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MİLLİ TARİHİMİZ VE KİMLİĞİMİZ 6 

ÇELTİKÇİ  VE ÇEVRESİNİN  TARİHİNE  BİR BAKIŞ    

 

                                                                                                                                                                     

HAYATİ KUZUCU 

Yazarından izin alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz 

           Burdur ili ilçelerinden Çeltikçi,Burdur–Antalya kara yolu üzerinde bulunan bir yerleşim 

yeridir.Halen kendi adını taşıyan ilçenin merkezi olan  Çeltikçi ve çevresi ;antik çağda Psidya  

bölgesi içinde yer almıştır . İsmi Türkçe  Çeltik sözünden  gelmekte olup1 , Çeltik işiyle yani pirinç 

tarımı yapan yerler veya kişiler için türetilen  ve  bir mesleği ifade etmektedir . Çeltik 

sözcüğünün her ne kadar Farsça Şaltuk kelimesinden geldiğini ileri sürenler bulunsa da2 kelime 

yapısı Türkçe söz türetmelerine açık bir şekilde uyumludur. 

Çal köküne(Vurmak-Döğmek-Çarpmak) eklenen “tık>tik” ekiyle türemiştir . Çaltık veya çeltik 

sözcüğünün yapımına benzeyen söz gelimi koltuk , katık , yastık , saltık(Saltuk) gibi çok sayıda 

türetilmiş Türkçe kelimeyi örnek gösterebiliriz . Pirinç ekimi , Çinliler ve Türkler tarafından  eski 

çağlardan beri yürütülen tarımsal bir faaliyettir . Çeltik tarımının Çinlilerden Türklere geçtiğini 

düşünmek makul gözükmektedir . M.Ö 200’den beri Doğu Türkistan da yaşayan Türkler tarafından  

özelliklede Uygurların , İranlılardan çok önceleri çeltik tarımıyla uğraşmaları sebebiyle bu sahada 

İranlılara öncülük ettikleri de tarihi bir hakikattir . Türkler gelmeden önce Anadolu’da , çeltik 

tarımı yoktu . Çeltikle eş Pirinç kelimesi ise “birinç –birinç nan (Pirinç ekmeği ) şeklinde Divan u 

Lügatiti Türk ‘te  yer almıştır3. Türkçe de çeltik ilk zamanlarda çaltuk şeklinde söylenmiş olması 

uzak bir ihtimal değildir . Çeltik gerek Anadolu ve gerekse Mısır’a yerleşmiş Türkler tarafından  

“Toturkan”  yani “Doyuran” adıyla da bilinirdi ve bu kelime sonraları unutulduğundan Pirinç onun 

yerini almıştır. Aynı anlama yakın Teturgan–Toturğu imlasıyla  yazılıp karşılığı yemek-aş olarak 

belirtilen sözlerde Divan ı Lügatit it Türk ‘te görülmektedir 4. Pirincin Türkçemiz de başka bir 

karşılığı daha vardır : Tüki ,Tögü veya Dögü5 .  Konumuz olan Burdur’un Çeltikçi ilçesinin adı , 

Pirinç tarımıyla yakından ilgilidir . Yerleşim olarak suları bol ovasında çeltik ekimi yapan insanların 

kurduğu köye Çeltikçi adının verilmesi , Türklerde  yer isimleri verilmesi geleneklerine  uygun 

düşmektedir . Bu meyanda  15. ve 16. yüzyıllarda halen Burdur İli toprakları içinde bulunan  

Gölhisar , Yeşilova ile Burdur merkez kazalarında Çeltikçi adını taşıyan beş adet daha köy 

bulunuyordu6 . Ayrıca yakın  tarihlere  kadar  Çukurova – İçel  bölgesinde  yaşayan  Çeltükçi  

Yörüklerinin  varlığı  bilinmektedir.  

İlçeye bağlı yerleşim birimleri : Bağsaray(Arvallı) beldesi, Çebişli ,Kuzköy ,Güvenli ,Tekke, 

Kartalpınarı ve Ovacık köyleridir .  Çeltikçi , 18.yy başlarına kadar büyük bölümü bataklık ve 

sularla kaplı arazinin çokluğu nedeniyle fazla bir bölümünde tarım yapılamayan , zamanla suların 

azalmasıyla ve  bataklık alanların kurumasıyla oluşmuş verimli topraklara sahip bir ovanın kıyısında 

kurulmuştur . Söz konusu havza Neolitik , Kalkolitik ve Tunç çağlarında insan topluluklarının 

yaşadığı bir bölgedir .  Çebişli  ,  Çatalpınar  ve  Çeltikçi höyükleri tarih önce  devir kalıntılarıdır. 

