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Anadolu’nun
güneybatýsýnda yer alan

ve merkezi
Antalya olan sancak.

˜ ™

Osmanlý kaynaklarýnda daha çok Teke
olarak kaydedilen Teke-ili sancaðý XV-XIX.
yüzyýllarda doðuda Köprüçay, batýda Eþen
çayý (Kocaçay), kuzeyde Göller yöresinin gü-
neyindeki Kestel gölüne kadar uzanýyordu.
1864’te Alâiye’nin sancaða dahil edilme-
siyle doðudaki sýnýrý Selendi’ye (Gazipaþa)
kadar ulaþmýþtý. Sancak topraklarý Teke
daðlýk yöresiyle Antalya yöresi içindedir.
Sancaðýn en önemli merkezleri Antalya, Fi-
nike, Kaþ, Kalkanlý, Elmalý, Ýstanoz (Istanos /

Korkut-ili) ve Karahisarýteke idi. Bu yöreye
verilen Teke-ili adý Hamîdoðullarý’nýn An-
talya þubesine hâkim Tekeli Türkmen aile-
sine dayanýr. Tekeoðullarý veya Teke beyle-
ri adýný alan bu sülâlenin idaresindeki top-
raklar Osmanlý hâkimiyeti altýna girince
Teke-ili adýyla teþkilâtlandýrýlmýþtýr. Teke-
ili Antikçað’da Pamphylia’nýn tamamýný,
Likya’nýn doðusunu, Pisidia’nýn güneyini
içine almaktaydý ve Anadolu’nun bilinen en
eski ve en önemli yerleþim alanlarýndan
biriydi. Karain, Beldibi ve Çarkini maðara-
larýndaki bulgular tarih öncesi dönemdeki
yerleþimlerin izlerini taþýr. Sancak sýnýrla-
rý içinde Antikçað’ýn önemli yerleþme yer-
leri mevcuttur (Xanthos / Kýnýk, Patara /
Gelemiþ, Antiphellos / Kaþ, Myra / Demre,
Ameles / Elmalý, Olympos / Çýralý, Phase-
lis / Tekirova, Perge, Aspendos / Belkýz ve
Adalya / Side). Yöre Hitit Krallýðý’nýn yýkýl-
masýndan sonra Persler’in, ardýndan Bü-
yük Ýskender’in, Selevkoslar’ýn ve Romalý-
lar’ýn idaresine girdi. Bizans döneminde
Arap akýnlarýna mâruz kaldý.

Hârûnürreþîd zamanýnda Araplar, Ým-
parator Nikoforos’un saltanatýnýn altýncý
yýlýnda (809) Myra (Demre) þehrini fethetti-
ler. 860’ta Halife Mütevekkil-Alellah’ýn do-
nanma kumandaný Fazl b. Karin Antalya’yý
ele geçirdi, fakat bu uzun sürmedi. 1071’-
deki Malazgirt zaferinin ardýndan Anado-
lu’da Bizans direniþi kýrýldýðýndan iç bölge-
lere ilerleyen Türkler Teke-ili sancaðý top-
raklarýna yerleþmeye baþladýlar. Anadolu
Selçuklularý zamanýnda bu kesimde baþ-
ta Antalya olmak üzere birçok yer ele ge-
çirildi. II. Ýzzeddin Keykâvus döneminde
Teke-ili ve kuzeyi Uç Türkmenler’in ve Mo-
ðollar’a karþý direniþin önemli mekânlarýn-
dan biri oldu. Birçok Türkmen grubu Mo-
ðollar’ýn baskýsýndan kaçýp buraya geldi.
1260 yýlýnda yöreden geçen Ýbn Saîd el-
Maðribî, Antalya ile Denizli arasýndaki dað-
lýk alanda çok sayýda konar göçerin yaþa-
dýðýna ve bunlarýn dokuduklarý güzel halý-
lara iþaret eder. II. Mesud’un ölümünden
(708/1308) sonra burada fiilî hâkimiyet
Hamîdoðullarý’na geçti. Beyliðin idaresini

