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ÖZET

Anadolu'nun güneyinde Akdeniz kıyısında AHiiye ile Fethiye
arasındaki sahil bölgesinde yer alan Teke yöresinin tarih içindeki
gelişiminin anlatıldığı makalede, önce bölgeye verilen "Teke"
isminin menşei hususuna değinilmiş ve bu konudaki görüşler dört
başlık altında toplanmıştır. Bölgenin tarihsel gelişimi ise; "Bölgenin
Türk Hakimiyetine Geçişi ve Anadolu Selçukluları Dönemi", "Teke
Beyliği Dönemi" ve "Osmanlılar Döneminde Teke" başlıkları altında
ele alınmıştır.

Roma ve Bizans İmparatorluklannın hakimiyetinde kalan bölgenin
merkezi durumunda olan Antalya, ı. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 5 Mart
1207' de fethedilerek Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Fakat, Kıbrıslılardan da
destek alan yerli haLkın başkaıdırması sonucu i215 yılında Türk
hakimiyetinden çıkan şehir, ı. İzzeddin Keykavus zamanında 23 Ocak 1216
tarihinde geri alınmış ve bu tarihten sonra Türkler Antalya'ya kesin olarak
yerleşmişlerdir. 1243 Kösedağ savaşından sonra Anadolu Selçuklularının
İlhanlıların nüfuzu altına girmesi üzerine, Anadolu Selçuklulannın Antalya
valisi olan Teke Bey 1300 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve bölgede
Osmanlı hakimiyetine geçinceye kadar sürecek Teke Beyliği dönemi
başlamıştır. Yıldırım Bayezi'd zamanında Osmanlı egemenliğine geçen
bölgeye, Ankara savaşından sonra -Antalya ve Karahisar-ı Teke hariç- bir
süre Karaman-oğulları hakim olmuştur. Fakat, 1423 yılında yapılan savaş
sonucunda son Teke Beyi olan Osman Çelebı'nin öldürülmesiyle bölge kesin
olarak Osmanlı hakimiyetine girmiş ve Teke-ili sancak haline getirilerek
Anadolu Eyaletine bağlanmıştır .

. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesı. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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ABSTRACT

A. LATİF ARMAGAN

The present artiele deals with the histarical stages of development in the
Teke region and tries to obtain a hetter understanding of general and detailed
histarical periods of the Teke region along the Mediterranean coast between
Aliliye and Fethiye. This study starts with the presentation of various
opİnions, categorised under four heads, on the origins of the regional name
"Teke". The histarical stages of the region have bcen detailed mainly under
three heads: "The establishment of the Turkish controlover the region and the
Anatolian Seljuks", "The Principality of Tcke", "Teke under the Oltoman
rule".

Antalya, which was in the centre of the territories under the rule of the
Roman Empire and the Byzantium Empire, was put under the authority of the
Seljuks on March 5, 1207 by Gıyaseddin Keyhüsrev ı. Except a temporary
phase of freeing from the Turkish control in 12i5 as a result of a successful
local resistance supported by the Cypriots, the city was entİrely brought under
direct Ottoman rule by İzzeddin Keykavus i on January 23, 1216. Following
the battle of Kösedağ in 1243, Teke Bey, the governar of Antalya during the
Anatolian Seljuks period, announced his independence in 1300, thus
commencing the Teke Principality era, which lasted until the Ottoman upper
hand in the region. Teke -except for Antalya and Karahisar-ı Teke- which was
brought under Ottoman dominatian during the reign of Yıldınm Bayezid, was
administered by the Karamanoğullan a short period of time. In 1423, the
killing of Osman Çelebi, the la<;tof the Teke Beys, appeared to be a factor of
major importance in Teke's subsequent administration. The Teke region was
stripped from the controlaf the provincial beys and put under the Ottoman
control. Teke-ili became a sancak and was incorporated into the Anatolian
Province.

Anahtar KelimeI er
l-Teke 6- Mübarizüddin Mehmed Bey
2- Antalya 7- Feleküddin Dündar Bey
3- Elmalı 8- Hamidoğulları
4- İstanos(Korkut-eli) 9- Yivli Minare
5- Karahisar-ı Teke 10- Şehzade Korkut

Anadolu 'nun güneyinde 36° 06' ve 37° 27' kuzeyenlemleri ile
29" i4' ve 32" 27' doğu boylamları arasında yer alan Teke-eli veya
Teke-i1i,' Antalya, Finike, Ka~, Kalkanlı, Milli, Gömbe, Elmalı,
İstanos (Korkut-eli) ve Karahisar-ı Teke ilc sahilde Alaiye ve
Fethiye arasındaki sahil bölgesi olup, muhtemelen XIV. yüzyılın

\ Rifal Özdemir. "Osmanlı Döneminde Antalya'rıırı Fizikı ve Demografik Yapısı
(lROO-IR67)". J-:.U.Tarilı iııcelemeleri Deıgisi. VII(1992). s. 133.



2 Şehaheddin Tekindağ. "Tckc -eli veya Tcke- ili". i.A .. c. X iII 1, s. i24- 125; Ayrıca
bkz. "Antalya", Y ul1 A llS .• C. iı. s. 780.

J Franz Bahingcr, "Tekc-cli", Et'. C. LV. s.720; Ayrıca bkz. Süleyman Fikri Erten.
Antalya Li V CLI' i Tarihi. İstanbul 1338-1340, s.7; Aynı yazar. Antalya V i/liye ıi
Tarihi. İstanbul 1940, s. 3.

4 Barbara rlcmming. Landschajısgesclıiclııe Van Pamphlieıı, Pisidienuııd Lykieıı im
Spaıiiliııe Lalıer, W iesbaden 1964. s. 93.

5 'Teke; keçi erke.~i küçüğü, ıeys ... " anlamına gelir. (Bkz. Ahmcd Vefik Paşa,
Lelıçe-i Osmaııi, İstanbul 1306, s. 301).

""Teke;keçiııin erkeği, ıeys ... " demektir. (Bkz. Şemscddin Samı, Kamus-ı Türki,
II Baskı, İstanbul 1987. s.432); Ayrıca, Ferit Deveılioğlu, Osmanlıca-Türkçe
Aıısiklopedik Liigaı, Ankara 1982. s. 1277'de: "ıeke, erkek keçi, sürü önünde
giden kösemen" olarak tanımlanmıştır.
"Teke Beği olasııı. an/n ÇÜIl ıekeleri çokdur. Ve Teke Viiayeıi deyü andaıı
kalmışdır .... "(Bkz. EvliyüÇclebi. Seyalıaıniime. C. IX. İstanbul 1935. s.275)

, F.Babinger. a.g.III., s.720.

ikinci yarısında Sultanü' s-sevahil Emır Mübarizüddin Mehmed Bey
zaman ında Teke-ili olarak anılmaya başlanmıştır. 2

Teke-ili 'nin kuzeyinde Hamid- ili, kuzey doğu s unda Karaman,
doğusunda Alaiye ve batısında Menteşe-eli vardır. Güneyinde ise
doğal bir sınır olarak deniz bulunmaktadır.3 XV.ve XVi. yüzyıllara
ait Teke Livası tapu-tahrfr defterlerinde sancağın sınırları kesin
olarak çizilmiştir.

