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TEKELÜ

Hamîdoðlu Ýlyas Bey veya Ýlyas oðlu Yûnus
Bey olmalýdýr. Öte yandan Yûnus Bey’in bir
oðlunun Korkut-ili’nde emirlik yaptýðý, þeh-
rin Alâeddin mahallesinde halen ayakta
kalabilen Sinâneddin Medresesi’nin kitâ-
besinden anlaþýlmaktadýr. Ebû Said Han
tarafýndan affedilerek ikinci defa Anado-
lu’ya genel vali sýfatýyla gönderildiðinde in-
tikam hýrsý ile harekete geçen Timurtaþ
Noyan’ýn baskýsý karþýsýnda Eðridir’i ter-
keden Dündar Bey kardeþi Yûnus Bey ve
onun oðullarýna býraktýðý Antalya’ya çekil-
di. Bu sýrada Antalya’yý yöneten kardeþi
Yûnus Bey ölmüþ ve yerine oðlu Mahmud
Bey geçmiþtir. Dündar Bey’i takip ederek
Antalya’yý kuþatan Timurtaþ’ýn kuvvetlerin-
den çekinen Mahmud Bey amcasýný ona
teslim etti. Ardýndan Ýlhanlý hükümdarýna
isyan eden Timurtaþ’la birlikte Memlük
Sultanlýðý’na sýðýnmak zorunda kaldý.

Bu arada Antalya’nýn idaresi Yûnus Bey’in
diðer oðlu ve Mahmud Bey’in kardeþi Hý-
zýr Bey’in eline geçti. Ýbn Fazlullah el-Öme-
rî, Anadolu’yu 1332’de terkeden Ceneviz-
li Domenichino Doria’nýn (Balaban) verdi-
ði bilgilere dayanýp Antalya sahibini Hýzýr
b. Yûnus diye göstermekte ve onun on
iki þehri, yirmi beþ kalesi ve 8000 atlýdan
meydana gelen bir kuvveti bulunduðunu
söylemektedir. Yine Ömerî, bu defa Ana-
dolu’yu 1333’te terkeden Sivrihisarlý Þeyh
Haydar el-Uryân’ýn verdiði bilgilere istina-
den Antalya sahibinin Hýzýr b. Dündar ol-
duðunu, kuvvetlerinin sayýsýnýn 40.000’e
ulaþtýðýný yazmaktadýr. Ömerî’nin eserin-

deki bilgilere ondan faydalanan Kalkaþen-
dî’nin eserinde de rastlanýr. Ayrýca Öme-
rî’nin et-Ta£rîf’inde, Yûnus oðlu Hýzýr Bey’e
Memlük inþa divanýndan gelen mektup-
larda bütün Türkmen beyleri gibi “el-mec-
lisü’s-sâmî” diye hitap edildiði zikredilir. Kal-
kaþendî’nin eserinde Antalya sahibi Hýzýr
b. Yûnus’un lakabý Sinânüddin þeklinde ge-
çer.

Kalkaþendî, Hýzýr Bey’den sonra emirli-
ðin baþýna Dadý Bey’in geçtiðini söyler. Ýs-
mail Hakký Uzunçarþýlý ve Barbara Flem-
ming de bir münþeat mecmuasýna istina-
den Hýzýr Bey’in ardýndan yerini Dadý Bey’in
aldýðýný belirtmiþtir. Dadý Bey’den sonra
Ýstanoz ve Antalya dahil emirliði Mahmud
Bey’in “Kacuk” (Küçük) sýfatý ile tanýnan
oðlu Emîr Mübârizüddin Mehmed Bey
devralmýþtýr. Latin vekayi‘nâmelerinde Ta-
ca, Tacca, Taca emîri, il Turco, Turco þek-
linde zikredilen Mehmed Bey Kýbrýs Kral-
lýðý ile mücadeleye girdi. Bu mücadelede
Karamanoðlu Alâeddin Ali Bey’le beraber
hareket etti. Kýbrýs Kralý I. Pierre de Lu-
signan’ýn güçlü bir donanmayla Antalya
Emirliði üzerine saldýrý için hazýrlandýðýný
öðrenen Mehmed Bey elçiler yollayarak
barýþ teklifinde bulundu, ancak bu teklif
kabul görmedi. 23 Aðustos 1361’de An-
talya sahiline ulaþan I. Pierre kardeþi An-
takyalý Jean’ý donanma ile Alâiye’nin zap-
týna gönderdi. Kendisi, 24 Aðustos 1361
Salý gününe rastlayan St. Bartolomi yor-
tusunda bizzat kuvvetlerin baþýna geçip
hücum ettiði Antalya þehrini ele geçirdi.
Bu sýrada Mehmed Bey Stenon’da (Ýsta-
nos) bulunuyordu. Kýbrýslýlar çok zengin
bir þehir olan Antalya’yý yaðmaladýlar ve
þehirdekilerin çoðunu kadýn ve çocuk ayý-
rýmý yapmadan öldürdüler.