™ MÛSÝKÝ. Hanefîler baþta olmak üze-
re ulemânýn büyük bir kýsmý tarafýndan
teþrîk tekbirinin metni kabul edilen, “Alla-
hüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü va’l-
lahü ekber Allahüekber ve li’llâhi’l-hamd”
ibaresi ayný zamanda Türk dinî mûsikisi-
nin bir formudur. Buhûrîzâde Mustafa It-
rî Efendi’nin segâh makamýnda ve serbest
usulle bestelediði tekbir sözleri, bestenin
uyandýrdýðý duygu ve etkiden dolayý Tür-
kiye’nin yaný sýra bütün Ýslâm âlemince ka-
bul görmüþ ve terennüm edilmiþtir. Türk
dinî mûsikisi kültüründe önemli bir yeri
bulunan tekbirin cemaat üzerinde oluþtur-
duðu yoðun duygunun asýl unsuru eserin
melodik yapýsýndan kaynaklanmaktadýr.
Sürekli dönen bir mûsiki ifadesi olan eser
her okunuþunda ayrý bir coþku ve haz ver-
mesinden dolayý yüzyýllar boyunca dina-
mizminden hiçbir þey kaybetmeden gü-
nümüze kadar gelmiþtir. Teþrîk tekbirleri
arefe ve kurban bayramý günlerinde kýlý-
nan farz namazlardan sonra okunmakla
birlikte tekbir ayrýca bayram namazlarýn-
da, kurban kesilirken, hac ve umre ihra-
mý boyunca, mevlidde, cenazede veya her-
hangi bir dinî merasimin heyecaný içeri-
sinde topluca okunmaktadýr. Tekbirin bes-
tekârý konusunda yaygýn görüþ eserin Bu-
hûrîzâde Mustafa Itrî’ye ait olduðudur.
Mehmet Suphi Ezgi, melodik yapýsýnýn Ha-
tîb Zâkirî Hasan Efendi’nin (ö. 1032/1623)
eserlerine çok benzediðini söyleyerek tek-
birin ona ait olduðunu ifade etmiþ, ayrýca
ýrak makamýnda ve durak evferi usulün-
deki notasýný neþretmiþtir (Nazarî-Amelî
Türk Musikisi, III, 66-67). Ancak bu görüþ
mûsiki çevrelerinde kabul görmemiþtir.
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dan ve denizden kuþatýldý. Nihayet þehre
girilip Ýbrâhim Bey yakalanarak öldürüldü.
Antalya ve civarý, 1919’da Mondros Müta-
rekesi hükümlerine göre Ýtalyanlar tara-
fýndan iþgal edildi. Ýki yýl süren iþgal 1921’-
de Ýtalyanlar’ýn þehri boþaltmasýyla sona
erdi.

II. Murad zamanýnda Osmanlýlar tara-
fýndan fethinin ardýndan sancak olarak teþ-
kilâtlandýrýlan ve Anadolu beylerbeyiliðine
baðlanan Teke-ili topraklarý sonraki yüz-
yýllarda bu durumunu korudu. Sancak mer-
kezi Osmanlý hâkimiyetine girdiði ilk dö-
nemlerde þehzade sancaðý konumunday-
dý. Yýldýrým Bayezid Teke-ili’ni önce oðlu Îsâ
Çelebi’ye, ardýndan ikinci oðlu Mustafa Çe-
lebi’ye verdi. II. Bayezid’in oðlu Korkut, Te-
ke sancaðý beyi sýfatýyla 1502-1509 yýlla-
rýnda Antalya’da oturdu ve saltanat mü-
cadelesini buradan sürdürdü. Teke sanca-
ðý XVI. yüzyýlda Antalya, Elmalý, Kalkanlý,
Karahisarýteke, Kaþ adlý beþ kazadan ve
Antalya, Baðovasý, Elmalý, Ýgdir, Ýstanoz,
Kalkanlý, Karahisarýteke, Kaþ, Kürt, Muslu
ve Mürekkemgömü adlý on bir nahiyeden
meydana geliyordu. Ayný yüzyýlýn sonlarýn-
da Kýzýlkaya’nýn, ardýndan Finike ve Ger-
meði’nin kaza olmasýyla sancaktaki kaza
sayýsý sekize çýktý. XVII ve XVIII. yüzyýllarda
önemli bir idarî deðiþiklik yapýlmadý. XIX.
yüzyýlda bu durum deðiþti. Ýlk nüfus sa-
yýmýnda (1831) sancaðýn kazalarý Antalya
(ve Ýstanoz nahiyesi), Bucak ve Germeði, El-
malý, Finike, Ýgdir ve Kardýç, Kalkan, Kaþ,
Serik ve Beþkonak (ve Karaveliler nahiyesi) ile
Kýzýlkaya’dýr. 1864’teki vilâyet düzenleme-
sinde Teke sancaðý Konya vilâyetine bað-
lanýrken doðusundaki Alâiye sancaðý Te-
ke-ili’ne dahil edildi. Bu deðiþiklikten son-
ra Teke sancaðý Antalya (Ýstanoz, Mortuna
nahiyeleri), Akseki (Düþenbe, Ýbradi, Senir),
Alâiye (Manavgat), Elmalý (Finike, Ýgdir-Kar-
dýç, Kaþ, Kalkan) ve Kýzýlkaya (Beþkonak, Ka-
raöz, Milli, Serik) kaza ve nahiyelerinden iba-
retti. 1914 yýlýna kadar sancaðýn kaza ya-