XIV. yüzyılın sonlarına kadar büyük ölçüde Hamid-oğulları'nın
Antalya kolunun hakimiyetinde kalan bölge, Osmanlı
İmparatorluğu' na ilhak edildiğ inden beri Teke-ili Sancağı adını
taşımaktadır. Şimdiye kadar bölge tarihi kaynaklarından
çıkarılamayan bölgeye Teke isminin verilişinin menşei hususu,
Osmanlı Tarihi araştırmalarının başlangıcından beri değişik
tahminlere vesile olmuş tur. 4 Lehçe-i Osmanı'de\ ve Kamus-i
Türkl'de"; erk ek keçi anlamına gelen Teke sözcüğünün bölgeye is im
olarak verilmesi hususunda muhtelif rivayet ve görüşler vardır. Bu
rivayet ve görüşleri dört başlık altında toplamak mümkündür:

Birinci görüşe göre, bölgeye verilen Teke isminin, erkek keçi
anlamına gelen teke sözcüğünden geldiği kabul edilmekte ve
tekelerinin çok olmasından dolayı bu ismi aldığı tahmin edilmektedir.
Bu konuda, 1671 yılında bölgeye gelen Evliya Çelebı, yine kendine
özgü ad yorumlarından birisini yaparak tekelerinin çokluğundan
dolayı yörenin bu ismi aldığını belirtmiştir.? Evliya'nın bu izahı, o
zamana ait bir söylenti de olabilir. Ünlü tarihçi franz Babinger de,
Teke-eli 'ni Güney Anadol u 'da tekelerin bulunduğu bölge olarak
tanımlamıştır.s

İkinci görüşe göre, yöre Teke ismını. Selçukluların çöküşünden
sonra bölgede hüküm süren Selçuklu ümerasından olan Teke
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Bey'den almıştır. Bu konuda Sicill-i Osmanı'de, Selçukluların
çökü şünden sonra Teke Bey' in Antalya' da bağımsızlığını ilan ettiği,
ölümünden sonra soyunun burada emarette bulunduğu, bundan
dolayı da bölgenin Teke-ili diye meşhur old uğu yazılıdır. Ayrıca,
Selçuklu Sultanı Keykubad b. Keyhüsrev'in Teke Paşa'yı Antalya
havalisine beyolarak tayin ettiği ve Teke Bey' in Germiyan
oğul ları ndan old uğu da kayd edil mi şti r. 9

Kamusü' I-alam'da da, bölgenin is mini Teke Bey' den aldığı ileri
sürülmüş ve Selçuklu Devleti'nin yıkılışı sırasında burada vali olan
Teke Beyadında birinin bölgede egemen olması ve soyu nun bir süre
hükümdarlık etmesinden dolayı Teke-ili adıyla ün yaptığı, daha
sonra da yalnız Teke denildiği ifade edilmiştir. ıo Burada sözü edilen
Teke Bey, Selçukluların ümedisındandı ve Antalya şehrinin de
fatihiydi. Selçuklu suItanı, Teke Bey' i başarısından dolayı bu
havaliye val i tayin etmişti. Selçukluların yık ılmas ıyla Teke Bey
bağımsızlığını ilan etmiş, Teke oğulları da bir süre Antalya'da
saltanat sürmüşlerdir. ıı

Üçüncü görüş ise, Selçukluların Antalya'yı fethinden sonra
buraya yerleştirilen Teke Türkmenlerine ilişkindir. Lehçe-i
Osmanı'de Harzem, Serahs ve Merv civarında meskun eski bir
Türk men aşireti olarak adlandırılan Teke aşiretinin bir boyun un
Anadolu'da Rodos karşısında yerleştirildiği ve yöreye de Teke-ili
denildiği yazılıdır. 12

Osmanlı öncesi emirliği derinlemesine araştıran Ali Bey de,
erkek keçi demek olan teke is minin bir kiş inin, üstelik de önemli bir
kiş inin is mi olabileceğinden kuşk u duyuyordu. Bunun yerine Ali
Bey, fetihten sonra Teke aşiretinin bu bölgeye yerleştirildiğ ini ve
aşiret isminin bu bölgeye verildiğini tahmin ediyordu. 13 Daha sonraki

9 Mehmed Süreyya. Sicil/-i Osmani, Haz. Nuri Akbayar ve Seyit Ali Kahraman, C.
V, İ stanbul ı996, s. ı628; B u konuda ayrıca bkz. S.F. Erten, A Illa/ya Livası
Tarihi, s.60-61.

" Ş. Sami, Ka.musu'l-a'lfim, C. III. İstanbul 1306, s. 1664.
" Ahmed Refik. "Fatih Zamanında Teke-ili", TTEM., sene 14, 2 (79), s. 65,66,
67.

12 A.Vefik Paşa, a.g.e .. s. 301.
L' " .•. 699 senı'si KO/ırıı SultanlLğl lIZüııkanz oldu .. Tarihler bize 699 senesindeli
723 seııesiııe kadar yi/7/1 i dört sene müddetle A il talvıı 'da TekI' B eğ IlallZmdlı biriııin
hükm eylediğiııi göstermiyor. Ya/IllZ o zallZmılarda yerlilerden biriniıı hükm
eyledı'ifiııi ya:uyor. Fi'l-hakika TekI' nam IIIda bir zat ı.arı/u dil'? Teke, erkek keçi
demek oldu,~uııd(//ı biivle hu nalIZ hüyük bir zata verilebilir mi:' Acizlenne kalıı:va
bu memlekete Tl'ke te.mı/yesi sebebine geliııce, Anadolu'da yeni jet/ı idileıı
//lellZalike Tiirk aşiretleri iskaıı itdirilerek o memlekeıi Tiirkleşdil'llıek usül ve adat-
i kadimedeli oldu,~lIl1dalı Aııtalya '11111 fethüıdeıi soııra bu havaliye de Teke aşireti
iskıın itdirilmişdi. Bu sebeble mezkure havali "Teke-ili" ııiiııııyla vad idildiği
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araştırma geniş ölçüde bu görüşe bağlandı. Bununla birlikte, bugün
Merv ve Tigan çevresinde yaşayan Teke boyu Türkmenlerinin
Selçuklular zamanında Güney Anadolu'ya geldikleri kuramının tarihı
bir kanıtı ortaya konamamıştır. Türkmenlere ilişkin yazılmış
eserlerde, Oğuzlardan Salurların torunları olarak kabu i edilen Teke
Türk menleri için XVi. yüzy iI öncesine uzanan bir kanıt yoktur. Eski
Türk boyların ın sürekliliği hakk ındaki bilgiler henü z yeterli değildir
ve hiç bir zaman Selçuklular zamanında kabul edilen bir boyadıyla
modern bir boyadının özdeşleş mesi kanıtlanamamıştır. 14

Bu üç görüşten başka diğer bir görüş daha vardır ki, gunumtiz
tarihçileri tarafından daha fazla kabu i görmüş tür. Buna göre Hamid-
oğulları, Teke-oğullarının da mensubu olduğu Teke aşiretindendi.15

Hamid-oğullarının Antalya şubesi1h
, 1. İzzeddın Keykavus'un

Antalya'yı fethinden (23 Ocak 1216) sonra, buraya yerlcştirdiği
Teke Türkmenleri'nin adına izafeten, muhtemelen XIV. yüzyılın
ikinci yarısında, Sultanü' s-sevahil Emır Mübarizüddin Mehmed Bey
zaman ında Teke-oğulları, bölge de Teke-eli olarak anılmaya
başlanmış tır. 17 Zira, Anado lu Selçukluları ve beyl ikleri' tarihi ve
tarihı coğrafyası ile ilgili kaynakların hiç birinde Teke adına ve bölge
olarak Teke-eli ismine rastlanılmamaktadır. Teke (Takka) ismini
eserinde ilk defa zikredcn Teke-Karahisarı'nı Karaşor a/-Takko
şeklinde gösteren Kalk aşandı'dir. Bundan sonra Teke-eli is mine
Timurlu müverrih Şerefeddin Ali Yezdı'nin Zaler-l1ome adlı eserinde
ras tlanmaktadırlK

i. Bölgenin Türk Hakimiyetine Geçişi ve Anadolu
S elçukl uları Dönemi:

Roma ve Bizans, İmparatorluklarının hakimiyetinde kalan ve
Bizans İmparatorluğu'nun taksiminden sonra 1204 yılında Aldo
Bran dini is minde İtalyan asıllı bir Rum 'un eline geçen Antalya,
Selçuklu Sultanı i. G ıyaseddin Keyhüs rev zaman ında 5 Mart

nıisilliia.ş;reıbeğ/erine de "Teke Beifi" dini/di.ifinden bu süreı/e Teke nanıı şayi'
olduğunu me 'mu/ ideriın ,.," (Bkz AIf. "Tckc Emarcti". TTEM, , scnc 14. 2 (79),
s. 8 I -82)

"B,Flcmming, a,g.e .. s.94: Bu konuda vc Tekc aşireti hakkında bilgi için ayrıca
bkz. W.Barthold. "Tekc vcya Tekkc".!:;/'. C. LV. s.720.

is Midhat Sertoğlu. Soi)'ah Ali çal'uş Kaııuııııanıl'si, İstanbul 1992. s.28.
ı6 Bilgi için bkz. i.Hakkl Uzunçarşılı. Aııado/u Bey/ik/eri ı'e Akkoyuıı/u,
Kamkoyıııı/u Dev/eı/eri. II. Baskı. Ankara 1969. s.67-69,