İlk çağda yöre , Arzava krallığı içindeydi . Arzavalılar , M.Ö 1700 ile 1200 arasında Anadolu’ya 

hakim olan Hitit Devletine , çok uzun süren bir mücadele sonunda boyun eğmek zorunda 

kalmışlardır . Bilindiği üzere Hitit devri Trakya’dan gelen kavimlerin istilasıyla sona erdi. M.Ö 

1200 de Batı kavimleri , Hitit halkının tamamını  kılıçtan geçirerek yok etmişlerdir . Bu tarihten 

                                                 
1 Çeltik:kabuğundan  sıyrılmamış  pirinç.yani döğülmemiş pirinç 

2 Hasan EREN,Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü.Ankara-1999.Sayf.83 

3 
Kaşgarlı Mahmut Kitab ı

 
Divan ı Lügatit Türk(Yayına hazırlayan Şaban Kurt) .Ankara -2008 (Tıpkı basım).Sayf.607

 
4 Kaşgarlı Mahmut ,a.g.e Sayf.282-293 

5 Bahaeddin ÖGEL,Türk Kültür Tarine Giriş.Ankara-2000.Cilt 2.Sayf.203-213 

6 Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA).TT.438.Sayf.253,254, 
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başlayarak yaklaşık 500 yıl süren zaman dilimine karanlık  çağ adıyla bilinir . Çünkü; söz konusu  

döneme  ait   herhangi bir bilgi yok gibidir . M.Ö 750 den sonra Çeltikçi’nin yer aldığı  Batı 

Anadolu’da  Friglilerin  tarih sahnesine çıktıkları görülür . Frig  Devletine  M.Ö 679’ da  Lidyalılar 

son vermişlerdir . Lidyalılar ise M.Ö 546 tarihinde Anadolu’yu istila eden Persler tarafından 

yıkılmıştır . Persliler Anadolu’yu satraplık adını verdikleri vergi bölgelerine ayırarak idare 

etmişlerdir . Çeltikçi çevresinin dahil olduğu Psidya’yı  doğu ve batı olmak üzere iki satraplığa 

bölen  Persliler , vergilerini bu iki satraplık kanalıyla toplamışlardır . Çeltikçi tarafları Doğu Psidya 

bölümünde görülmektedir7.  

Komşu  Sagallososluların  etkisini  her zaman hisseden  Çeltikçi çevresi, bu şehir devletine tabi 

olarak , Büyük İskender’in Anadolu seferinden sonra M.Ö 332 ‘de Yunan devrine ulaşmıştır . 

İskender’in  323’te ölümüyle birlikte parçalanan imparatorluk bünyesi çeşitli krallıklara bölününce 

, 301 yılında Çeltikçi havzası Selefkos krallığına tabi olmuştur. Ardından Bergama krallığı bölgede 

hakimiyet tesis etmiştir. 

Bergama  Krallığına M.Ö 183’te Romalılar son verince , Romalılar devri başlamış oldu . Roma, M.S 

395’te doğu ve batı olarak ikiye bölündüğünde , Çeltikçi yöresi sonradan Bizans olarak anılacak 

Doğu Roma devleti  topraklarına  dahildi . Malazgirt savaşı ardından 1082 ‘de, ilk Türk akınına 

şahit oldu . Kesin fetih tarihi 1205 yılına kadar kah  Bizans kah  Türk idaresinde kalmıştır . 

Aslında Türklerin bölgeye ilk gelişleri Malazgirt savaşından çok önceleridir . Kafkas ve Balkanlar 

üzerinden daha Bizans’ı sıkıştıran Bulgar , Peçenek,Kuman Kıpçak ve Uzlar(Oğuz) her seferinde 

bir yolunu bulup onları birbirine kırdıran Bizans’ın oyunlarıyla güç kaybetmişler yok olmaktan 

Hıristiyanlığı kabul ederek veya eder gözükerek kurtulmuşlardır . Türkler‘in kırımdan 

kurtulanlarını  Bizans , genellikle Anadolu’ya iskan etmiş ve doğudan gelen Oğuz Türklerine karşı 

kullanmaya çalışmıştır . Balıkesir den başlayarak doğu sınırı Kayseri’ye kadar uzanan güneyde ise 

Antalya’nın kuzeyine inen bir yay içinde sözünü ettiğimiz bu Türklerin izini bulmak mümkündür. 

Türk ve diğer ırklardan  insanları  sınır  gücü  olarak örgütleyen Bizans , çoğunluğu Hıristiyan 

olmuş Türkleri ,  Müslüman Türklerle savaştırmayı bir politika olarak benimsemiştir8.  

Nitekim Malazgirt savaşında Bizans ordusu içinde bulunan Peçenek ve Uzlar soydaşlarının safına 

geçerek, milli kimliklerini unutmadıklarını göstermişlerdi9 . Yine Bizans’la yapılan ve ikinci 

Malazgirt olarak nitelenen 1176‘da ki Miryakefolon savaşında Bizans safında yer alan Kumanlar10 

ise savaşın sonuna kadar Selçuklu ordusuna karşı vuruşmuşlardır. Savaş bitiminde çembere alınan 

ve imha edilmeyi bekleyen Bizans kuvvetleri içinde bulunan sağ kalabilmiş Kumanlar ve diğer 

Türkler,Türkçe nidalarla sabah kılıçtan geçirilmeden Selçuklu ordusuna katılmaları için çağrıda 

bulunulmuştur . Hissen o devirlerde bile Türklerin birbirlerine karşı hiçte lakayt olmadıklarını 

anlaşılıyor11. 