Kýbrýs kralý ve hýristiyan donanmasýnýn
bu baþarýsý Avrupa’da büyük yanký uyan-
dýrdý. Mehmed Bey, Alâiye Emîri Hüsâmed-
din Mahmud Bey ve özellikle Eðirdir’de hü-
küm süren Hüsâmeddin Ýlyas Bey’in yar-
dýmý ile Antalya’yý kurtarmak üzere hare-
kete geçti, ancak baþarý saðlayamadý. Ar-
dýndan baþta Karamanoðlu Alâeddin Ali
Bey olmak üzere bütün komþu Türkmen
emîrleriyle yaptýðý ittifak neticesinde An-
talya’yý sýký bir abluka altýna aldý. 13 Nisan
1362’de bütün sahil emîrlerinden ve Hü-
sâmeddin Ýlyas Bey’den aldýðý takviye kuv-
vetleriyle birlikte maiyetinde 45.000 kiþi
ve Alâiye emîrinden aldýðý sekiz kalyonla
yeniden Antalya önüne geldi. Jacques de
Nores’in emrindeki kuvvetlerle yapýlan sa-
vaþ çok þiddetli geçti. Bu yüzden I. Pier-
re, 24 Ekim 1362’de Avrupa’ya giderek hý-
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Merkezi Antalya olan
Türkmen beyliði
(1321-1423).

˜ ™

Antalya ve yöresinde Hamîdoðullarý’nýn
bir kolu þeklinde ortaya çýkmýþ ve bölge-
nin adýna izâfeten Tekeoðullarý, Teke bey-
leri diye anýlmýþtýr. Beyliðin kuruluþ süre-
ci, Hamîdoðlu Türkmenleri’nin beyi Fele-
küddin Dündar Bey’in Gölhisar ve Ýsta-
noz’u (Istanos / Korkut-ili) ele geçirerek
Antalya dýþýnda kalan bütün bölgeyi ida-
resi altýna almasýyla baþlar. 721’de (1321)
hacca gidenlerin beyanýna dayanýp Antal-
ya ile Konya arasýndaki bölgede Hamîdo-
ðullarý Türkmenleri’nin bulunduðunu ve
bölgedeki daðlarýn bunlarýn adýný taþýdý-
ðýný söyleyen Ebü’l-Fidâ, Antalya’ya Sel-
çuklular’ýn yýkýlýþýndan sonra yerli halktan
bir kiþinin hâkim olduðunu belirtir. Buna
göre Dündar Bey, Antalya hâkimini esir
almýþ ve Antalya’yý zaptetmiþ, ardýndan
burayý kardeþi Yûnus Bey’e vererek Teke
beyleri adýný alan bir beylik kurmuþtur. An-
talya’nýn zaptýyla bu ailenin baþlangýç ta-
rihinin, Anadolu Selçuklu Hükümdarý II.
Mesud’un öldüðü 1308 yýlý ile Yûnus Bey’in
oðlu Hýzýr Bey’in Ýstanoz’da mevcudiyetini
gösteren medrese kitâbesindeki 719 (1319)
yýllarý arasýnda olmasý gerektiði kaydedil-
miþtir.

Ýbn Fazlullah el-Ömerî, Hamîd-ili’nden
bahsederken Dündar Bey’in kardeþi Yû-
nus’u Antalya hâkimi diye zikretmektedir.
Kalkaþendî de Dündar’ýn bu memleketin
beyi, kardeþi Yûnus’un Antalya emîri ol-
duðunu yazmýþtýr. Ebü’l-Fidâ’nýn Ýbn Hav-
kal’den naklen verdiði bilgiye göre ise An-
talya’yý zapteden kiþi Sâbit b. Hamîd’dir.
Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý’ya göre Ebü’l-Fi-
dâ’nýn Antalya fâtihi diye gösterdiði Sâbit
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tilmektedir. Ölüm tarihi belli olmayan Meh-
med Bey’in türbesi muhtemelen, Antalya’-
da kendisinden önce Þâban 779’da (Ara-
lýk 1377) ölen oðlu Ali Bey’in gömülü oldu-
ðu Zincirkýran Türbesi diye anýlan yapýdýr.

