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ÿErdoðan Ateþ

– —
TEKEBBÜR

(bk. KÝBÝR).
˜ ™

– —
TEKE-ÝLÝ

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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