Burdur ili topraklarında, Malazgirten önce Hazar’ın kuzeyinden Anadolu’ya intikal etmiş bu 

Türklerin izleri de görülmektedir . Söz gelimi Çeltikçi’nin hemen yakınında Ağlasun’a geçen yol 

güzergahında Peçenek Boğazı ki ; burası Osmanlılar zamanında Antalya–Ağlasun-Isparta yolunun 

bu bölümünün güvenliğini sağlayan derbent teşkilatının bulunduğu yerdir12. Boğazın solundaki dağ 

adı da eski haritalar da Peçenek dağı olarak işaretlenmektedir13. Hatta 1706 senesinde yörede 

                                                 
7 Yurt Ansiklopedisi.Burdur  maddesi.Sayf.1551 
8Paul WİTTEK ,Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk Aşiretlerinin Rolü.Tarih Dergisi (İstanbul Üniversitesi).İstanbul-1968. Sayı 17-18.Sayf.259 

9 Urfalı Mateos,Vekayi name( TTK ayını Çeviren H.Adrenesyan).Ankara -2000.Sayf.143 

10 Sait KOFOĞLU,Hamitoğulları Beyliği.Ankara -2006. Sayf.20 

11 İoanness Kimnamos Hıstorıa’sı.Prof.Dr.Işın DEMİRKENT (Yayına hazırlayan)TTK Yayını .Ankara-2001.Sayf.129 

12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),İ.DH.71146/78 

13 Arşivimizde bulunan eski bir harita. 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/tarih/article/view/2221
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gezen ünlü Fransız Seyyah Paul 

Lucas Antalya–Sususz üzerinden 

Isparta’ya giderken Peçenek 

dağının yerini belirtmektedir14. 

 

 

 

 

 
İkinci Haçlı seferi sırasında Türklerin 

Honaz Dağı geçidinde yaptıkları  ve 

Haçlıları nasıl imha ettiklerini gösteren 

Batılı  bir ressam tarafından çizilen  bir 

gravür 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca Çavdır Anbarcık Köyün de bir yerin adı Peçenek’tir . Söz konusu yer adları bölgede yaşamış 

Peçeneklerin bıraktığı bir hatıralardır15. 

Selçuklular devrine Peçeneklerin  yaşadıkları bu yerlerin çeşitli nedenlerle giderek azalan nüfusla 

birlikte Osmanlılar devrinde terk edildikleri anlaşılıyor . Anadolu’nun şuurlu bir şekilde Türk yurdu 

olma  yolunun dönüm noktası Malazgirt zaferinden hemen sonra başlayan Oğuz göçü , kısa sürede 

Türklerin Adalar denizine kadar olan bölgeleri etkisi altına almasına yol açmıştı . Doğal olarak 

önce askeri hareketlilik sonucunda boşalan yerler yurt tutuluyordu . Burdur çevresi dolayısıyla da 

Çeltikçi kesimi ilk Türk askeri harekatına ; Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın Uluborlu üzerinden 

Antalya ya doğru akınıyla 1074 yılında  şahit olmuştur. Çeltikçi’nin de içinde bulunduğu yöre , 

Antalya dahil olmak üzere 1103’te 1.Rukneddin Kılıçarslan  zamanında alınmışsa da bir süre sonra 

elden çıkmıştı . 1120’den bir müddet önce 1.Mesut tarafından bölge  tekrar geri alındıysa da 

Bizans buraları Türklerden istirdat etmiştir . Bu tür el değiştirmelerin 1205’e kadar  defalarca 

tekrarlanmış olduğunu görüyoruz . Mesela 2.Kılıçarslan devrinde 1162‘de Burdur ve Denizli 

arasında kalan yerler ,Türk kuvvetlerince  yağmalanmıştır . 1175’te Danişmentli Beyliğine son 

veren 2.Kılıçarslan’ın Danişmentli Yağıbasan Bey’in oğullarını Uç vilayetine göndererek onları Uç 

Türkmenlerinin başına geçirmesi , Batı Anadolu’nun fethinde yeni bir dönemin başlangıcı 

olmuştur16. Aynı sultan zamanında 1182 ‘de Burdur–Eskişehir arası Türkmenlerce  alınmış, 1183 

senesinde yine Kılıç Arslan tarafından Antalya’yı şiddetli bir kuşatmaya tabi tuttuysa da şehir 

alınamamıştır17. Çeltikçi yöresi o sıralarda Türklerin elideydi. Bu tarihten başlayarak 1204 

senesine kadar bölge ; Türkler ve Bizanslılar arasında defalarca el değiştirmiştir . Türkmen 

                                                 
14 Paul LUCAS ,Voyage Dans La Grèce L’Asie Mineure La Makedoine Et L’ AfriKue .Paris -1712.Tome 1 .Sayf .316 

15 Derbent :Osmanlı  devletinin    yolların geçtiği  boğazlara  veya dağ geçitlerinde güvenliği sağlamak amacıyla yerleştirdiği genellikle 

aileleriyle yaşayan  Yörüklerden oluşmuş birliklerdir.  Buralarda yaşayan kişilere derbentçi denilirdi.Tanzimatla birlikte 1844  yılında yeni 

yapılanmaya gidilerek  Derbentçiler askerlerden  seçildi sonraları zaptiye bilaahre jandarmalardan  oluşturuldu.Derbentlere de menzil adı 

verildi.Kısacası bir çeşit karakol haline getirildiler. 

