakýn ak-
rabasý olan valilerin yönetimleri ve bizzat
kendi uygulamalarý tenkitlere yol açmýþ-
týr. Hz. Ali döneminde ortaya çýkan iç sa-
vaþlar köklü idarî yapýlanmalara giriþme-
sini engellemiþtir. Baþta Suriye Valisi Mu-
âviye b. Ebû Süfyân olmak üzere kendi
iktidarý aleyhindeki hareketlerin daha zi-
yade taþra vilâyetlerinde yoðunlaþtýðýný gö-
ren Hz. Ali hemen hepsi kendisine muha-
lefet eden valileri deðiþtirmekle iþe baþla-
mak istemiþ, valilerine âdil davranmala-
rý ve halkla iyi iliþkiler kurmalarýný tavsiye
etmiþ, haklarýnda þikâyet bulunan valileri
yargý önüne çýkarmýþ ve yargýlama sonun-
da gerekli iþlemleri yapmýþtýr.

Emevî halifeleri þehirleri adem-i mer-
keziyetçi bir anlayýþla yönettiðinden hali-

felerden ziyade valilerin isimleri konuþu-
lur hale gelmiþtir. Halifeler, gücünü kabi-
lesinden deðil kendi özelliklerinden alan
yetenekli ve sadýk kimseleri vali tayin et-
miþ, onlarý geniþ yetkiler vererek destekle-
miþtir. Valiler eyaletlerinde görev yapacak
memurlarý genellikle kendileri belirlemiþ,
bu dönemde valilerin Araplar arasýndan se-
çilmesine önem verilmiþtir. Hânedan men-
suplarý valilik makamýna ya hiç getirilme-
miþ ya da daha az sorunlu olan Hicaz þe-
hirlerine tayin edilmiþtir. Bu devirde vali-
lerin genellikle koruma görevlileri ve hâ-
cibleri vardý. Valiler darphâneyi denetler,
daha çok kendi isimlerinin yazýldýðý gümüþ
paralar darbettirirlerdi. Vilâyetlerinden ay-
rýldýklarýnda yerlerine bir nâib tayin eder-
lerdi. Maaþtan baþka idarî avans da (amâ-
le) alýrlardý. Emevîler’in son dönemlerinde
halifelerin genellikle eski valileri azledip
yerlerine yenilerini tayin ettiði görülmek-
tedir (DÝA, XI, 122).

Abbâsîler devrinde valilerin yetki ve so-
rumluluklarýný zamanla merkezden tayin
edilen kimselere devretmeleri otoriteleri-
nin zayýflamasýna yol açmýþ, bu dönemde
Ýranlýlar’dan ve Türkler’den de vali tayin
edilmiþtir. Abbâsîler’de valiler ve diðer dev-
let görevlileriyle ilgili þikâyetler “sâhibü’n-
nazar fi’l-mezâlim” denilen bir memur ta-
rafýndan deðerlendirilirdi. Görevden azle-
dilen vali, vilâyetinin iþleri hakkýnda hali-
feye bir rapor sunmak ve icraatlarýyla ilgi-
li bilgi vermek zorundaydý. Hilâfet merke-
zinden uzak eyaletlere hânedana mensup
kiþiler veya güvenilir kumandanlar gön-
derilirdi. Bu kumandanlar zamanla Bað-
dat ve Sâmerrâ’da oturmayý tercih etmiþ,
yerlerine nâibler göndermeye baþlamýþ,
merkezî otoritenin zayýflamasý üzerine de
baðýmsýzlýklarýný ilân etmiþtir. Ýfrîkýye’de
Aðlebîler, Mýsýr’da Tolunoðullarý, Horasan’-
da Tâhirîler, Mâverâünnehir’de Sâmânîler
bu þekilde kurulmuþtur. Endülüs Emevî
Devleti’nde baþþehir Kurtuba (Cordoba) dý-
þýnda kalan yerler idarî bakýmdan vilâyet-
ler (küver) ve sýnýr bölgeleri (sugur) olmak
üzere iki kýsma ayrýlmýþ, vilâyetler doðru-
dan hükümdar tarafýndan tayin edilen va-
liler, sýnýr bölgeleri ise “kaid” adý verilen ku-
mandanlar tarafýndan yönetilmiþtir.

Ortaçað Ýslâm devletlerinden Tolunoðul-
larý, Ýhþîdîler, Eyyûbîler, Memlükler, Kara-
hanlýlar, Büyük Selçuklular ve Anadolu Sel-
çuklularý, Abbâsîler’in özellikle ikinci dö-
neminde görüldüðü üzere ülkeyi eyalet ve
vilâyetlere ayýrarak yönetmiþ, valileri hâ-
nedan mensuplarýndan veya devlete sa-
dýk kumandanlarla devlet adamlarýndan

keze göndermek, esirlerin durumunu ka-
rara baðlamak, müslümanlarý yeni yerle-
þim birimlerine yerleþtirmek, suçlularý ce-
zalandýrmak, adlî iþleri yürütmek, emni-
yet ve asayiþi saðlamak þeklinde sýrala-
mak mümkündür (DÝA, XVIII, 332). Za-
manla valilerin yetki ve sorumluluklarýnýn
bir kýsmý þehirlere tayin edilen diðer me-
murlara devredilmiþ, valilik görevinin sade-
ce ordu komutanlýðý ve namazlarda imam-
lýk (emîrü’l-harb ve’s-salât) yapmaktan iba-
ret kaldýðý dönemler de olmuþtur.