17 Ş.Tckindağ. (i. K LLL •• s 124-125: Hasan Moğol. XiX. YiizY//ll1 Baş/annda
Anıa/ya, Ankara 1991. s 23,

LK Ş. Tekındağ. ag.!/!., s, 125.
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i207' de feth edilerek Selçuklu hakimiyetine girmiştir. 19 Bu olay
şöyle gerçekleşmiştir:

Sultan i. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ikinci saltanatı sırasında
Horas an lı tticirler Mısır'dan dönerlerken Antalya' da Fren kler
tarafından soyu Imuşlardl. Bunl ar Konya' ya vardıklarınd a i.
Gıyaseddin'e şikayette bulundular. Zaten, Konya Selçuklu
hükümda rı da Antalya'nın Mısır, Suriye ve Hindistan ile olan
ticaretinin öneminden dolayı Akdeniz'e doğru bir pencere açarak bu
karlı ticaretten yararlanmak istiyordu. ı. Gıyaseddin, .bunu bahane
ederek Antalya üzerine yürüdü ve iki ay kadar süren kuşatmadan
sonra Kıbrıs kralının vasisi Gautier de Montbeliard'ın Kıbrıstan bir
miktar Frenkle yardıma gelmesine rağmen şehri 5 Mart 1207'de Aldo
Brandini'den aldl./o Bu kuşatmada bizzat i. Gıyaseddin de bulunmuş
ve dönüşünde kullarından Mübarizüddin Ertokuş Bey' i/i Antalya'nın
subaşılığına tayin etmişti. Bu fetihten sonra Antalya kalesinin
Türkler tarafından ilk tamirinin yapıldığını görüyoruz. Antalya'nın
fethinden sonra bölgeye Türkleştirme politikasına uygun olarak Teke
aşireti yerleştirildi. 22

Antalya'nın fethinden bir süre sonra, Selçuklular Sinop üzerine
sefere çıktılar. Ertokuş komutasındaki kuvvetler de şehirde
bulunmuyordu. Bu sırada, taht mücadelelerinin yarattığı boşluğu
fırsat bilen yerli halk başkaldırdı ve Anadolu'dan gelecek yiyecek
maddelerine bağımlı olan ve burada sürekli bir üs ele geçirmek için
uğraşan Kıbrıslıların Gautier de Montbeliard ile gelen desteğiy le
şehri 1215 yılında ele geçirerek müslümanları katlettiler. Yeni bir
kuşatmadan sonra i. İzzeddin Keykavus (121 1-1220) yönetimindeki
Selçuklular Antalyayı 23 Ocak i2 i6 tarihinde geri aldılar. Bu
tarihten sonra Türkler Antalya'ya kesin olarak yerleştiler, kaleyi
ikinci defa tamir ve tersaney i tekrar inş a ettiler. Mübarizüddin
Ertokuş yeniden Antalya'ya subaşı tayin edildi. Ertokuş yaklaşık

19 Resim Darkat. "Antalya", İA .. C. ı. s.460; Ayrıca bkz. Ali Sevim ve Yaşar
Yücel, Türkiye Tarihi. Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, Ankara 1989. s
146; R .Flemming. a.K.e .. s. i.

li Antalya'nın fethi hakkında bilgi için bkz. İbn-i Bibf. l::I-l::v(unirü'I-Alaiyye Fi'l-
UIIl tI,i '1-Ala' iyye, I-Tıpkı B ası m. Haz.A.S adık Erz i, Ankara ı956, s. 95- ıo 1;
s .F . Erten. A n talya Li vası Tarihi, s. 43 -44; Ayn ı yaz ar, A n taIya V ilay e ti Tarihi. s .
. 32-33; Aynı yazar. Antalya Tarihi. Antalya 194R, s. RO; Ali. a.K.m., s.77; Seton
L1yod ve D.Storm Rice. Alanva (Alii'iyya), çev. :'>Jermin Sinemoğlu, Ankara
19R9, s.3: B.Darkot, a.g.IIl .. s.460; Y.Yücel ve A. Sevım. a.g.e., s.146.

:ı Mübfırizüduın Ertokuş için bkz. Osman Turan "Selçuklu Devri Vakfiyelerı II
Mühfırizü'u-Dfn Er-Tokuş ve Vakfiyesi". Hel/eten, XI/43 (1947). s.415-429;
İ.H.Uzunçarşılı. Kitôbeler ve Sahip. Saruhan. Aydm. Menteşe, İnanç.
Haıııitoc~ul/arr Hakkmda Malumat. istanbul 1347- 1927. s.222-223.

22 i.II.Uzunçarşllı. Anado/u Bey/ik/eri .... s.67; Y.Yiicel ve A. Sevim. a.g.e.,
s.297



yirmi yıl bu görevde kaldı. Ertakuş, Antalya'daki ilk cuma kılınan
cami olan Mescidii'I-Cami'yi yaptırdJ. Camiden bugün hala Yivli
Minare denilen şehrin en eski is lamı eseri olan minare kalmıştır. 23

Antalya, Anadolu Selçuklularının Akdeniz donanmasının
merkezi olmuştur. Burada oturan Türk valileri Melfkii'l-sevahil veya
Emfrü'l-sevahil ünvanını taşırlardı ki; Türkler bunlara Sahil Beyi
derlerdi. Kelime Bizanslılara Salbeg olarak geçmiştir.24

i. İzzeddin Keykavus'tan sonra Selçuklu tahtına oturan
ı. AHiad d i n Keykubad (1220- i237), Moğol tehlikesinin de
bulunmadığı bir sırada Akdeniz'de Antalya' nın yanında ikinci bir
ticaret limanı ve askerı üs elde etmek amacıyla Aliiiye 'yi
(Kalanaras) fethetmek üzere sefere çıktı. Bu sırada Alaiye, Kyr
Yart adlı bir Rum'un elindeydi. Antalya-Alaiye arasındaki Alara
kalesi de Kyr Yart'ın kardeşinin yönetiminde bulunuyordu.
Ordus uyla şehre gelen Alaaddin Keykubad, Alaiye 'yi karadan,
Antalya Subaşısı Mübarizüddin Ertokuş komutasındaki donanma ise
denizden kuşattı. Şehir bir saldırıyla alınmak üzereyken Kry Yart,
Ertokuş' a baş v urarak hayatına dokun ulmaması, şehri teslimi ne
karşılık Akşehir ve yöresinin kendi yönetimine verilmesi ve kızını
sultana vermesi şartlarıyla kenti sultana teslim edeceğini bildirdi.
Durum sultana arzedildi. Onun onayı da alınınca Selçuklu ordusu
şehre girdi. Daha sonra şehre giren Alfıaddin Keykubad, şehrin
Kalanaras olan adının kendi adına izafeten Alaiye olarak
değiştirilmesini, kale ve şehrin imar ve inşasını ve bir tersane
yapılmasını fermanla emretti(1223). Kışı geçirmek üzere Antalya' ya
giderken yol üzerindeki Alara kalesi de fethedildi. 25

Aliiaddin Keykubad zaman ında ser-asker olan Mübarizüddin
Ertakuş, Alaiye'nin fethinden sonra sahil boyundan doğuya doğru
hareket ederek kırk kadar kaleyi fethetti2". Böylece Manavgat'tan
Silifke'ye kadar uzanan sahil şeridinin güvenliği sağlanmış oldu
(1225)27. 1228 yılında Antalya çevresindeki bazı kaleler de alınarak
bölgedeki kervan yolları güvenlik al tına al ındı ve Fran kların elleri bu
sah i IIerden kes i Idi 2k

Alaiye 'nin fethinden sonra bir süre için Antalya, Alaiye ile
beraber Selçuklu sultanların ın kış lık ikamet yeri oldu29. Hatta II.