16 Uç:Anadolu Selçuklu idari yapılanmasında  Kastamonu’dan  Göller bölgesine kadar olan yay içindeki kısım.Kastamonu batısı Çankırı 
Eskişehir’in doğusu,Afyon ve Göller Bölgesini içine  alan  yerler. 

17 Sait Kofoğlu,Hamidoğulları Beyliği.Ankara-2006.Sayf.22 
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boyları  söz konusu zaman zarfında sulh zamanları uç adı verilen Eskişehir–Burdur hattındaki ve 

hattın batısına düşen yerlerde dolaşmışlar, savaş sırasında hattın doğusuna çekilmişlerdir. 

Haçlı gailesi sırasında  bir ara Türkler , Konya’yı dahi  terk etmek durumuyla karşı karşıya 

kalmışlardı. Doğal olarak kışlak ihtiyacı için Türkmen boylarının gözleri, hep kışı ılık geçen sahil 

kesimlerindeydi. Özellikle konar göçer Türkmenler,her fırsatta buraları ele geçirmek için uğraş 

veriyorlardı.13.yüzyılın hemen başında Anadolu Selçukluları, güneyde Uluborlu’ya kadar olan 

topraklara  tamamen hakim olmuşlardır.İkinci Kılıçarslan’ın (1155-1192)daha sağlığında başlayan 

taht kavgaları, ölümünden sonra da devam etmiş; ülke oğulları arasında parçalara ayrılarak 

yönetilmeye başlanmıştır. Oğullarından Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev, ilk sultanlığı sırasında; 

1196’da Gölhisar üzerine saldıran Bizans ordusunu görevlendirdiği bir komutanı vasıtasıyla 

bozguna uğratmıştır. Böylelikle bu gün Acıpayam ovası olarak bilinen eski adı Karaağaç ovası ve 

Gölhisar mıntıkasını bir süreliğine sahip olunmuş ise de kesin fetih ise 1205’e doğru 

gerçekleşmiştir18. Kardeşi Rukneddin Süleyman Şah’a karşı saltanatı kaybeden Gıyaseddin, 

Bizans’a sığınmıştı. Rukneddin Şah  bir müddet sonra ölünce bir ara tahta geçen onun oğlu Üçüncü 

Kılıçarslan kısa süren  sultanlığı esnasında 1204 yılında, Burdur kesin olarak Türkler tarafından 

ele geçirilmiştir. Aynı yıl tahtı ele geçiren Birinci Giyaseddin Keyhüsürevle birlikte Akdeniz 

sahillerine doğru olan Türk hareketi daha hızlandı. Burdur’dan sonra güneye yönelen Türkler, 

Çeltikçi tarafları başta olmak üzere 1205 yılına doğru Antalya’nın merkezi hariç tüm bölgede 

hüküm sürmeye başlamışlardır. 1206 veya 1207’’de 1. Gıyasettin Keyhüsürev,Antalya’yı feth etmek 

için harekete geçmiş ve aynı yıl fethi gerçekleştirmiştir. Konya üzerinden doğrudan Antalya’ya 

ordu sevkinin arazi şartları sebebiyle çok güç olduğundan en elverişli güzergahın Burdur–Çeltikçi–

Bucak üzerinden olması akla uygundur. 

Antalya-Burdur arasına kesif bir şekilde yığılan Oğuz Türkmen boylarından Kayılar,Bayatlar, 

Bayındırlılar ve Salurlar fetih hareketine fiilen yardımcı olmuşlardı. Burdur ile Antalya arasında 

bir kısmı günümüze kadar intikal eden yerleşim veya yer isimleri arasında Oğuz boy adlarını halen 

görmek mümkündür. Bilhassa adını saydığımız boyların çoğunluk halinde fetih seferine iştirak 

ettiklerini,tarihimizin eski ve çok önemli kaynaklarından birini yazmış olan Yazıcıoğlu Ali 19şu 

sözlerle doğrulamaktadır”Sağ ve sol kol çerileri Kayı ve Bayat ve Büğdüz  ve Salur  fi cümle 

yigirmi dört boyun çerileri…” 20. 15. ve 16.yüzyıla ait Osmanlı tapu tahrir defterlerinde söz 

konusu bölgemiz de, Bayındır Salur, Büğdüz, Kayı, Eymür21ve Bayatların kurmuş oldukları  çok 

sayıdaki köyün tapu bilgileri mevcuttur. Fetih gerçekleştikten sonra Oğuzlardan Iğdır boyu 