Mübârizüddin Mehmed Bey’in ölümü-
nün ardýndan yerine oðlu Osman Çelebi
geçti. Osman Çelebi zamanýnda Antalya
eski önemini kaybetti. Hatta I. Murad,
1387’de Karamanoðlu Alâeddin Ali Bey’i
yenip Beyþehir’i ele geçirdikten sonra
önemsiz gördüðü Teke yöresine inmemiþ-
ti. Kaynaklara göre, kendisine Teke emî-
rinin de düþman sayýldýðý bildirilince onun
biri Antalya, diðeri Ýstanoz iki þehre sahip
fakir bir kiþi olduðunu söyleyip üzerine yü-
rümeyi lüzumsuz görmüþtü. Çaðdaþ Os-
manlý kaynaðý Ahmedî’nin eserinden, Yýl-
dýrým Bayezid’in 792’de (1390) çýktýðý ilk
Batý Anadolu seferi sýrasýnda Ýstanoz’da
oturan Osman Çelebi zamanýnda Antalya
sýnýrýna kadar vardýðý anlaþýlmaktadýr; an-
cak þehri alýp almadýðý bilinmemektedir.
Þükrullah ise Yýldýrým Bayezid’in Konya ve
Lârende’yi ele geçirdikten sonra ikinci yýl-
da herhalde 1391’de Kastamonu, Osman-
cýk, Amasya, Canik, Tokat, Sivas ve Sam-
sun’u zaptettiðini, ardýndan Menteþe ve
Teke illerine gittiðini belirtmiþ, Antalya ile
onlara ait bütün þehir ve kaleleri fethet-
tiðini kaydetmiþtir. Karamanlý Niþancý Meh-
med Paþa, Teke ve Antalya vilâyetleriyle
bunlara baðlý kalelerin Yýldýrým Bayezid ta-
rafýndan ele geçirilmesini yine Orta Ana-
dolu’nun fethinden sonra göstermiþtir. Ho-
ca Sâdeddin eserinde 793’te (1391) Yýldý-
rým Bayezid’in Teke-ili’ni ele geçirmek için
ordusu ile Bursa’dan hareket ettiðini ve
bölgeyi baþtan baþa zaptederek Fîruz
Bey’in idaresine verdiðini belirtmiþtir. Bazý
araþtýrmalarda 1390-1392 yýllarý esas alýn-
mýþtýr. Barbara Flemming, Teke yöresini
ve Antalya’yý Osmanlý Sultaný Yýldýrým Ba-
yezid’in kesin biçimde fethettiði ikinci se-
ferin Memlükler’le münasebetlerin bozul-
duðu döneme rastladýðýný yazarak bunun

1397 ile (Karaman ülkesinin iþgali) 1399
yýllarý arasýnda gerçekleþmesi ihtimali bu-
lunduðunu ileri sürmüþtür. Yýldýrým Ba-
yezid’in Antalya üzerine yürüdüðü sýrada
þehrin emîrinin Teke’nin (Ýstanoz’da otu-
ran Osman Çelebi) oðlu Mustafa Bey oldu-
ðunu belirten Flemming, Osmanlý ordusu-
nun Antalya surlarý önünde görünmesiy-
le Mustafa Bey’in kaçtýðýný ve Mart 1400’-
de Mýsýr Memlük Sultaný Ferec’in yanýna
sýðýndýðýný söylemiþtir. Mustafa Bey, Bed-
reddin el-Aynî tarafýndan “el-âmir Mus-
tafa b. Taka sâhibü Antâliyâ min bilâdi’r-
rûm” diye tanýmlanmýþ ve Sultan Ferec’in
bir isyaný bastýrmak amacýyla Suriye’ye
gittiðinde onun Mýsýr’da kaldýðýný naklet-
miþtir.