pýlanmasýnda kazalar arasýnda nahiye ge-
çiþleri dýþýnda önemli bir deðiþiklik mey-
dana gelmedi. 1876’daki nahiye düzenle-
mesinde daha önce Elmalý kazasýna baðlý
olan Kaþ nahiyesi kaza haline getirilirken
Kýzýlkaya kazasý nahiye olarak Antalya ka-
zasýna baðlandý. 1909 yýlýnda daha önce
Antalya kazasýna baðlanan Bucak nahiyesi
Teke sancaðýndan ayrýlarak Burdur’a bað-
landý. Teke sancaðý müstakil livâ haline
geldiði 1914’te, yeni üç kaza (Finike, Kor-
kuteli, Manavgat) ve sekiz nahiye ile birlik-
te toplam sekiz kaza ve on sekiz nahiye-
den oluþuyordu. Cumhuriyet döneminde
yapýlan ilk düzenlemede (1924) 1914 yý-
lýndaki yapý aynen korundu. 1936’da An-
talya vilâyetinin Antalya (Aksu, Döþeme-
altý, Kemer nahiyeleri), Akseki (Cevizli,
Güzelsu, Ýbradi), Alanya (Demirtaþ, Gazi-
paþa, Kýzýlaðaç, Köprülü), Finike (Kumlu-
ca, Kuzca), Elmalý (Bayat), Kaþ (Kale, Kal-
kan), Korkuteli (Bozova, Kýzýlcadað), Gün-
doðmuþ, Manavgat (Beþkonak, Taþaðýl) ve
Serik (Gediz) adlarýnda on kazasý ve yirmi
nahiyesi vardý.

Osmanlý idaresi altýnda Teke sancaðýn-
da nüfusun büyük çoðunluðu kýr kesimin-
de yaþýyordu ve þehirleþme oraný oldukça
düþüktü. XVI. yüzyýlda Antalya, Elmalý, Ýs-
tanoz ve Karahisarýteke þehir, Kaþ ve Kal-
kanlý ise kasaba yerleþimleri þeklinde dö-
nemin resmî kayýtlarýna girdi. Elmalý dýþýn-
daki þehirlerin kendi adlarýyla anýlan birer
kalesi vardý. 1530’da yaklaþýk 5500 kiþiy-
le sancak nüfusunun ancak % 5’ini barýn-
dýran bu þehirlerdeki mahallelerin tama-
ma yakýný yirmi hânenin altýnda nüfus yo-
ðunluðuna sahipti. 1568 yýlýnda yirmi üç
mahalleli Elmalý’nýn on sekiz mahallesin-
deki nüfus yoðunluðu on hâneyi geçmi-
yordu. Sancaðýn en önemli þehri ve san-
cak merkezi Antalya’dýr. Diðer önemli bir
þehri, Antalya’nýn batýsýnda yer alan Elma-
lý da bir dönem sancak merkezliði yaptý.
Burasý Þahkulu isyanýnda Ýstanoz’la birlik-

Eðirdir’e taþýyan Hamîd Bey’in torunu Fe-
leküddin Dündar Bey elden çýkan Gölhisar
ve Ýstanoz’u zaptettikten sonra güneye yö-
neldi. Antalya’yý geri aldý ve kardeþi Yû-
nus Bey’e verdi. Böylece Hamîdoðullarý’nýn,
merkezi Antalya olan Teke kolu ortaya çýk-
mýþ oldu. Yûnus Bey’in ardýndan oðlu Mah-
mud Bey Antalya’da, diðer oðlu Hýzýr Bey
Ýstanoz’da, kölesi Zekeriyyâ Karahisarýte-
ke’de hüküm sürdü.