Yörükleri de yoğun bir şekilde; Antalya çevresine geldikleri tarihi kayıtlardan anlaşılıyor . Nitekim 

Yazıcıoğlu  Tevarih i  Al i Selçuk adlı eserin de Iğdır boyu ile alakalı şu ifadeyi kullanmıştır.”Ol 

memleketin sahraları ve bişeleri Ikdır dan  Yörük eviyle Kürt ve Arapla  doldu22”. Kürt ve 

Arab’ı Türk’ün yanına eklemek  oldukça eski tarihi  bir alışkanlık olup zamanla bir yazı geleneği 

haline dönmüştür.  Gerçekte böyle bir durum söz konusu olmasa da  aslen Türk olan ancak adı Kürt 

olan büyük bir Yörük taifesi Burdur ve Antalya da varlıklarını yakın tarihlere kadar 

sürdürmüşlerdir. 

13.yüzyılın hemen başından itibaren kesin olarak Selçuklu Devletinin toprakları içine katılan 

bölgenin ticarete verilen önemin artmasıyla da, belirli bir canlılığa kavuşmuştur. Antalya’yı devlet 

merkezi Konya’ya ve İç Anadolu’ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan  Çeltikçi çevresinin 

                                                 
18 Tuncer BAYKARA, I. Gıyaseddin Keyhüsrev,Ankara- 1997 (TTK Yay.).Sayf.19 

19 Yazıcıoğlu Ali,  İkinci Murat’ın  emriyle Anadolu Selçuklu Devleti tarihi sayılabilecek İbn Bibi’nin Evamirül Alai’ye  Fi Umurul Alai’ye Adlı 

Farsça eserini  Türkçeye   adeta yeniden yazarak kazandırmıştır. 

20 Yazıcıoğlu Ali ,Tevarihi Ali Selcuk.Leide -1902(Houtsma neşri) Vol:3  Sayf.82 

21 Hacı  Eymür ,Çebiş  Köyü yakınlarında  eski bir yerleşim yerinin  adı bu gün bir yer adı olarak  bilinmektedir. 

22 Yazıcıoğlu Ali ,Tevarihi Ali Selcuk,Paris Yazması .Sayf.111-b. Eserin.elinde bulunan fotokopisini benimle paylaşan Dr.Abdullah Bakır’a  ne 

kadar teşekkür etsem azdır.
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bundan yararlandığı muhakkaktır. Bu yollardan ilki İlk çağlardan beri kullanılan Antalya’dan 

Burdur’a giden ve Bademağacı yakınından Karaaliler–Kestel-İncir Hanı–Çebiş’e(Eski adı Paşa ) 

gelen buradan ikiye ayrılan biri Arvallı üzerinden Kayış köyüne çıkıp Beşkavak köyüne uğradıktan 

sonra Kıravgaz  köyü içinden geçip  Örtülü’den Burdur’a inen yoldur23.  

Ana yol olan bu güzergah üzerinde ünlü pazarlar kuruluyordu ki bunlar; Kızılkaya 

pazarı(Pazaravdan) ve İncirpazarı’dır. İncir’de kurulan pazara seyyah Karçınlıza’de de 

uğramıştır24. Kızılkaya pazarı hakkında Katip Çelebi ünlü eseri Cihannüma ‘da şunları yazmıştır. 

”Düz bir yerde pazarı durur ve bir çardak itmişler Kadı anın altında oturur”25.  Çebiş köyünü 

geçip ayrılan ikinci kol ise doğrudan Çeltikçi’ye Peçenek Boğazı, Ağlasun üzerinden Isparta’ya  

geçiyordu26.Aynı yol Peçenek boğazında Antalya’dan gelen Çubuk-Susuzhan–Bucak–Ağlasun–

Isparta yoluyla birleşmektedir. 1706 Ağustos ayında yörede seyahat eden Fransız gezgin Paul 

Lucas Antalya’dan Isparta’ya giderken sözünü ettiğimiz yolu kullanmıştır. Bu yol güzergahının  

fazla işlerliği yoktu; çünkü özellikle kış ve ilkbahar aylarında şartları hiçte elverişli değildi. 