.1
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rı B .Flemnıing, a.g.e .. s. 4-5; Ali. a.g.m., s. 77; B. Darkol. ag.m .. 5.460.
blB.Darkot, a.g.m., s.460.
ı; Y.Yücel ve A.Sevinı. a.g.e.,5.155.
~'s. F. Erten,Anta/yaUvôs/ Tarihi,s.45.
" H. Moğol, a.g.e., s. 21.
'"i .H. Uzunç arş ılı. OsmOlı/r Tarihi. C. i, Ankara ı91\2. s. 6.
'" B .Darkol. a.g.m .. s.460.
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sonra Selçuklu hükümdarlarını İlhanhların
altında goru yoruz. Moğoıı arı n Anadol u 'yu

halkı için yıllarca süren bir felakete sebep

İzzeddin Keykavus zamanında beylerbeyi olan Kont İstabii'nin etkisi
ve teşvikiyle hükümet merkezi Konya' dan Antalya' ya taşındı.)ll

1243 Kösedağ savaşından sonra Selçuklu toprakları iki kardeş
sultan arasında paylaştırıldı. Bu paylaşım sonunda, II .Izzeddin
Keyka vus' a Antalya ve Aliiiye'n in de içinde bulunduğu Yunan
Vilaveri, IV. Rükneddin Kılıçarslan' a da Danişmendiye Viıayeri
düşt'ü. Moğoııar, daha sonra Kayseri ile etrafını İzzeddin 'den alarak
kardeşi Rükneddin'e verdiklerinden memleket karıştı. Konya Sultanı
II .İzzeddin Keykavus, İlhanhların yardımını alan kardeşine
yenilerek 1256' da ailesiyle birlik te Antalya' ya kaçarak buradan
B. , v d ~iızans a sıgın 1.'

Artık bundan
müstebid idareleri
is tilaları, Anadolu
olmuş tur. ~2

II. Teke Beyliği Dönemİ:

Anadolu Selçuklularının son yıllarında İlhanlıların nüfuzu altına
girerek hüküm ve nüfuzunu kaybetmesi üzerine askeri' başarılarından
dolayı Antalya' ya vali olarak tayin edilmiş Selçuklu ümerasından
Teke Bey H .699/M.1300 yılında Antalya' da bağımsızlığını ilan

. . 1~etmıştır.

EbG'I-Fidii H.72l1M.1321 yılında hacdan gelenlerin beyanlarına
dayanarak, bu bölgede bulunan Hamid-oğlu Türk menlerinin beyi
Feleküddin Dündar Bey' in34, bazı yerleri gezmeye çıkan Antalya

"S.F.Erten, A/lıa/ya Vilayeri Tarihi. s.34. Ayrıca bkz. "Antalya", YI/rı A/ls .. C.
ii. s. 776 -777.

JI Mustafa Akdağ. Türkiye'ninİktisadi ve İclinıai Tarihi, C.I, İstanbul 1979. s70,
196.

J2 S.F.Erten, A/lra/ya Vi/ayeıi Tarihi, s.47.
"Teke Bey'in kimliği konusu oldukça karışıktır. Bu konuda tarihı kaynaklarda iki

Teke Bey üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi: İdris-i Bitlisı ve ondan
yararlanan Müneccimhaşı'nda da yer alan. Selçuklular dönemindeki haşarılarından
dolayı bölgeye tayin edilen Selçuklu ümerasından olan Teke Bey'dir. İkincisi ise:
Teke aşiretine mensub Hamid-oğullarının Antalya şubesinde kardeşi Hızır
Bey'den sonra emarete geçen Sultanü's-sevahil Emır Müharizüddin Mehmed
Bey'dir ki. Antalya'yı 14 Mayıs 1373'te Kıbrıslılardan geri almasından sonra
Teke Beyolarak tanınmış. Hamid-oğullarının Antalya şuhesi de Teke-oğulları
olarak şöhret yapmışnr. Bu konuda geniş hilgi ıçin bkz. B.Flemming, a.g.e ..
s.127-12R: Ali. a.g.Ill .. s.78: H. Moğol: a.R.e., s 24-25. SF.Erten. Anıa/ya
Vi/liyeti Tarihı. s. 80: Ş .Tekindağ. "Teke-Oğulları", İ.A .. C XLiii. s. 131.

" Hamid.oğlu Feleküddin DUndar Bey. başkentIeri Borlu ve Eğridir olan Hanıid-
oğulları Beyliği'nin kurucusudur. DUndar Bey. beyliğin sınırlarını güney yönünde
genişleterek Gölhısar. İstanos (Korkut-elı) ve daha sonra da Antalya 'yı ele
geçirmiştir. Feleküddin Dündar Bey. çok sayıda eserlcr yaptırarak Eğridır'i imar
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hakiminin esir düşmes i üzerine Antalya' yı fethettiğini zikreder.
Dündar Bey, bundan sonra Antalya' yı kardeşi Yunus Bey' e vermiş
ve bu suretle Teke-eli 'nde, sonradan Teke Beyliği adını alacak bir
emaret kuru Imuştu r. Antalya' nın zaptı, dolayısıyla da bu ailenin
başlangıç tarihi, herhalde II. Gıyaseddin Mesud' un ölü m tarihi olan
H.708/M.1308 ile Yunus Bey'in oğlu Hızır Bey'in İstanos (Korkut-
eli) emıri olduğunu gösteren medrese kitabcsindeki35 H.719/M.1319
tarihleri arasında olmalıdır. Diğer taraftan Feleküddin Dündar Bey' in
1314' de, Karanbük'e gelen ilhanlıların Anadolu Valisi Emır
Çoban' ın3(, yanına gitmek zorunda kaldığı da düşü nülecek olu rsa,
Antalya'nın bu tarihten sonra alındığı da akla gelebilir37.

Yunus Bey, Moğol valilerine bağlı olarak saltanatını sürdürmüş
ve ölü mü üzerine yerine oğl u Mahmud Bey geçmiştir. Ancak,
1324'de İlhanlılar'ın Anadolu valisi Emir Çoban'ın oğlu Demirtaş,
Hamid-oğlu Dündar Bey' in üzerine yürü müş ve Antalya' ya iltica
eden Dündar Bey' i, yeğeni olan Mahmud Bey Moğol beyine teslim
ederek ölümüne sebep olmuştur.'s Daha sonra Demirtaş'ın,3~ İlhanlı
hükümdan Ebu Said Bahad ır Han'a (ölm. 1335) is yan ederek
Memlük Sultanı Melik Nasır Muhammed'e sığınması üzerine,
Mahmud Bey de Antalya' dan kaçarak Kahire'ye gitmiş ve
Demirtaş' la beraber burada haps edil mişlerdir(l327). Mahmud Bey' in

eımi~ ve künyes ine iz5Jeten Felekfıhfıd adını vermiştir. Dündar Bey. Moğolların
yüksek hakimiyetini tanımış ve onlara her yıl dört bin altın vergi vermiştir.
Kaynaklardan Dündar Bey'ın. onheşbın yaya ve onbeşbin atlı kuvveti ile belli
ha~1ı şehirler dışında onheş kadar da kaleye sahip olduğu anla~ ılıyor. Feleküddin
Dündar Bey. Moğol hükümdarı Olcaytu'nun ölümü (1316) üzerine oğlu Said'in
tahta geçmesinden sonra bağımsızlığını ilan etmi~tir. Moğolların Anadolu Valisi
Demirtaş tarafından 1324' de Antalya 'da öldürülmüş wr. (BkI.. Y Yücel ve
A.Sevim, a.g.e .. s.294-295); Dündar Bey hakkında ayrıca bkz. İ.J-1.Uzunçar~llı.
Kirôbeler ve Sahip ve Saruhan, .... II, s.240-242.