Yýldýrým Bayezid, 1390-1399 yýllarý arasýn-
da (muhtemelen 1390’daki ilk Anadolu seferin-
de) Osman Çelebi’nin oðlu Mustafa Bey’in
elinde bulunan Antalya üzerine yürüdü;
Mustafa Bey’in Mýsýr’a kaçmasý üzerine
þehri zaptedip muhafýzlýðýna Fîruz Bey’i ge-
tirdi. Teke-ili Ankara Savaþý’ndan (1402)
sonra Timur’un on tümen askerle gönder-
diði oðlu Þâhruh’un tahribine mâruz kaldý.
Þâhruh Ýstanoz ve Ýðdir taraflarýný, Emîr
Þahmelik de Antalya baþta olmak üzere
bütün Teke-ili’ni yaðmaladý. Osman Çele-
bi, Ankara Savaþý’nýn ardýndan Ýstanoz’u
ele geçirdiyse de 1402-1415 yýllarýnda An-
talya ve Alâiye hariç Teke-ili Karamanlý-
lar’ýn nüfuzu altýna girdi. Antalya ile Kara-
hisarýteke Osmanlýlar’ýn elinde kaldý. 1423’-
te Osman Çelebi’nin ölümüyle Antalya ve
çevresinde Tekeoðullarý hâkimiyeti sona er-
di, Antalya ve Teke-ili’nde kesin biçimde
Osmanlý idaresi kuruldu. Burasý çeþitli dö-
nemlerde isyanlara sahne oldu ve iþgale
uðradý. 1510-1511’de Þahkulu Baba Teke-
li isyanýnda özellikle Ýstanoz ve Elmalý ka-
sabalarý büyük zarar gördü. Teke-ili’nde bir
Türkmen devleti kurmak isteyen ve Ana-
dolu’da kargaþaya yol açan Þahkulu Baba
Tekeli uzun mücadeleler neticesinde Ha-
dým Ali Paþa’nýn kuvvetlerince bertaraf
edildi. II. Bayezid, isyanýn ardýndan Teke
ve Hamîd-ili yöresindeki Alevî temayüllü
gruplarý 1501 yýlýnda olduðu gibi sürgüne
tâbi tuttu. XVII. yüzyýlýn ortalarýna gelin-
diðinde devletin içinde bulunduðu karýþýk
durumdan yararlanmak isteyen ve Abaza
Hasan isyanýný fýrsat bilen Antalya muta-
sarrýfý Körbey lakaplý Mustafa Paþa, An-
talya’nýn müstahkem oluþuna güvenerek
isyan etti (1659). Ýsyaný bastýrmak üzere
þehre karadan ve denizden kuvvetler gön-
derildi. Körbey Mustafa’nýn Antalya halký
tarafýndan hükümet kuvvetlerine teslim
edilmesiyle isyan bastýrýldý. Benzer bir is-
yan II. Mahmud döneminde çýktý. Babasý-
nýn yerine Antalya mütesellimi olan Ýbrâ-
him Bey, daha önce isyan edip yakalana-
rak öldürülen Kadý Abdurrahman Paþa’-
nýn devlet tarafýndan istenen mallarýný ver-
meyeceðini bildirerek kaleye kapandý. Yir-
mi dokuz ay boyunca Antalya Kalesi kara-
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Antalya’nýn XIX. yüzyýl baþlarýnda çizilen bir gravürü (Fr. Beaufort, Karamanya, s. 124)
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ðýn bulunmasý yörük gruplarý için uygun
bir yaþam alaný oluþturmuþtur. Sancak-
taki yörük cemaatleri arasýnda Bayýndýr,
Beyçük, Bozdoðan, Çaltý, Çardaðýn, Çav-
dýr, Çaylý, Çeriler, Emirhan, Eymür, Eyne-
þe, Geriþ, Ýðdir, Ýnceli, Karacalar, Karkýn,
Kavacýk, Kelemen, Kýzýlcakeçili, Köseler,
Ovacýk, Saruca Yazýr, Sarular, Sýçan, Serik,
Süleyman, Todurga, Ulucalý, Uluyörük, Var-
saklar, Yalnýzbað, Yýva ve Yüreðir en önem-
lileridir. 1530’da 914 hâneye (tah. 4570
kiþi) ulaþan Varsaklar’ýn ayrý bir yeri var-
dýr. Sancakta zamanla bu yörük gruplarýn-
dan bir kýsmýnýn topraða yerleþtiði ve san-
cakta adlarýný cemaatlerden alan çok sa-
yýda köyün ortaya çýktýðý görülür. Meselâ
XVI. yüzyýlda Ýstanoz kazasýndaki Bayat,
Yýva, Karkýn, Yazýr, Çavundur, Yüreðir ve Ýð-
dir köyleri bu tür yerleþimlerdir. 1530’da
128 cemaat olmak üzere 32-37.000 ki-
þilik bir nüfus teþkil eden konar göçerler
otuz yýl sonra 100 civarýnda cemaate ve
29-33.000 kiþiye düþtü. Sancakta kýr nü-
fusu içerisinde 40-50.000 dolayýna eriþen
köylü-çiftçi nüfusundan sonra en kalaba-
lýk grup yörüklerdi. Sancak genelinde gay-
ri müslim nüfus çok azdýr. Teke-ili’nin ta-
mamýnda 1530 yýlýnda 718’i kale ve þehir-
lerde, geri kalaný köylerde olmak üzere yak-
laþýk 1600 kiþi yaþarken bu rakam 1568’-
de ancak 1700 kiþiye yükseldi.