1402-1415 yýllarý arasýnda Antalya ve
Alâiye dýþýnda bütün Teke-ili’ne Karama-
noðlu II. Mehmed Bey hâkim oldu. Bu ara-
da Osman Çelebi, Karamanoðlu Mehmed
Bey’in desteðiyle Ýstanoz’da oturmaya de-
vam etti. Yýldýrým Bayezid’in Timur’a esir
düþmesiyle ortaya çýkan karýþýklýklardan
faydalanmak isteyen Karamanoðlu Meh-
med Bey, Ýstanoz’daki Osman Çelebi’yi An-
talya’yý ele geçirmek için teþvik etmeye
baþladý. Bu sýrada Osmanlýlar’ýn Antalya
subaþýlýðýna getirdikleri Fîruz Bey vefat
etti, yerine Tekekarahisarý’nda bulunan
oðlu Hamza Bey tayin edildi. Hamza Bey
Antalya’ya geldiðinde Osman Çelebi’nin An-

ristiyan devletlerin yardýmýný istemek zo-
runda kaldý. Mübârizüddin Mehmed Bey,
1363’te bu durumdan faydalanýp Kýbrýs
sahillerine bir saldýrý düzenledi. Baþta Alâ-
iye emîri ve sahil emîrlerinin yardýmla-
rýyla toplanan on iki kalyonluk bir deniz
kuvvetinin baþýnda Kýbrýs’ýn kuzeybatý-
sýndaki Pentaglia’ya (gemi konaðý olarak
geçer) çýktý. Karpas ve Girne yöresini ele
geçirerek birçok þehri yaðmaladý, çok sa-
yýda esir ve ganimet alýp geri döndü. Kýb-
rýs kralýnýn nâibi Francis Spinola, Türk fi-
losunu takip edince yapýlan deniz muhare-
besinde boðularak öldü, fakat Kýbrýs do-
nanmasýnýn üstünlüðü sebebiyle Mehmed
Bey Suriye’nin Trablusþam Limaný’na sý-
ðýndý. Bunun üzerine Kýbrýs donanmasý
Anadolu sahillerine yöneldi ve sekiz kadýr-
gadan meydana gelen bir filo ile Anamur
Kalesi’ni zaptetti.

Bu arada Memlükler, Kýbrýs Krallýðý’na
karþý büyük bir seferberlik hazýrlýðýna gi-
riþti ve Anadolu emîrlerine elçiler gönder-
di. Memlük hükümet divaný, baþta Kara-
manoðlu Alâeddin Ali Bey olmak üzere
Alâiye Emîri Hüsâmeddin Mahmud’a, Eðir-
dir’de hüküm süren Hamîdoðlu Hüsâmed-
din Ýlyas Bey’e, Antalya’nýn düþmesi üzeri-
ne Korkut-ili’ne çekilen Mübârizüddin Meh-
med Bey’e, Aydýnoðlu Îsâ Bey’e, Mente-
þeoðlu Emîr Mûsâ b. Ýbrâhim’e, Finike’de
hüküm süren Menteþeoðlu Emîr Zervân
b. Kirman’a, Saruhanoðlu Muzafferüddin
Ýshak Bey’e mektup yolladý. Ancak bun-
dan kesin bir sonuç alýnamadý. 17 Ocak
1369 tarihinde I. Pierre Lusignan’ýn öldü-
rülerek yerine küçük yaþtaki oðlu II. Pier-
re’in geçirilmesiyle baþlayan karýþýklýklar-
dan yararlanmak isteyen Mehmed Bey,
Aðustos 1370’te Manavgat ve Alâiye emîr-
lerinden aldýðý takviye kuvvetlerle Antal-
ya’yý yeniden kuþattýysa da ele geçireme-
di. Ardýndan Karamanoðlu Alâeddin Ali Bey
ve diðer Türk emîrlerinin yardýmýyla ka-
radan ve denizden büyük bir saldýrý baþ-
lattý ve 14 Mayýs 1373’te Antalya Kalesi’-
ne girdi. Kýbrýslýlar tarafýndan kiliseye çev-
rilen ve Alâeddin Camii diye bilinen Yivli
Minare Camii’ni tamir ettirerek eski ha-
line getirdi. Yivli Minare Camii’nin cümle
kapýsý üzerinde Mübârizüddin Mehmed
Bey’in Antalya’yý geri almasý sebebiyle ko-
nulan 774 (1373) tarihli kitâbe günümüz-
de de ayný yerde durmaktadýr. Mehmed
Bey’e, Antalya’yý kuþatmasý sýrasýnda þeh-
rin limanýnýn aðzýnda bulunan kulelerin
arasýna Kýbrýslýlar tarafýndan gerilen ve
XVI. yüzyýlýn baþýnda halen yerinde durdu-
ðu rivayet edilen zinciri kýrmasýndan do-
layý “Zincirkýran” lakabýnýn verildiði belir-
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Ölünün yýkandýktan sonra
dinî usullere uygun olarak
kefenlenmesini ifade eden