"Kitiihe için bkz. İ. II. UzunçarşılI. Kirôbeler veSahip veSaruhan ..... ii. s.249 .
.ıto İlhanlılar'ın Anadolu valisi ve Demirta~ 'ın babasıdır. 1327'de Ehfı Said tarafından

öldürülmü~wr. (BkzY.Yücel. ASevim, Türkiye Tarihi / (Ferihren Osmanlılara
Kadar, /0/8-/300), Ankara 1990. s.261)

)7 Ş.Tekindağ, "Teke-Oğulları", s. 128-129.
'" H. Moğol, a.g.e, s. 23; B .Darkot. (Q:.m. s.460.
)i İlhanlıların Anadolu valisi Demirta~. Emir Çohan'ın oğludur. Demirta~, l322'de

İlhanlılara karşı isyan ettikten ve Ebfı Said Bahadır Han tarafından affedildikten
sonra. ikinci kcl. Anadolu'ya vali olarak atanmı~ ve Anadolu'yu Moğol
hakimiyetine sokmak isteyerek İlhanlılara karşı hağlılıklarını kesen veya gevşeten
Anadolu beyliklerini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. fakat bunu başaramamıştır.
Bununla beraber Demirtaş, Emir Çoban'ın Ebfı Said tarafından öldürülmesi
üzerine, aynı akihete uğramaktan korkarak Suriye ve Mısır'da hakim olan
Memlüklülere sığınmıştır. (Bkl.. YYücel ve A.Sevinı, a.g.e . s 21-22).
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H.779/M.1377 tarihli türbede kendisinden önce vefat eden oğlu Ali
Bey medm ndur. Mehmet Bey' in bu tarihten sonra vefat ettiği ve
kend isin in de bu türbedeki kabirlerden birinde medffın old uğu
tahmin edilmektedir. Fakat, kİtabesi yoktur. so

Mübarizüddin Mehmed Bey' in ölü mü ile yerine oğl u Osman
Çelebı geçmiştir. Ancak, Osman Çelebı zamanında Teke Beyliği'nin
eski önemini kaybettiğini görüyoruz. Bu dönemde Teke Beyliği'nin
hakimiyet alanı Antalya ve İstanos (Korkut-eli) ile sınırlı kalmıştır.
N itekim, i. Murad 1387' de Karaman-oğlu Alaaddin Ali. Bey' i yenip
Beyşehir' e geldiği sırada, Teke Beyi 'nin de düşman old uğu haber
verilmiş, o da; onun biri Antalya, diğeri İstanos olmak üzere iki
şehre sahip fak ir bir kiş i old uğunu söyleyerek üzerine yürü meyi
gereksiz gördüğünü ifade etmiştir.~1

Yıldırım Bayezıd, sürekli İstanos' da otu ran Osman Çelebı
zamanında, oğlu Mustafa Bey' in elinde bulunan Antalya' ya
yurumüş, Mustafa Bey' in Mısır'a kaçması üzerine şehri ele
geçirereks2 muhafızlığına Firuz Bey' i getirmiş ve burayı Teke-eli ile
beraber önce oğlu İsa Çelebl'ye, sonra da diğer oğlu Mustafa
Çelebl'ye sancak olarak vermiştir.S) 1397'de Antalya ile Alaiye
arasındaki bölge tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezld'in Ankara savaşını kaybetmesi
üzerine Timur'a bağlılığını sunan Osman Çelebı, Antalya'ya tekrar
sahip olabilmek için Karaman-oğlu I1.Mehmed Bey' le ittifak
yapmıştır. Osman Çelebı, Ocak I423'de Osmanlı padişahı II.
Murad'ın iç karışıklıklarla ilgilendiği sırada Antalya üzerine
yürü mü ştür. Durumu öğrenen Karahisar-ı Teke subaşısı Firuz
Bey' in oğlu Hamza Bey derhal Antalya' ya gelerek gerekli tedbirleri
almış ve hastalanarak İstanos'a çekilmiş olan Osman Çelebı'yi ani
bir gece baskınıyla öldürmüştür.s4 Osman Çelebl'nin ölüm haberini

'il İ. H. UzunçarşIlı. Anadolu Bey/ik/eri ... , 5.68; Ş. Tekindağ. "Teke-Oğulları",
s. 131; A. Tcvhid. a.g.m .. s.337.

"Ş.Tekindağ. "Tckc-Oğulları". s. 131; B.Flemming, a.g.e., s. 102.
"Antalya'nın Osmanlılar'a geçiş tarihi hakkında muhtclif rivayctlcr bulunmaktadır.
Schiltbcrger. Memlük sultanının nüfı1zu altındaki Antalya'nın Yıldırım Bayezfd
tarafından alınış tarihini 1399 veya 1400, Gibbons 1391, Süleyman Fıkri Ertcn
1392 olarak göstcrmiştir. Ayrıca, Tckc-ili'nin Osmanlı hakimiyctinc geçişini
Kemal Paşa-zadc ve Behiştf i 39 I, Oruç Bey ve Ncşri isc 131\9 veya i392 olarak
kaydetmişlerdir. (Bkz. i.H.Uzunçarşllı. Osman/ı Tarihi, C. 1., s.265-266)

"Hoca Sadeddin Efcndi. Tiicü'ı-Teviirih, Sad. İsmct Parmaksızoğlu. C. ı. Ankara
1979. s. 169; Ş Tekindağ. "Tckc-Oğulları". s. 131; i.H.Uz.unçarşılı. A/lado/u
B edikil,ri .... s 6R

"i.ı-i.Uzunçarşllı. A/lado/ıı Revlik/eri .... s 68-69: H.Moğol, <l.g.e. s 25-26: Alı.
agm .. s. 83; Mustafa !\uri Paşa, Nerôvic ü/- vııkaaı, Sad. Neşet çağatay. C.i-
II. Ankara 1987. s36
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alan Karaman-oğlu II, Mehmed Bey, ertesi gün ordusuyla Antalya
üzerine yürüyerek şehri kuşatmıştır. Fakat, kuşatma sırasında
kaleden atılan bir gülle parçasının kendisine isabet etmesi üzerine
parçalan arak ölmüş tür. ss

Bu tarihten itibaren 110 sene (1301-1390;1402-1423) hüküm
süren ve I301'den 1361 Ağustosuna kadar 60 sene, 1373-1390
arasında 17 sene olmak üzere toplam 77 sene Antalya'nın; 1361
Ağustosu 'nd an 1373' e kadar i2 sene ve sonra 28 Temmuz 1402' den
1423'e kadar tekrar 21 sene olmak üzere toplam 33 sene Korkud-
eli'nin başkentlik yaptığı Teke-Oğulları Beyliği sona ermiştir.'6

III. Osmanlılar Döneminde Teke:

Yıldırım Bayezi'd tahta geçtikten sonra hızla Anadolu beyliklerini
ele geçirip ilk kez Kuzey-orta ve Batı Anadolu'da Osmanlı
egemenliğini kurd uğunda Teke-ili de Antalya ile birlik te bu yeni
devlet oluşumuna katılmıştırS? Bayezi'd, bu bölgeye iki sefer
düzenlemiştir. Bayezi'd'in Rumeli ve Bizans sorunlarını yoluna
koyduktan sonra, i390 sonbaharında Karamanlılarla ittifak yapan
Anadolu beyliklerine karşı düzenlediği birinci seferde, bölge
Osmanlı topraklarına ilhak edilmemiştir. Bu seferle Alaşehir'in
alınmasından sonra, Batı Anadolu beylikleri olan Saruhan, Aydın,
Germiyan, Menteşe fethedilmiş ve Osmanlı topraklarına katılmıştır,
Bu fütfıhattan sonra Yıldırım Bayezi'd, Osmanlılara karşı oluşturulan
ittifakın başı olan Karaman Beyi Alaaddin Ali 'ye karşı harekete
girişmiş ve Konya'ya doğru yürürken Teke bölgesinden de
geçmiştir. Batı Anadolu'da bu önlemler alınırken, aynı dönemde
Teke-ili hakk ında Bayezi'd' i n buradan geçişi dış ında bir bil gi yoktur.
Öyle görülüyor ki, I.Murad gibi Yıldırım Bayezi'd de bu küçük
beyliğe önceleri doku n ma nu ştı r. 5X

Osmanlı padişahlarının Güney Anadolu kıyılarına karşı
tereddütlü hareket etmelerinin nedeni, bu bölgeyi Memlüklü etki

ss Karaman-oğlu Mehmed Bey. Timur olayını takiben Mısır'daki esarerten kurnılup
Karaman tahtına cültlsundan sonra Anadolu'da Osmanlılara ait bazı vilayetleri
fethetmiş ve sonra Antalya üzerine yürüyerek kaleyi kuşatmıştır. Fakat bu
kuşatma sonucunda Karaman-oğlu Mehmet Bey öldürülmüştür. Bu olay metinde
şöyle anlatılmıştır: "Karaman-o.ijlıı Muhammed Bey. halas olub Xelüb Karaman
tahtında cii/us ideIden ve Osman vilayetlerinden bazı/ann dahi feth idüb Antalya
üzerine gelüb hiSii,. idüb Hakk Teala kudretin gösterüb dokundu. Hisardan
Karaman-oğlu Mııhammed He)' helak olub Karaman-oğlu Ali Beğ. ibrahim
Beğ'den kaçub Antalya şehrine Xirdi,,," (Bkz. Osman Turan, istanbul'ıın
Fethinden Önce Yazılmış Tarihi Takvimler. Ankara ı984, s. 39).
H,Moğo!. a.g.e., s.26.
B. Flemming, a):.e .. s. 103.
B.Flemming. a.g.e" s, 105.
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alanı olarak görmeleridir. Hem ı. Murad'ın hem de Yıldırım
Bfıyezıd'in büyük Memlük Sultanı Bark uk ile iyi ilişkileri vardı. Bu
iyi ilişkiler Sultan Barkuk'un ölümünden kısa bir süre önce
bozulmuştu. Mısır sultanının koruması altında bulunan Antalya ve
Alfıiye'deki5~ küçük beylikler varlıklarını uzunca bir süre
korumuşlardı. Bu beyliklerin temel yaşam kaynağı Suriye ve Mısır
ile yapılan deniz ticareti olmuş tur.