Ehliyet ve liyakat sahibi, güvenilir, âdil
ve merhametli olmak, makam ve mevki
elde etme hýrsýna kapýlmamak valilik ma-
kamýna tayin edilecek kimselerde aranan
öncelikli nitelikler arasýnda sayýlmýþtýr. Ha-
lifeler vali tayin ederken ilgili þehir halký-
nýn istek ve beklentilerini de dikkate alýr-
lardý. Vali tayinleri günümüzdeki kararnâ-
melere benzeyen ve “el-ahd, el-kitâb” de-
nilen resmî bir yazý ile yapýlýrdý. Ahidnâme-
lerde valinin ve bölge halkýnýn yetkileri, so-
rumluluklarý ve uymalarý gereken husus-
lar belirtilirdi. Valiler belli bir zaman sýný-
rý konmadan tayin edilir, azledilmedikleri,
istifa etmedikleri, halk veya muhalif güç-
ler tarafýndan makamlarýndan uzaklaþtý-
rýlmadýklarý sürece görevleri devam eder-
di. Valilere merkezî yönetim tarafýndan
maaþ baðlanmýþ, suistimallere yol açabi-
leceðinden hediye kabul etmeleri ve tica-
ret yapmalarý yasaklanmýþtýr. Valilerin dev-
let iþlerini yürüttükleri, ayný zamanda ika-
met ettikleri “dârü’l-imâre” (kasrü’l-imâre)
denilen binalar genelde çarþýnýn yaný ba-
þýnda ve cami ile birlikte inþa edilirdi.

Valilerin yetkilerini kullanýp sorumluluk-
larýný yerine getirip getirmediklerinin de-
netimi devlet baþkanýnýn görevlendirdiði
müfettiþler, bazan da bizzat devlet baþ-
kaný tarafýndan yapýlýrdý. Devlet baþkan-
larý valileri ya merkeze çaðýrarak ya da
kendileri vilâyet merkezlerine giderek de-
netler, gerekli durumlarda valileri halkla
yüzleþtirir, bazan denetime halkýn da ka-
týlýmý saðlanýrdý. Validen þikâyetçi olanla-
rýn þikâyetlerini þehirlerine teftiþ için ge-
len müfettiþlere, diðer memurlara veya
doðrudan devlet baþkanlarýna ulaþtýrma-
larý mümkündü. Bu denetimlerde valile-
rin ahidnâmelere ne derece uyduklarýna
dikkat edilirdi. Yerlerine vekil býraktýklarý
kiþiler de denetime tâbi tutulurdu. Hak-
kýnda þikâyet bulunan vali yargýlama ta-
mamlanýncaya kadar görevden alýnýr, yar-
gý sonucuna göre eski görevine iade edi-
lir, bazan da daha dikkatli davranmasý ko-
nusunda uyarýlýrdý. Göreve gelmeden önce
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ÿÜnal Kýlýç

– —
VÂLÝDE-i ATÝK CAMÝÝ

(bk. ATÝK VÂLÝDE SULTAN KÜLLÝYESÝ).
˜ ™

– —
VÂLÝDE CAMÝÝ

(bk. PERTEVNÝYAL

VÂLÝDE SULTAN KÜLLÝYESÝ).
˜ ™

– —
VÂLÝDE MEKTEBÝ

(bk. DÂRÜLMAÂRÝF).
˜ ™

– —
VÂLÝDE SULTAN

Osmanlýlar’da
padiþah annelerine verilen unvan.

˜ ™

Tahta çýkan padiþahýn sað olan annesi
için kullanýlan bu unvan vâlide-i pâdiþâh,
vâlide-i saâdetpenâh, mehd-i ulyâ-yý sal-
tanat þeklinde de geçmektedir. Kösem Sul-
tan için “ümmü’l-mü’minîn”, Pertevniyal
Sultan için “ümmü’l-cihân” sýfatlarý kulla-
nýlmýþ, Defterdar Sarý Mehmed Paþa, ölü-
mü vesilesiyle Hatice Turhan Sultan’ý “dev-
letin bir rükn-i rekîni” diye nitelemiþti. Hâ-
nedanýn haremdeki en yüksek temsilcisi
ve harem hiyerarþisinin en yetkili kiþisi olan
vâlide sultan izin vermedikçe yanýna yak-
laþýlmaz, hitap edilmez ve önünde oturul-
mazdý. Huzurunda ayakta durmaya “el

pençe durmak” veya “divan durmak” de-
nilirdi. Ýlk dönemlerde oðullarýna “beyce-
ðizim”, daha sonralarý “aslaným” diye hitap
etmiþlerdir.