Çeltikçi ile Burdur arası ise ünlü Çeltikçi Beli’nin engeli ile yolcuları çok zorlardı. Çeltikçi ovasının 

sularının zamanla çekilmesi bataklık alanların azalmasıyla, 18.yy ikinci yarısından itibaren Çeltikçi-

Bucak arası daha bir işlerlik kazanmıştır. Selçuklu Devleti sözünü ettiğimiz her iki yol üzerinde 

günümüze önemli bölümleri ulaşan Susuz ve İncir hanlarını inşa ederek, kervanların güvenliğini 

sağlamış böylelikle yörenin canlanmasına büyük katkıda bulunmuştur. Türklerin yabancı bir 

coğrafyaya gelip büyük badireler atlatarak tam yüz elli yıla yakın bir zaman zarfında ve bu uğurda 

sayısız insanını kurban  vererek kurduğu devlet, bin yıldır yine sayısız açık gizli saldırılara rağmen 

ayakta durabiliyorsa bunun sebebi devlet kurulurken  temeline attığı sağlam harçtır. Bu harcı 

atanlar; Gaziler,Alpler ve Hazreti Piri Türkistani Yesevi ocağı erenleridir. Madde ve mana 

dünyasının eşsiz terkibinden oluşan bu harç,Hacı Bayramı Veli tarafından  muhteşem  bir şekilde  

şöyle ifade edilmiştir :  

 

Çalabım bir şar 27yaratmış 

İki cihan aresinde 

Bakıcak didar görünür 

Ol şarın kenaresinde 

 

Nâgehan ol şara vardum 

Ol şarı yapılur gördüm 

Ben dahi bile yapıldum 

Taş ü toprak aresinde 

 

Ol şardan oklar atılur 

Gelür ciğere batılur 

Arifler sözü satılur 

Ol şarın bazaresinde 

 

Şagirdleri taş yonarlar 

Yonup üstâda sunarlar 

Çalabun ismin anarlar 

                                                 
23 Arvallı –Ovacık tali yolu da  mevcuttu. 

24 Karçınlızade Süleyman Şükrü,Seyahatül Kübra. Eğridir -2005 Sayf.88 

25 Katip Çelebi,Cihannüma.  Matbaa i Amire -1285.Sayf.639 

26 Seyyah  Karçınlızade Süleyman Şükrü,1886 yılın da Antalya’ya giderken bu yolu  Isparta –Ağlasun (Çeltikçi) -İncir Han’ı -Çubuk yolunu 

kullanmıştır.Karçınlızade Süleyman Şükrü,Seyahatül Kübra. Eğridir -2005.Sayf.81  

27 Şar: Şehir
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Ol taşun her pâresinde 

 

Bu sözü ârifler anlar 

Cahiller bilmeyup tanlar 

Hacı Bayram kendi banlar 

Ol şarın menâresinde 

 

Antalya’nın fethi güney kolundan tamamlanırken Türk hareketi batıya doğru Eskişehir-Burdur 

hattı boyunca muhtelif kollardan devam ediyordu. Burdur gölü havzasından Erler(Yeşilova) ovası 

yoluyla Acıpayam ve Gölhisar’ı alan Türkler, daha güneye Akdeniz sahillerine ulaşmak için çoktan 

saldırılarına başlamıştı. Askeri hareketlilik yanında ordu millet olgusu çerçevesinde Oğuz boyları 

da fetih hareketlerine iştirak ediyorlardı.Ucat,Eskişehir–Burdur arasındaki sınır Türk toprakları 

uç vilayeti adıyla idari taksimatta ifade ediliyordu.Çeltikçi yöresi uç vilayetin güney kısmında yer 

almıştır.Anadolu’ya, Oğuz Türkmen boyları içinde din uluları olarak  her boyun mensuplarından 

veya bizzat gazaya katılmak için  İklimi Rum’a geçmiş:Gazi dervişler, Abdalan ı Rum ve Ahiyan ı 

Rum adıyla tarihimizi şekillendiren Horasan Erenleri bulunuyordu.Sonraları Anadolu Erenleri 

olarak tanınacak olan bu zümreler, özellikle fethi geciken beldelere akın akın gelirler,savaşan 

erlere manevi destek yanında bizzat savaşa katılırlardı.Tarihimizde hep Horasan diyarı olarak 

bilinen Türkistan’da Türk boyları İslam dinine girerken  içlerinden yetişen ve onlara irşat ta 

bulunan din ulularını unutmamışlar onların görüşlerini,İsimlerini yeni yurtlarına da taşımışlardır. 

Söz konusu dervişler genellikle Yesevi meşrebindendirler. Bu dervişler çoğunlukla kendi boylarına 

Tarik i Yeseviye anlayışını yerleştirmişlerdi. Örneğin Kargın Dede Oğuz Kargın boyundandı ve 

Alevilik bu boy mensupları arasında oldukça revaçta idi. Rivayetlere göre Hacı Bektaş,Çepni 

boyundandır ve Çepnilerin çoğunluğu Bektaşi tarikatına gönülden bağlıydılar.Tahtacılar ise Oğuz 

Bayat’tan çıkmadır. Beğdili boyu içinde Alevilik anlayışı hakim konumdaydı. Burdur çevresi bu 

boyların eskiden beri yaşama sahasıdır. 