Bfıyezi'd'in Teke-ili 'ne yaptığı ikinci sefer ve Antalya' nın fethi
Batı Anadolu Beyliklerinin fethinden yaklaşık olarak on yıl sonra
gerçekleşmiştir.'" Bayezid'in Antalya ve Teke bölgesini ele geçirişi
Mısır Memlükleri ile anlaşmazlıkların old uğu döneme ras tlar. Yani,
1397-1399 yılları arasında gerçekleşmiş 0lmalıdır.61 Bu son tarihi
Schi ltberger62 bir olasıl ık haline get irmiş tir. Schi ltberger, Kadı
Burhaneddin topraklarının ele geçirilişinden (1398) sonra yapılan
seferi, Sultan Barkuk'un öldüğü tarih olan Haziran 1399 dolayları
olarak almaktadır. Bayezıd, Antalya'yı aldıktan sonra kendisine on
bin deve hediye edilmiştir. 63

Teke-ili, Yıldırım Bayezid tarafından fethedildikten sonra, önce
oğlu İsa Çelebl"ye, sonra da diğer oğlu Mustafa Çelebi'ye hfıss
olarak verilmiştir.M Nitekim, bunlar yeni nişanlar (berat, misaL, biti)
vermek suretiyle eskilerini yenilemişlerdir. 65

Ankara savaşından sonra Osman Çelebi, Antalya dışındaki
yerlere sahip olarak Timur'un yüksek hakimiyetini tanımıştır. Fakat,
Antalya' yı geri alamamış ve İstanos' u beylik merkezi yapmıştır.M

Ankara savaşından sonra Teke-ili Karaman hancdanının nüfuzu altına
girmiştir.h?

Teke-ili, Ankara savaşından sonra l402'de Timur'un bölgeye on
tümen askerle gönderdiği oğlu Şahruh ve kumandanlarının
yağmalarına maruz kalmıştır. Nitekim Şahruh, İstanos ve İğdir

" Ahiiye. Fatih devrinde Gedik Ahmed Paşa tarafından savaş yapılmadan (aman
yoluyla) H.876/M.1472 yılında feth edilmiştir. Aliiiye'nin fethi hakkında bilgı
için bkz. Mehmed Neşrf. Kitfıb-ı Cihan-numa. C.I. Yay. F. Reşit Unat ve M.
Altay Köymen, Ankara 1995, s.793-795; Ayrıca bkz. Nazmi Sevgen, Anadolu
Kaleleri. Ci. Ankara 1959, s.36.

'" B.Flemming, a.g.e .. s. 105.
'ol B.Flemming. a.g.e .. s. 106.
tC Eylül 1396'da Niğbolu savaşında Türkler tarafından esir alınmıştır.
',' B.Flemlııing. a.g.e .. s. 106.
,,, "... Hfıyezıd Be.if Hünkiir Teke-elin alıcak İsa Çelebi'ye vericek hass etmişler .. "
(Bkz. ARefik. ag.m .. s.72)

," "... Kadım TekI' heifferiııden isii Be,if ve MustaFa Çelebı'den nişa/ll vardır ... "
(Bkz. A \'111 makale. s 7 ı).

"'i.H.Uzu;ıçarşlll. Anadolu Redikleri .... s.68.
,., A.Rcfik. {(.g.m .. s. 67.
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tarafların i, Emir Şah Melik de Antalya başta olmak üzere bütün
Teke-ili'ni yağmalamışlardır."x Yine Timur, torunu Hüseyin'i bir
soyg uncu takımının ba~ında Karaman, Teke ve Hamid- ili 'ne
göndermi~, buralara kestiği haracı toplamakla görevlendirmi~tir.69
Timur'un adamlarından Harzem valisi Emirşah sahile kadar bütün
Hamid ve Teke bölgelerini yağmalamıştır.

Ankara savaşından sonra Timur, Anadolu beyliklerini eski
sahiplerine vermi~tir.7() Osman Çelebı de, Ankara sava~ından sonra
İstanos'a sahip olmuş ise de, 1402- 1415 yılları arasında Teke-ili'ne
Karamanlılar hakim olmuştur. 71 Antalya ve Karahisar-ı Teke
Osmanlıların elinde kalml~tır.72

Fetret devrinde Şehzade Mehmed Çelebl'nin güçlenmesi üzerine
İsa Çelebı Güney-batı Anadolu beylerinden yardım istemiştir. Bunun
üzerine Saruhan, Aydın, Menteşe ve Teke beyleri, hem Mehmed
Çelebı'ye engelolmak, hem de Osmanlı tahtına kendi kuvvetlerinin
yardımı ile bir hükümdarın geçmesini sağlamak için İsa Çelebl'ye
yirmi bin kadar süvari top lamış lardır. Fakat, Mehmed Çelebı on bin
atlı ile İsa Çelebl'yi yenilgiye uğratmış ve ellerine geçen yerleri birer
birer zaptetmiştir. Fakat, beylerin itaatlerini arz etmeleri üzerine
memleketlerinin idaresi birer vali tarzında kendilerine bırakılmıştır.n

Mehmed Çelebı. 1404-1405'de İsa Çelebı'yi yenilgiye
uğrattıktan sonra Aydın, Saruhan, Teke, Menteşe ve Germiyan'ı ele
geçirmiş tir. 74 1413 yılında bütün Osmanlı bölgelerinin yönetimini ele
geçiren Mehmed Çelebı, 1415 yılı başındaki savaştan sonra Larende,
Konya, Niğde hariç Karaman ülkesini feth etmi~tir. Antalya'yı da ele
geçiren Mehmed Çelebı, buranın muhafızlığına firuz Bey' i,
Karahisar-ı Teke muhafızlığına ise Firuz Bey' in oğlu Hamza Bey' i
tayin etmiştir. Teke-oğlu Osman Çelebı bu dönemde İstanos ve İç
Likya'da kalmıştır.7'

II .Murad zamanında Karaman-oğlu Il. Mehmed, padişahın
Rumeli 'nde bulunmasından da yararlanarak daha önce kend isine

,. Ş .Tekindağ. "Teke-eli veya Teke-ili", s. 126.
if) Geniş bilgi için bkz. Hoca Sadeddin Efendi, a.g.e .. C.I. s.295-296; S.F.Erten.
A11Ia/va Livas/ Tarihi, s.6).

" "... a;ıdwı soııra Tiıııur her vi/ayeıi heR/ii heğiııl' ı.irüh ... " (Bkz. M.Neşri. a.g.e.,
C.1. 5 357).