Teke sancaðýnýn toplam nüfusunun þe-
hirlerde, kýr kesiminde, kalede yaþayanlar
ve sipahilerle birlikle 1530’da 115-120.000
civarýnda tahmin edildiði, bu rakamýn
1568’de 105-110.000’e gerilediði görül-
mektedir. XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Alâiye
sancaðýnýn nüfusunun 55-60.000 civarýn-
da olduðu kabul edilirse Teke-ili’nin Alâi-
ye sancaðýnýn iki katý bir nüfusa sahip bu-
lunduðu söylenebilir. Öte yandan þehirli nü-
fusun sancak nüfusuna oraný % 10’u geç-
mez. Bu oran sonraki yüzyýllarda pek de-
ðiþmeden devam etmiþtir. Ýlk nüfus sayý-
mýnda (1831) sancaðýn erkek nüfus topla-
mý 33.538, 1864’te Teke’nin Konya vilâyeti-
ne baðlandýktan sonraki nüfusu 76.241 idi.
Bunun 15.057’si Antalya, 13.673’ü Alâiye,
17.785’i Akseki, 14.413’ü Elmalý, 15.310’u
Kýzýlkaya kazalarýnda yaþamaktaydý. 1303
(1885-86) yýlýnda Antalya, Alâiye, Elmalý,
Kaþ ve Akseki kazalarýndan meydana ge-
len Teke sancaðýnda toplam 47.410 hâne
ve 173.657 nüfus bulunuyordu. Müstakil
sancak olduktan sonra 1915’te Teke san-
caðýnýn toplam nüfusu 240.458 idi. Bu-
nun 77.359’u Antalya, 30.189’u Alâiye,
19.552’si Akseki, 20.735’i Elmalý, 16.468’i
Finike, 20.382’si Kaþ, 22.716’sý Korkuteli,
33.057’si Manavgat kazasýndaydý.