Osmanlý tarihinde oðlunun padiþahlýðý-
ný görebilen kadýnlarýn sayýsý yirmi üçtür.
Bunlar Orhan Bey’in annesi Mal Hatun,
I. Murad’ýn annesi Nilüfer Hatun, I. Meh-
med’in annesi Devlet Hatun, Fâtih Sultan
Mehmed’in annesi Hümâ Hatun, II. Baye-
zid’in annesi Gülbahar Hatun, Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ýn annesi Ayþe Hafsa Sul-
tan, III. Murad’ýn annesi Nurbânû Sultan,
III. Mehmed’in annesi Safiye Sultan, I. Ah-
med’in annesi Handan Sultan, I. Mustafa’-
nýn annesi (ismi bilinmiyor), II. Osman’ýn
annesi Mahfirûz Hatice Sultan, IV. Murad
ve Sultan Ýbrâhim’in annesi Mahpeyker
Kösem Sultan, IV. Mehmed’in annesi Ha-
tice Turhan Sultan, II. Süleyman’ýn anne-
si Sâliha Dilâþûb Sultan, II. Mustafa ve III.
Ahmed’in annesi Râbia Gülnûþ Emetullah
Sultan, I. Mahmud’un annesi Sâliha Sul-
tan, III. Osman’ýn annesi Þehsuvar Sultan,
III. Selim’in annesi Mihriþah Sultan, IV. Mus-
tafa’nýn annesi Ayþe Sîneperver Sultan, II.
Mahmud’un annesi Nakþidil Sultan, Sul-
tan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Sul-
tan, Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevni-
yal Sultan, V. Murad’ýn annesi Þevkiefser
Sultan. II. Abdülhamid, annesi küçük yaþ-
ta öldüðü için kendisini büyütüp yetiþti-
ren analýðý Piristû Haným’ý vâlide sultan
yerine koymuþtu.

Padiþahýn annesi, kendisine çocuk ve-
ren kadýnlarý, kýzlarý, þehzadeleri, kýsaca pa-
diþahýn ailesi XVI. yüzyýlýn ortalarýna ka-
dar bugün Ýstanbul Üniversitesi merkez
binasýnýn bulunduðu yerdeki Eski Saray’-
da (Sarây-ý Atîk-i Âmire) yaþardý. Kanûnî
Sultan Süleyman’ýn eþi Hürrem Sultan ka-
yýnvâlidesi Hafsa Sultan’ýn 1534’te ölümün-
den sonra Yeni Saray’a (Topkapý Sarayý)
taþýndý, II. Selim’in eþi Nurbânû da ika-
metgâh olarak burayý kullandý. Böylece
Yeni Saray’ýn haremi gittikçe geniþleyerek
padiþahýn ailesiyle birlikte yaþadýðý bir me-
kân konumunu kazandý. Vâlide sultan un-
vanýný ilk defa III. Murad’ýn annesi Nurbâ-
nû kullandý. Topkapý Sarayý’nda devamlý
ikamet eden ilk vâlide sultan ise III. Meh-
med’in annesi Safiye Sultan’dýr. Vâlide sul-
tan olanlar bir daha evlenemezlerdi. Pa-
diþaha çocuk veren kadýnlar XVIII. yüzyý-
lýn baþlarýna kadar hatun, haseki, nâdiren
sultan ve haným, III. Ahmed döneminden
itibaren kadýn veya kadýnefendi unvanýy-
la anýlýrdý (bk. KADINEFENDÝ). Þehzadenin
annesi oðluyla birlikte sancaða çýkar, ona
nezaret edip tehlikelerden korur ve tec-

seçmiþtir. Þehzadeleri büyük þehirlere me-
lik unvanýyla vali tayin eden Büyük Sel-
çuklular ve Anadolu Selçuklularý, yaþlarý
küçük olanlarýn yanýna atabeg veya lala
denilen, devlete baðlýlýklarýyla bilinen gö-
revliler vermiþlerdir. Meselâ Sultan Berk-
yaruk kardeþi Muhammed Tapar’ý Gen-
ce’ye melik unvanýyla vali olarak gönder-
miþ, Emîr Kutlug Tegin’i onun atabegli-
ðine getirmiþtir. Büyük Selçuklular döne-
minde reis ve þahneler de valiye yardýmcý
olurdu. Bu dönemde eyaletlerin baþýnda
bizzat sultan tarafýndan görevlendirilen bü-
yük divana baðlý amîdler bulunurdu (Özay-
dýn, s. 218-219). Söz konusu devletlerden
bazýlarýnda valilere tayin edildikleri bölge-
nin hâsýlatý (öþriyye ve haraciyye) maaþ
þeklinde verilmiþtir. Eyyûbîler’de þehrin ka-
le kumandanýna, þehirde kale yoksa gar-
nizon kumandanýna vali denirdi; valiler ku-
mandanlar arasýndan seçilirdi (Þeþen, s.
117). Osmanlýlar’da vali tabiri eyalet veya
beylerbeyilik denen idarî birimin baþýndaki
idareci için kullanýlmýþtýr. Ancak vali yeri-
ne daha çok beylerbeyi unvaný tercih edil-
miþ, sonraki dönemlerde ise vali kelime-
si giderek bunun yerini almýþtýr (bk. BEY-
LERBEYÝ).
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