" "Karaıııaıı zamaııı o/ıcak ..... (Bkz. A.Refik. a.g.lIl .. 5.72); Ayrıca bkz.
B.Flemming, a.g.e .. s 110.

n Ş .Tekindağ. "Teke-Oğulları", s. 132.
" S .F. Erten. A Illa/va I-ivası Tarihi, s. 64; Ayn i yazar. A Ilta/ya V i/ôye ıi Tarihi, s. 1\9.
"1409'da Tcke-~ğlu Antalya ~ehrıni hala Sigııor TUITo olarak yönetiyordu. Bu

konuda bkz. B.Flell1llling. o.g.e .. s.1 15.
7.' B.Fleııılııing. a.g.e .. s. ı 15-1 16. 119.
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sığınmış olan Osman Çelebi'yi dedelerinden kalmış olan yerleri geri
almak için tahrik etmiş ve kendisine asker vererek Antalya'yı
kuşatmaya göndermiştir. Kendis i de arkadan geleceğini vaat etmiştir.
Antalya muhafızı olan Firuz Bey o sıralarda ölmüş tü. Karahisar-ı
Teke muhafızı olan Hamza Bey76, babasının ölü m haberini alınca
Antalya' ya gelerek savu nma hazırlıklarına başlamış ve bu sırada
İstanos' a gelen ve burada Karaman-oğlunu bekleyen Osman
Çelebı'ye ani bir gece baskını düzenleyerek kendisi ile birlikte
askerlerinin çoğunu da öldürmüştür. Bunun üzerine Karaman-oğlu
Mehmed Bey öfkelenerek bizzat Antalya' yı kuşatmak üzere harekete
geçmiştir. Fakat, bir rivayete göre yedi ay süren kuşatma başarılı
olamamış ve bir gün hücu m sırasında kaleden atılan bir gülle
parçasının77 vücuduna isabet etmesiyle parçalanarak ölmüştür.78 Bu
olayın meydana geldiği tarih hakkında çeşitli rivayetler
bulunmaktad ır. Eldeki bilgilerin ıŞığı altında Antalya kuşatmasının
1423 ile 1427 yılları arasındaki bir tarihte yapıldığını söylemek
mümkündür.

Antalya kuşatmasındaki başarısından dolayı Hamza Bey
ödüllendirilmiş ve kendisine Anadolu beylerbeyliği ile birlikte
Osman Çelebl'n in kız kardeşi ve Teke-ili sancağı verilmiş tir. Osman
Çelebl'nin ölümü ile Teke-oğulları beyliği de sona ermiştir.79 Bu
tarihten sonra Teke-ili sancak haline getirilmiş ve Anadolu eyaıetine
bağlanmıştır.

Fatih dönemine ait Teke Livası defterinde, Karaman-oğlu'nun
Teke-ilinde il yazmaya adamlar çıkarttığına dair kayıtlar
bulunmaktadır.Ko Bu kayıtlar Fatihin tahta çıktığı ilk zamanlara ve
Karaman-oğlu II. İbrahim Bey' e ait olmalıdır. Fatih döneminde,
Karaman-oğlu İbrahim Bey' in vefatıyla oğulları İshak Bey ve Pir
Ahmed Beyarasında başlayan taht mücadelesi sırasında (1464-1465)
Antalya sancak beyi olarak Köse Hamza Bey' i görüyoruz. Bu

" Firuz Bey'in oğlu olan Hamza Bey Antalya muhafızıdır. Karaman-oğlu'na galib
gelince, ödülolarak kendisine Anadolu beylerbeyliği verilmiş, H.833/M.1429-
30'da beylerbeyilikten ayrılınca da Sofya sancağı kendisine hass tayin olunmuş ve
birkaç sene sonra orada vefat etmiştir. (Bkz. M.Süreyya, a.g.e .. c.ıı, s.603).

Tl Kale kapısında bir zincirle uzun süre asılı kalmış olan bu gül le parçası, kale
kapısının yıkılması üzerine kale dibinde medfun olan Bayraktar türbesi ilc birlikte
Paşa cami yanına taşınmış ve daha sonra da Antalya müzcsine nakledilmiştir.
(Bkz. S.F. Erten, AnıalyaLivas/ Tarihi, s.65)

'" Antalya kuşatması hakkında geniş bilgi için bkz. S.F. Frten. A nıalya Livas/
Tarihi, s.64-65, B.Flemming, a.g.e .. s.121-122, 133; M.Neşri. a.g.e, C.ı.
s.591-593; Mustafa Nuri Paşa; a.g.('., C.ı-ıı. s.36; Ş.Tekindağ, "Teke-eli veya
Teke-ili", s. 132; Ali. a.g/11.s.83-84; İ.H.Uzunçarşıll, Anadolıı Beylikleri.
s.6X-69

70J ARefik. a.g./11. s.68; Ali, a.g./Il. s.84; B Darkot. (/.g./11 .. s. 460 .
• , K araıı/mılu oğlu i i yaz ıcak (Bkz. BOA MAD :"Jo:253. s. 52).
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mücadelede Pir Ahmed Bey memleketini terk ederek dayısının oğlu
olan Fatih Sultan Mehmed'e sığınmıştır. Karaman beyliğinden bazı
yerleri terk etmek suretiyle Sultan Mehmed'in himayesini istemiş ve
yardım vaadini almıştır. Fatih, bu mücadelede Pir Ahmed'e Antalya
sancak beyi Köse Hamza Bey kuvvetleriyle destek vermi~tir. ~i

Fatih'in Uzun Hasan 'la yaptığı Otlukbeli savaşı sırasında bir
Hıristiyan (Venedik, Papalık, Napoli, Rodos) filosu Uzun Hasan ve
Karaman-oğlu Kasım Bey' le anlaşarak Ağustos l472'de Antalya
kıy ılarını yağmalamış, fakat şehri ele geçirememiştir. Amiral
Mocenigo komutasındaki bu donanma daha sonra İzmir'i

v i 8'yagma amıştır. -

XV.yüzyll ortalarından XVI. yüzyılortalarına kadar muhtelif
tarihlerde Anadolu'da Manisa, Amasya, Sivas, Kütahya, Konya,
Isparta, Antalya, Kastamonu ve Trabzon gibi sancaklar şehzadelerin
yönetimine bırakılmıştı. 81 XVI. yüzy ılın başlarında II. Bayezid'in
şehzadesi Sultan Korkud 'un~4 Manisa'dan eski bir şehzadelik
merkezi olan Antalya'ya tayin edildiği görülmektedir. 85 Fakat,
Korkud bu tayinden memnun kalmamış, kend isin in tahttan
uzak laştınlmak is tenildiğini düşü nmüştür.

Ri İ. H. Uzunçarşılı. AnadolIıBeylikleri ... , s.31.
"'Bukonudabkz. M. Akdağ. a.g.e., C.II., s.148; B. Flemming, a.g.e .. s.125; i.
H. C'zunçarşılı, Kitiibeler ve S ahip .... C.I ı. s. 30; N. Sevgen. a. R.e, C.I, s. 172;
Ali, a.g.m., s.82; S. F. Erten, Antalya Livası Tarihi,s.66; Aynı yazar, Antalya
Viiiiye ti Tarihi, s 92-93

"'i.H.Uzunçarşı1ı, OsmalZ/l Devleti'lzilZSaray Teşkilatı, Ankara 1984. s 123, Aynı
yazar. Osmanlı Tarihi. c.ıı, Ankara 1983. s.579; Feridun Emecen, XVI. ASIl'da
Manisa Kazası, Ankara i 9R9. s. 26.

'" ii. Bayezıd' in oğlu olan Şehziide Korkud, H.872/M.1467.68 veya
H. 874/M.1469- 70'de doğdu. ii. Mehmed 'in vefatında istanbul'da bulunduğundan
babasının gelişine kadar payitaht kaymakamı. daha sonra ise Saruhan valisi oldu.
I. Selim'in (Yavuz) tahta çıkışında Mısır' a gitti. Teke'ye dönüşünde yakalanarak
idam edildi. H.9IR/M1512'de naaşı Bursa'ya gönderilip Sultan Orhan civarına
defnedildi. (Bkz. M.S üreyya. a. g.e., c. ı. , s. 20).