fýkýh terimi
(bk. CENAZE; KEFEN).
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Hz. Muhammed’in vahiy yoluyla alýp
insanlara teblið ettiði

kesin delille sabit olan dinî bir esasýn
doðruluðunu inkâr edenin

kâfirliðine hükmetme anlamýnda
kelâm terimi.˜ ™

Sözlükte “örtmek, gizlemek; nankörlük
etmek” anlamýndaki küfr (küfrân) kökün-
den türeyen tekfîr “küfre nisbet etmek,
mümin diye bilinen bir kiþi hakkýnda kâfir

hükmü vermek” demektir. Ayný kökten ge-
len ikfâr da bu mânada kullanýlýr. Tekfir ke-
limesi, kök mânasý çerçevesinde Kur’an’-
da ve hadislerde “günahlarý örtmek, baðýþ-
lamak” anlamýnda geçer (Râgýb el-Ýsfahâ-
nî, el-Müfredât, “kfr” md.; Lisânü’l-£Arab,
“kfr” md.). Terim olarak Allah’tan vahiy yo-
luyla gelip Peygamber’in teblið ettiði ke-
sinlikle bilinen dinî bir esasý inkâr eden kim-
senin kâfirliðine hükmetmeyi ifade eder
(Mâtürîdî, Teßvîlâtü’l-Æurßân, IX, 383-384;
Kadî Abdülcebbâr, el-MuÅta½ar, I, 223). Ýs-
lâm âlimleri yapýlan davetin ardýndan Ýs-
lâm’ýn hak din olduðuna inanmayan deh-
rî (ateist), müþrik, yahudi, hýristiyan, mür-
ted, münafýk gibi deðiþik inanç ve telakki-
leri benimseyen bütün gruplarýn kâfir sa-
yýldýðýný söyler. Bu genel anlamýnýn yaný sý-
ra Mu‘tezile âlimleri tekfir kavramýna “ih-
bât” mânasý yükleyip terimi, itaat ve is-
yan türünden amellerden çok olanýn az ola-
ný geçersiz kýldýðýný belirten bir kavram þek-
linde de kullanmýþtýr (Kadî Abdülcebbâr,
Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 624-625).

Kur’ân-ý Kerîm’de tekfir kelimesi geç-
memekle birlikte ayný kalýptan daha çok
fiil þeklinde kelimeler “günahlarý örtüp ba-
ðýþlamak” anlamýnda yer almýþtýr (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “kfr” md.). Kur’an’-
da Müslümanlýðý kabul ettikten sonra kü-
für kelimesini söyleyenlerin kâfir olduðu
bildirilmiþ (et-Tevbe 9/74), müslüman iken
dininden dönen kiþinin küfre girdiði be-
lirtilmiþ (el-Bakara 2/217; Âl-i Ýmrân 3/106;
et-Tevbe 9/66), iman ettikten sonra kâfir
olup inkârda ýsrar edenlerin imana döne-
ceklerinin umulmadýðý haber verilmiþ (Âl-i
Ýmrân 3/90), dolayýsýyla bunlarýn tekfir edil-
mesi gerektiðine iþaret edilmiþtir. Allah’ýn
varlýðýný ve birliðini, peygamberlerden her-
hangi birini, ilâhî kitaplarý veya Kur’an’ýn
bazý hükümlerini, ölümden sonra dirilme-
yi ve âhiret âlemini inkâr edenler; Allah’a
ortak koþanlar, O’nun “üçün üçüncüsü” ol-
duðunu söyleyenler; âyetlerine karþý mü-
cadele baþlatýp Kur’an’ýn Allah’tan geldi-
ðine inanmayanlar, Allah’a ve Hz. Muham-
med’e karþý muhalefette bulunanlar; Al-
lah’ýn haram kýldýðýný haram saymayan-
lar; Allah ile, peygamberleriyle, âyetleri ve
emirleriyle alay edenler, dilleriyle inandýkla-
rýný söyledikleri halde kalpleriyle inkâr eden-
ler (münafýklar) hakkýnda Kur’an’da kâfir
hükmü verilmiþtir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “kfr”, “cdl”, “hz,e”, “pvd”, “hrm” md.-
leri). Diðer taraftan bazý âyetlerde müs-
lüman olduðunun bir iþareti olarak selâm
veren birine, “Sen mümin deðilsin” þeklin-