Örneğin Çepniler,Gölhisar ve Erle(Yeşilova)’de,Beğdililer Tefenni yakınlarında28ve Burdur 

merkezde Tahtacı (Çaylak kolu)29, Kargınlar Gölhisar ile Bucak taraflarında tarih boyunca 

varlıklarını hep sürdüre gelmişlerdir.Ki bu dervişlerin hep tahta kılıçları ile gaza ettikleri 

menakıplarında yer alır. Bu suretle onların aslında gönülleri feth ettikleri  söz konusu tahta kılıç 

sembolleriyle manalandırılmaktadır. Menakıpnameler de Piri Türkistani Ahmed Yesevî Ocağına 

mensup dervişlerin ,büyük kalabalıklar halinde Anadolu’ya  göçtükleri  ve  yeni yurtta  yer yer 

öbekleştikleri ve böylece kültürel bakımdan Anadolu’yu fethettikleri hikayeleri görülür30. 

Yeseviye   tariki bilindiği üzere sonraları iki kola ayrılmıştır. Birinci kol Nakşibendiye ikinci kol 

Bektaşiye .Birinci kol  Hz.Ebubekir  silsilesine bağlanırken ikinci kol  Hz.Ali ‘ye bağlanmaktadır. 

Piri Türkistan Ocağı veya onun anlayış ve geleneğinin  bir devamı olan Hacı Bektaşı Veli’nin31 

çevresinde bulunan  yakın muhiplerine bağlı Gazi dervişler; alınan yeni topraklara yerleşirler, 

kurdukları zaviye ve tekkeler etraflarında bazen kendi boyları bazen başka boy mensupları 

toplanırlar; böylece yeni yurtlar yeni şarlar(şehirler) ortaya çıkardı ki konar göçer Türkmenler de 

                                                 
28 Mehmet ERÖZ,Türk Kültür Araştırmaları.İstanbul-1977.Sayf.111 

29Burdur Deli Baba ‘da sakindirler.  

30 Menakıpnameler –Velayetnameler , her ne kadar   propaganda  amaçlı eserler olsa da kültürel ve sosyal tarihimiz için  son derce önemli 

kaynaklardır. 

31 Milli Kütüphane de 8597 numarasıyla kayıtlı 1772  tarihinde istinsah edilmiş olan  Hacı Bektaş Velayetnamesi vrk 156’da  , Hacı Bektaşı Veli’nin 

ikinci halifesi olarak anlatılan Sarı İsmail’in  Sarı Doğan Kuşu kılığın da Tavas tarafına gönderilişi veya gelişi  çok hoş bir hikaye şeklinde anlatılır .Onu 

yakalamak için  o beldenin  kafir beyi ,biri Müslüman kılığında biri kafir kılığında iki kişiyi gönderir.Kafir Beyi o civara gelen ve gayet latif görünüşlü bir  

Sarı Doğan kuşunun haberini alınca şunları söylemiştir. 

“Ol kafir  beyi bu haberi işittikte ayttı- Sizin vasfettiğiniz doğan Türk Padişahıdır yahut kafir padişahıdır .  
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böylece yerleşik hayata adım atmış olurlardı32.Söz konusu zaviyeler de genellikle ilk pir olan 

erenlerin adını taşır, çok azı  ise kurucu derviş gazilerin adıyla anılırdı. Bu yüzdendir ki 

Anadolu’nun  hemen hemen her tarafında aynı adı taşıyan tekke ve zaviyeler bulunmaktadır. 

Mesela Karaca Ahmet Sultan,Doğan Baba, Işıklı Baba,Hızır Abdal , Abdal Musa,Sultan Baba, 

İshak Baba Ak baba Sultan gibi. Adı geçen zevatın hepsi Hacı Bektaş ı Veli’nin vatan tutma da 

Milli tarihimizin bu çok önemli hakikati, Rumeli’nin fethi sırasında da karşımıza çıkar. Çeltikçi ilçe 

sınırları içinde kalan yerlere baktığımız zaman,fetih yılları sırasına veya sonralarına rastlayan 

devirlerde oluşan  bu tür yerleşim yerlerini görmekteyiz.  

Anadolu manevi coğrafyası aynı zaman da tarihimizin bir çok hakikatini bağrında saklamaktadır. 

Halkımızın ifade ettiğine göre: “Üçler,Yediler , Kırklar  meclisine Çeltikçi yöresinden , Hızır 

Abdal,Kuzu(lu) Baba, Hacı Abdal, Aşık Paşa ve  İmamoğlu Seydi Baba daha başkaları katılmakta ve 

bizzat bu zevatı maneviye 1974 Kıbrıs harbinde Mehmetçiklere yardım için Kuzu(Kuz veya Koz) 

Baba da toplanıp güneye bir ışık huzmeleri halinde sefere çıktıklarını bölge halkından bazıları  

müşahede ettiklerini söylemektedirler.  Bahsi geçen bu zatların metfun oldukları yerlere bakınca ; 

Hızır Abdal’ın Tekke köyü cami’inin hemen duvarı dibinde ,toprakla bir mezarı bulunmaktadır. Köy 

zaten bu zatın tekkesi etrafında kurulmuş olduğundan “Tekke” adını taşımaktadır.Mezar taşında 

yeni harflerle Hızır Efdal yazılıdır, kitabesi yoktur. Hacı Bektaş yâranından Hızır Abdal Sultan 

aslında Erzincan Kemaliye Ocak köyündeki türbesinde yatmaktadır. Onun ocağına Düşkünler Ocağı 

denilir. Çeltikçi Tekke köyü ereni Hızır Abdal’ın o ocakla bir bağının varlığını kestirmek güç 

görünüyor.Yeri gelmişken vurgulamamız gereken bir tarihi gerçeğimizde ; Hacı Bektaş yolu 