ır; İ. Hakkı Uzunçarşılı ve Mustafa Nuri Paşa eserlerinde Teke Sancağı'nın şehzade
sancağı olduğunu yazmışlardır. (Bkz. İ.H.Uzunçarşlll, Osmanlı Tarihi, C. II, s.
579; M. Nurj Paşa. Netayicü'I-Vukııat, C.I-II, Sad. Neşet çağatay. Ankara 1987,
s. 56) Halbuki. Osmanlı hakimiyetine jik girdjği dönemlerde Teke Sancağı' na
şehzadelerin tayin edildiği görülmektedir. Yıldırım Bayezıd, Teke-ili'ni alınca
burayı şehzadelerinden önce isa Çelebı'ye, sonra da Mustafa Çelebı'ye sancak
olarak vermiştir. (Bkz.ARefik, a.g.m, s.67,70, 71,72). XVi. yüzyıl
başlarında, ii. Bayezıd'in şehzadesi olan Korkud, Antalya'ya tayin edilmiş
olmas ına rağmen, bu yüzyılda Teke artık şehzade sancağı olarak görülmemektedir.
Döneme ait arşiv belgelerinde Teke'nin şehzade sancağı olduğu konusunda
herhangi bir kayda rastlanılmadığı gibj, sancağa ait tahrır defterlerjnde de şehzade
hasları hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. (Bkz. BOA. TD.No:166;
BOA.TDNo:107;TKGM. KK 1\0 107: TKGM. KK. 1\0: 315).
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Sultan Korkud Antalya'da bulunduğu sırada Barbaros Antalya'yı
ziyaret etmiştir. Barbaros, Rodos şövalyelerine esir düşerek uzun
süre Rodos adasında esir kalmıştır. Esarelten kurtulduktan sonra
Antalya' ya Sultan Korkud 'un yanına gelmiş ve onun iznini alarak
korsanlığa başlamıştır. Xi>

Sultan Korkud, babasından ızın alarak Nisan 1509 tarihinde
hacca gitmek üzere Antalya'dan hareket etmiştir. Hac dönüşünde
Teke bölgesinde Şiıliğin epeyce yayıldığını görünce, 1510 yılında
eski yeri olan Manisa'ya gitmek üzere bir gece kimseye haber
vermeden yola çıkmıştır.,7 Halk, şehzadenin böyle ansızın gid işin i
padişahın vefatına ve saltanat mücadelesinin başladığına
bağlamıştır. Bölgedeki Şiı guru plar bunu bahane ederek, Şahku lu
Kızılkayalı Karabıyık oğlunun önderliğinde isyan etmiş ve Şehzade
Korkud 'un peşine takıimıştır. Elmalı ci varında yapılan çarpışmada
şehzadenin bütün eşyaları gasp edilmiştir. Bu başarı is yancıların
cüretlerini arttırmış ve taraftarlarını çoğaItmıştır. RR Burdu r'a kadar
gelen Şahkulu'nun etrafına yirmi bin kişi toplanmıştır. Bunların
çoğu nluğunu Teke -ili Türk menleri olu şturmaktaydı. Belg elerden
anlaşıldığına göre Teke-ili 'nde bir Türk men devleti kurmak is teyen
Şahkulu Baba Tekeli Kütahya kalesini'~ zaptetmiş, Anadolu
beylerbeyi Karagöz Paşa'yı kazığa vurdurmuştur. Alaşehir ovasında
Şehzade Korkud 'un adamlarını yenip, Bursa'ya doğru hareket eden
Şahku lu, Sadrazam Hadım Ali Paşa 'nın Rumeli 'den Anadolu 'ya
geçmesi üzerine Teke-ili'ni Karaman'a bağlayan Kızılkaya boğazına'lo
çekilmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine sadrazamla Amasya valisi
Şehzadt~ Ahmed, bu boğazı 38 gün muhasara ettilerse de, Şahkulu
önce İncirli derbentinden: sonra da Döşeme derbentinden kayalar
arasından kendisine bir yol açarak Beyşehir önüne gelmeyi
başarmıştır. Bundan sonra, Kayseri yolu üzerinde Sivas yakınındaki
Gedik hanı mevkiine çekilen Şahkulu üzerine az bir kuvvetle
yürüyen Hadım Ali Paşa, Tekeli Türkmenlerinin mukavemeti ilc
karşılaşmış, girişilen savaş sonunda Şahkulu ve Hadım Ali Paşa okla
vurularak öldürülmüşlerdir.

Bu savaştan sonra, İran'a doğru çekilen Tekeli sipahileri ve
Türk menler bir İran kervanına saldırmaları üzerine Şah İsınail'in

>r, S.F.Erten. AllIlJlya Livo.Çi Tarihi. s. 70; Aynı yazar, AII/alya Vilayeri Tarihi. s.96.
LO M. Akdağ. Tiirk Halkl/1II1 Dirlık ve Düzelilik Kaı'gası, Celali isyaııları. Ankara

1975. s. ı 15-1 lo.
ı.; S .F. Erten, Aııtalya LiVO.I'1 Tarihi. s. 7 ı; Aynı yazar. Aııtalya Vilayeti Tarihi. s.96-
97.

~, "... Teke Vilôyetiııdeıı Iıurtic ideıı kiZllbaş ta'ije,ıi, Kütalıya 'ya geliil) şelın ilhôk
eyledikde .. " (Bkz. BOA. R uznfınıçc No I. s. 502).

'" fatih devrinc ait dcftcre görc Kızılkaya boğazı Karahis5r-1 Tekc'yc bağlıdır (Bkz
BOA.TD. ;-":0:14. s :'\54).
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hakaretine maruz kalmışlar ve öldürülmüşlerdir.YI Şahkulu is yanı
sırasında İstanos (Korkut-eli) kasabası tahrip edilmiş, Elmalı'nın
cami ve zaviyeleri yık ı1mış ve çok sayıda ins an öld ürülmüş tür.n

Şahkulu Baba Tekeli isyanının büyük bir süratle genişleyip
Anadolu'yu tehdit etmesinde timarları ellerinden alınıp başkalarına
devredilen sipahiler; özellikle de Teke-ili sipahileri önemli bir rol
oyna mı Ştı r. 93

II.Bayezıd, isyandan sonra Teke ve Hamid-ili yöresindeki Şiı ve
Alevlleri 1501 yılında olduğu gibi sürgüne tabi tutmuş ve Yunanistan
kıyılarındaki yeni fethedilen Modon ve Koron kalelerine sürmüştür. 94

Anadolu'da elli bin kişinin ölümüne neden olan bu isyan ve
birbiri ard ına yapılan sürgünler yüzünden Teke-ili 'nde nüfu sun
azaldığı ve beııi başlı kaza ve nahiyelcrin ise küçüldüğü
anlaşllmaktadır.95 Teke bölgesi, II. Bayezıd'in son yıııarında ve
Yavuz Sultan Selim'in ilk yıllarında Levent taifesinin toplu
ayaklanmaları yüzünden Anadolu'nun en karışık bölgesi olmuştur. 96

Şahkulu isyanının devam ettiği sıralarda Sultan Korkud
İstanbul'a gelmiştir. Fakat, yeniçeriler taht mücadelesinde Sultan
Selim'i desteklemişlerdir. Nihayet, Korkud'a dokunmamak şartı ile
1512 yılında Sultan Selim tahta çıkmıştır. Selim, Korkud'u tekrar
Saruhan'a (Manisa) göndermiştir. Fakat Sultan Selim'in şehzadelere
karşı olan muamelesinden korkan Korkud, Piyfıle Bey' le Teke 'ye
kaçmış ve bir mağaraya97 sığınmıştır. Bunun duyulması üzerine harıs
bir adam olan o zamanki Teke beyi Kasım Bey bu fırsatı kaçırmak
istememiş ve mağarayı basarak her ikisini de yakalayıp Bursa'ya
göndermiştir. Şehzade K or ku d Burs a'da öld ürülmüş tür. YK

Şahkulu isyanından sonra, i807 yılındaki Alemdar vakası ve Kadı Paşa
isyanına kadar Osmanlılar döneminde Antalya ve Teke sancağında önemli bir
olaya rastlanmamaktadır.

91 Ş.Tekindağ. "Teke-eli veya Teke-ili", S.127.
92 Ayııı makale, s.127.
'il Ş .Tekindağ, "Şahkulu Baba Tekeli isyanı" BTTD. 3( 1967). s. 35.
~A)'1I1makale. s.59.
95 Ş.Tekindağ. "Teke-eli veya Teke-ili", s ın.
% M. Akdağ, Türkiye'niıı İktisadi ve İctimai Tarihi. C .11. s 469-470.
'" Korkud 'un saklandığı mağara Korkuteli kazasına tabi Kızılcadağ nahiyes indedir.
Kaza merkezine yedi saat uzaklıkta olan mağaranın alt tarafında Osman Halifeler,
diğer adıyla Osman Kalfalar köyü vardır. Sultan Korkud'u bu mağaraya getiren ve
burada bulundukları sürece iaşelerini sağlayan Osman Halife adında bir türkmen
olup, köy, ismini bu kişiden almıştır. (Bkz S.F. Erten. Antalya Livası Tarihi,
s.72)

'" S.F.Erten. All/alya Viiayeıi Tari/ıı, s.97.
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