Tanzimat’ýn ilânýyla baþlayan idarî dü-
zenleme sonrasýnda Karaman eyaletine
baðlanan Teke sancaðý, 1263 (1847) yýlýnda
yayýmlanan ilk devlet salnâmesiyle 1273
(1856-57) Devlet Salnâmesi’nde Karaman
eyaleti sancaklarý arasýnda yer alýr. San-
cak, 1864’te çýkarýlan Vilâyet Nizamnâme-
si’nde Konya vilâyetine dahilken 22.000
km²’den fazla arazisi ve geniþ bir sahili ol-
duðu gerekçesiyle 23 Temmuz 1914 tari-
hinde müstakil mutasarrýflýk haline geti-
rildi. 20 Nisan 1924 tarihli Teþkîlât-ý Esâ-
siyye Kanunu’na göre müstakil Teke san-
caðý Antalya vilâyeti adýný aldý. Teke adý ön-
celeri siyasî (Teke beyliði) ve idarî (Teke
sancaðý) bir nitelik taþýrken günümüzde
sadece coðrafî bir anlam kazanmýþtýr: Te-
ke yarýmadasý ve Teke yöresi gibi. Teke ya-
rýmadasý Antalya körfezinin batý kenarý ile
Fethiye körfezi arasýnda Akdeniz’e doðru
küt bir çýkýntý oluþturan yarýmadanýn adý-
dýr.
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te tahribata uðradý. Elmalý, Finike’nin yay-
laðý konumunda ve küçük þehir hüviyetin-
deydi. Antalya’nýn kuzeybatýsýnda bulunan
Ýstanoz, geniþ bir ovanýn üzerindeki Ýsta-
noz çayýnýn iki tarafýnda kuzeyden güneye
doðru uzanýyordu. Adýný Selçuklu Sultaný
Alâeddin Keykubad’dan alan cami ve ma-
hallenin bulunduðu yerde ilk olarak kurul-
duðu sanýlmaktadýr. Antalya halkýnýn yaz
aylarýnda çýkýp altý sekiz ay kadar kaldýðý
kasaba görünümlü Ýstanoz Elmalý’nýn ak-
sine ayný dönemde % 100’ün üzerinde nü-
fus artýþýna sahne oldu. 1530’da tahminen
258 nüfuslu, biri gayri müslimlere ait ol-
mak üzere beþ mahalleden teþekkül eden
yerleþme yarým yüzyýl sonra yedi mahalle-
li, 595 nüfuslu hale geldi. 1914 yýlýndaki ka-
za düzenlemesinde adý II. Bayezid’in þehza-
desi Korkut’a izâfeten Korkuteli þeklinde
deðiþtirildi. XVI. yüzyýlýn baþýnda Ýstanoz bü-
yüklüðünde bir þehir olan Karahisarýteke,
Antalya’nýn kuzeydoðusunda olup günü-
müze ulaþmamýþtýr. Kalkaþendî, kaza mer-
kezinin yüksek bir dað üzerinde kalesi ve
eteklerinde tarlalarý olan bir mevkide ku-
rulduðunu belirtir. Perge’de (Murtana) bu-
lunduðu genel kabul görse de tarihî eser-
lerden hareketle Silyon (Yanköy) antik þeh-
rinde de olabileceði ileri sürülmüþtür. 1530’-
da kale muhafýzlarý dýþýnda þehirde en az
300 kiþi yaþýyordu. Teke sancaðý kýr nüfu-
sunun 1530 yýlýnda üçte birinden fazlasý,
1568’de yarýya yakýný köylerdeydi. Ancak
köy yerleþmeleri kadar, herhangi bir top-
raða kaydý bulunmayan yörüklerle çiftlik-
lerindeki müsellemler de önemli yer tutu-
yordu. Öte yandan birer ziraat sahasý olan
mezralarda da nüfus mevcuttu.

Teke sancaðýnýn kýr kesimindeki nüfu-
sunun reâyâ (köylü-çiftçi) ve müsellem di-
ðer önemli bir grubunu herhangi bir köye
kayýtlý olmayan konar göçer yörükler mey-
dana getiriyordu. Teke-ili’ne XIII. yüzyýl-
dan itibaren çoðunluðu Üçoklar’ýn teþkil et-
tiði konar göçerler yerleþtirilmiþtir. 1207’-
de Antalya’yý fetheden I. Keyhusrev’in böl-
geyi Ýðdir yörüklerine kýþlak olarak verdiði
bilinmektedir. Sonraki dönemlerde Men-
teþe, Saruhan ve Karamanoðullarý’nýn za-
yýflayýp daðýlmalarý neticesinde bazý yörük
gruplarý bölgeye geldiler. Selçuklular’ýn son
zamanlarýnda özellikle II. Keykâvus devrin-
deki Moðol baskýlarý Türkmen gruplarýný
buraya yönlendirmiþtir. Öte yandan Fâtih
Sultan Mehmed ve II. Bayezid’in saltana-
týnda Karaman eyaletinde huzursuzluða
yol açan baþta Varsaklar olmak üzere ba-
zý oymaklar Teke-ili’ne daðýtýlmýþtýr. Deniz-
den hemen sonra yüksek dað sýralarýna
sahip sancakta çok sayýda yaylak ve kýþla-
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ba Tekeli isyanýna katýldýlar. Þehzade Kor-
kut’un hazinesini yaðmaladýklarý gibi An-
talya ve çevresini tahrip ettiler. Ýsyanýn
bastýrýlmasý ve Þahkulu’nun ölümü üzeri-
ne Halife Baba’yý kendilerine reis seçerek
Ýran’a yöneldiler. Erzincan yakýnlarýnda Teb-
riz’den gelen bir ticaret kervanýný yaðma-
layýp tüccarlarýný katlettiler. Þah Ýsmâil bu
sýrada Horasan taraflarýnda bulunduðun-
dan Anadolu’daki geliþmeleri takip ede-
memiþti. Tekelüler’in Ýran topraklarýna gir-
diðini haber alýnca gerçek niyetlerini öð-
renmek için Tekelü Çuha Sultan’ý onlarý
karþýlamakla görevlendirdi. Bunlarýn þahýn
hizmetine girmek için geldikleri anlaþýlýn-
ca Þah Ýsmâil, Rey yakýnlarýnda itaatlerini
kabul etti. Ancak Þah Ýsmâil yolda kerva-
na saldýrmalarý yüzünden Tekelü ileri ge-
lenlerini öldürttü. Diðerlerini beyler ara-
sýnda taksim edip birlikte hareket etme-
lerinin önüne geçti.