talya’yý ele geçirmek amacýyla kuvvet top-
ladýðýný öðrendi. Ancak Osman Çelebi tek
baþýna þehri eIe geçiremeyeceðini anlayýn-
ca Karamanoðlu Mehmed Bey ile birlikte
hareket etmek istedi ve hastalandýðý için
Ýstanoz’da onu bekledi. Bunu öðrenen
Hamza Bey Osman Çelebi üzerine bir ge-
ce baskýný düzenledi. Osman Çelebi topar-
lanmaya bile fýrsat bulamadan hasta yat-
týðý çadýrýnda öldürüldü ve etrafýnda top-
lanan Türkmen kuvvetleri daðýtýldý. Os-
man Çelebi’nin ölüm haberini alan Kara-
manoðlu Mehmed Bey 26.000 kiþilik bir
ordu ile Antalya’ya ulaþarak þehri kuþat-
tý. Bazý kaynaklarda kuþatmanýn üç ay ve-
ya altý ay kadar sürdüðü belirtilir. II. Mu-
rad’ýn ordusu ile Anadolu’ya geçtiðini öð-
renen Karamanoðlu Mehmed Bey muha-
sarayý daha da þiddetlendirdi; ancak ka-
leden atýlan bir topun güllesinin isabetiy-
le hayatýný kaybedince Karaman kuvvet-
leri daðýldý ve Hamza Bey Teke-ili sancak
beyliðine getirildi. Ayný zamanda Osman
Çelebi’nin kýz kardeþiyle evlendirildi. Ocak
1423’te Antalya’nýn muhasarasý ile baþla-
yan ve Osman Çelebi’nin öldürülmesiyle
sona eren bu olaylarýn neticesinde Hamî-
doðullarý Beyliði’nin bütün arazileri Os-
manlýlar’ýn eline geçti. Diðer taraftan Bar-
bara Flemming ve Þehabeddin Tekindað,
L. Macheras’ýn verdiði bilgilere dayanarak
Memlük Sultaný Barsbay tarafýndan Kýb-
rýs’a gönderilen kuvvetler arasýnda bir Te-
keoðlu’nun bulunduðunu ve savaþ esna-
sýnda 7 Temmuz 1426’da kendisini Mem-
lüklü zanneden Kýbrýslý bir savaþçý tara-
fýndan öldürüldüðünü belirtmiþ, bu kiþi-
nin büyük ihtimalle Osman Çelebi’nin oð-
lu Mustafa Bey olduðunu kaydetmiþtir.

Tekeoðullarý Beyliði’nin ortadan kalk-
masýyla birlikte Tekeoðullarý hânedanýna
mensup þahýslar daha sonra Osmanlý hiz-
metinde idareci olarak görev yaptýlar. Te-
keoðullarý beylerinden Yûnusoðlu Hýzýr Bey,
Memlükler tarafýndan “el-meclisü’s-sâmî”
unvanýyla anýlmýþ, en meþhur beyleri Meh-
med Bey ise “el-emîrü’l-kebîr, sultânü’s-
sevâhil” gibi unvanlar kullanmýþtýr. Beyli-
ðin denizciliðe önem verdiði ve bir donan-
masýnýn bulunduðu bilinmektedir. Bayrak-
larý beyaz zemin üzerinde kýrmýzý mühr-i
Süleyman (altý köþeli yýldýz) ve ucunda iki
adet zikzaklý yeþil çizgi yer alan bir san-
caktýr. Bir Fransisken keþiþi tarafýndan
1345-1350 yýllarý arasýnda kaleme alýnan
tasvirle yine bir Ýspanyol rahibi olan Johas
de Villadestes’in 1428’de tasvir ettiði deniz
haritasýndaki renkli resimlerde bayrakta
altý uçlu yýldýz ve beyaz zemin üzerinde zik-
zaklý koyuca çizgiler görülür.