Þah Ýsmâil’in ölümünden sonra emîrü-
lümerâlýk makamý için ortaya çýkan çatýþ-
malarda Tekelüler etkin roller oynadýlar.
Ustaclular ile Rûmlular arasýndaki müca-
deleler Tekelüler’in gücünü arttýrdý. 1527’-
de Dîv Sultân-ý Rûmlû’nun öldürülmesinin
ardýndan emîrülümerâlýk makamýný ele ge-
çiren Tekelü Çuha Sultan kabilesinin reis-
lerini önemli mevkilere getirdi. Onun han
ve sultan unvanlarýný daha çok kendi ka-
bilesi arasýnda paylaþtýrmasý, önemli ge-
lirleri olan bölgelere kendi adamlarýný gö-
revlendirmesi iç çekiþmeleri ve kabilecilik
taassubunu yeniden alevlendirdi. 1530’-
da Þah Tahmasb, Kenduman yaylaðýnda
iken Hüseyin Han Þamlû baskýn yaparak
Çuha Sultan’ý öldürdü. Tekelüler, Þamlu-
lar’ýn üzerine yürüyüp çok sayýda Türk-
men’i öldürdükten sonra Çuha Sultan’ýn
oðlu Kubad’ý emîrülümerâlýk makamýna
getirmek istediler. Ancak bu defa Avþar,
Ustaclu ve Dulkadýr Türkmenleri’nin þid-
detli muhalefetiyle karþýlaþtýlar. Tahmasb
da bunlara karþý durunca aðýr bir yenilgiye
uðrayýp Baðdat’a kaçtýlar. Bu sýrada Bað-
dat hâkimliði Tekelü Türkmenleri’nden Mu-
hammed Han Þerefeddinoðlu’nda bulu-
nuyordu. Muhammed Han, Baðdat’a ge-
len isyancýlardan Kuduz Sultan baþta ol-
mak üzere Tekelü reislerini öldürtüp baþ-
larýný Tebriz’e gönderdi, diðerlerini itaati
altýna aldý. “Âfet-i Tekelü” þeklinde tarih
düþürülen bu olayýn ardýndan uzunca bir
süre Tekelüler’in siyasal etkinliði görülme-
di. Daha sonra Azerbaycan beylerbeyi Teke-
lü Ulama Han yeni bir siyasî çekiþme baþ-
lattý. Emîrülümerâlýk makamýnýn Hüse-
yin Han Þamlû’ya geçmesine karþý çýkarak
1531’de 7000 kiþiyle Tebriz’e yürüdü; fa-

kat Þah Tahmasb’ýn durumdan haberdar
olup ordu yollamasý üzerine savaþmaya
cesaret edemedi ve Van Kalesi’ne çekildi.
Burada iken Kanûnî Sultan Süleyman’ýn
davetini kabul ederek Osmanlý saflarýna
geçti. Ulama Han’ýn Þiî inancýnda ýsrarlý
davranmasý Osmanlý bürokratlarý tarafýn-
dan güvenilmezliðine yorulmuþsa da onun
teþvikiyle Osmanlýlar Ýran üzerine yürüdü-
ler. Kendisine Bitlis hâkimliði verilen Ula-
ma Han, Osmanlýlar’ýn desteðiyle Azerbay-
can taraflarýna akýnlar yaptý, ancak hiçbir
zaman tam baþarý elde edemedi. Þah Tah-
masb’ýn maiyetindeki Tekelü reislerinden
Gazi Han da Kanûnî’nin Irakeyn Seferi esna-
sýnda Osmanlýlar’ýn tarafýna geçerek Ula-
ma Han’a katýldý. Fakat bir müddet son-
ra piþman olup yeniden Ýran’a dönen Gazi
Han’ý Tahmasb Azerbaycan beylerbeyiliðiy-
le görevlendirdiyse de Þirvan hâkimi Elkas
Mirza’nýn gazabýna uðrayarak yolda öldü-
rüldü.

Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Baðdat üze-
rine yürüdüðü haberi alýnýnca Þah Tah-
masb, Baðdat hâkimi olan Tekelü Muham-
med Han Þerefeddinoðlu’na haber gön-
derdi ve þehri terketmesini istedi. O da
bütün erzaký ve su kuyularýný tahrip et-
tikten sonra Tebriz’e döndü. Þah Tahmasb
kendisini oðlu Muhammed Mirza’nýn lala-
sý sýfatýyla Herat valiliðine gönderdi. Mu-
hammed Han burada iken Safevî Devleti
içinde hiçbir etkinliði kalmayan Tekelü Türk-
menleri’nin yeniden toparlanmasýný sað-
ladý. Tekelüler, Özbekler’le yapýlan pek çok
savaþta Muhammed Han’ýn kuvvetleri ara-
sýnda yer aldý. Onun ölümünün ardýndan
Herat hâkimliði oðlu Kazak Sultan’a veril-
di (1556). Özbekler’e karþý baþarý elde eden
Kazak Sultan, Herat’ta baðýmsýz hareket
etmeye baþlayýnca Tahmasb onun üzeri-
ne ordu göndermek zorunda kaldý. Kazak
Sultan’ýn 1564’te ölümüyle Tekelüler’in si-
yasî nüfuzu tamamen kýrýldý. Zamanla el-
lerindeki bütün dirlikleri kaybettiler. 1596
yýlýnda Âmül Kalesi’ni ele geçiren Tekelü-
ler’in kaleyi teslime yanaþmamalarý üze-
rine Þah Abbas bütün Tekelüler’in görül-
dükleri yerde öldürülmesini emretti. Böy-
lece Tekelüler, Safevî Devleti’nin hizmetin-
den bütünüyle tasfiye edilmiþ oldu.
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ÿÞenol Çelik
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TEKELÜ

Safevî Devleti’nin 
kuruluþunda rol oynayan

Türkmen aþiretlerinden biri.
˜ ™

Teke-ili diye anýlan Antalya, Isparta ve
Burdur yöresindeki konar göçer Türkmen-
ler’in bir bölümünü teþkil eden Tekelüler
XV. yüzyýlda Safeviyye tarikatýna baðlanan
ilk gruplardandýr. Safevî þeyhi Haydar, Te-
kelüler’in irþadý için Hasan Halife’yi gönder-
miþ ve bu sayede kuvvetli bir mürid top-
luluðu meydana getirmiþtir. Tekelüler’in
bir kýsmý daha Þeyh Haydar hayattayken
Erdebil’de toplanmaya baþlamýþ, Þah Ýs-
mâil’in ortaya çýkýþý üzerine ona Erzincan
yakýnlarýnda katýlan büyük gruplar içinde
yer almýþlardýr. Baþlarýnda Çuha Sultan, Þe-
refeddin Bey ve Yeðen Sultan gibi reisle-
rin bulunduðu Tekelüler Þah Ýsmâil’in kur-
duðu devlete vücut vermiþlerdir. Tekelü
aþiretinden Saru Ali, Þah Ýsmâil’in mühür-
darlýk görevine kadar yükselmiþ, 1506 yý-
lýnda Kürt Sarým’ýn isyanýný bastýrmakla
görevlendirilmiþ, yapýlan savaþta öldürül-
müþtür. Yine bu aþiretten Burun Sultan
ise Safevîler’in Meþhed hâkimiydi.

1511’de Antalya yöresinde bulunan Te-
kelüler, Hasan Halife’nin oðlu Þahkulu Ba-

TEKELÜ