çoğunluğu aslında,Şah İsmail taraftarlarının on yedinci yüzyıl ortalarına doğru ocağı ele 

geçirmelerine kadar, temel alevi doktrininin etkisinden uzak durmuş o devirde günümüz de 

anlaşıldığı manadaki bir tarikat değildir. Hacı Bektaş yoluna Hurufiliği 14.yüzyılda yaşayan 

Fazlullah sokmuştur. Öte yandan Şah İsmail’in İran da ortaya çıkardığı anlayış ; Hacı Bektaş 

ocaklarına tam manasıyla girişi çok sonralarıdır. Nitekim aralarında Yeniçerilerinde bulunduğu 

Bektaşilerin mühim bir kesimi, Şah İsmail-Yavuz savaşında devamlı Osmanlı Devletinin yanın da 

yer almışlardır. Hatta Yavuz İran seferine çıkarken Anadolu’da ki en büyük Hacı Bektaş 

dergahlarından olan Seyit Gazi dergahını ziyaret ederek burada yaşayan dervişlere büyük 

meblağlarda yardımda bulunmuştu33. Anadolu Aleviliği üzerine çalışma yapan ve bu çevrelerden 

çıkmış kişilerin tamamı  kafalarındaki veya öğrendikleri Aleviliğin Anadolu fetih yıllarında 

bulunmadığını, Hacı Bektaşı Veli’nin kendi uydurdukları tipolojiye aslında hiç uymadığını34bir türlü 

kabul etmemektedirler35. Bazı çevrelerde Hünkar Hacı Bektaş’ın namaz kılmaz ve İslam’ın diğer 

şartlarını yerine getirmez bir insan olarak görmelerine rağmen menakıpnamelerde ve 

velayetnamelerde onun  tam bir Müslüman olarak tasvir edilmesini gözden kasıtlı olarak kaçırma 

isteği var gibidir. Öte yandan H.Bektaşı Veli’nin yaşadığı bölgelerde ve hatta tüm Anadolu’da  

halkımızın küçük bir grubu hariç ,onu tam bir Ehl i Sünnet velisi olarak görmeye  devam 

etmektedir. Öte yandan  Hacı Bektaş ocağıyla  bağlantılı Anadolu‘da Hacı Abdal adını taşıyan çok 

sayıda eren bulunmaktadır. Hangi tarihler arasında yaşadığını bilemediğimiz  ancak bizce fetih 

yıllarında veya bir süre sonra  bölgeye geldiğini  tahmin ettiğimiz ve Yesevi’ye tarikatı 

önderlerinden olduğunu düşündüğümüz; Çeltikçi, Çebişli köyünde metfun Hacı Abdal’da bunlardan 

                                                 
32 Mikail  BAYRAM, Türkiye Selçuklularında Köy Teşkilâtı( Mehmet Altay Köymen Armağanı).Konya-2011.Sayf.68 
33 Şehabettin TEKİNDAĞ,Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi.Tarih Dergisi(İstanbul Ün.).1967-Cilt 17.Sayı 

22.Sayf.50 

34 Ahmet Yaşar Ocak,Menakıpnameler.TTK Yayını.Tarihsiz-Ankara.Sayf.56 

35 Bunların başında  Prof..Dr Ahmet Yaşar Ocak  gelmektedir .Ocak,yeni bulunan ve hepsi tarihi birer belge olan hiçbir eseri kabul 

etmemekte, kendi düşünce dünyasına  uygun bir Hacı Bektaş  portresini sürekli insanlarımıza sunmaktadırlar .Mikail BAYRAM, Türkiye 

Selçukluları Tarihi Hakkında  Yeni Bir Kaynak(Selçuk Ün.Türkiyat Araşt.Dergsi). Sayı 12.Sayf.52 
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biridir. Eski adı Paşa olan Çebişli köyünde36 ilkokul bahçesine bitişik bir yerde mezarı ve tekkesi 

bulunmaktaydı. Gerek tekkeden gerekse mezardan  günümüze pek bir şey kalmamıştır. Hatta 

tekkenin yıkılmış duvarlarından kesme taşları götüren bazı köylüler, gece sabaha kadar huzur 

bulamadıklarını söyleyerek, aldıklarını geri getirip yerlerine koymak zorunda kaldıkları 

anlatılmaktadır.Tekke bahçesindeki anıtsal pırnal meşelerinin kesilmeden zamanımıza kadar 

ulaşmaları biraz da bu korkunun eseri gibi gözükmektedir. 1423 yılından  kalan beratı  1769 yılında 

yenilenmiş bir sureti Burdur Şeriye siciline aktarılmıştır37. Aslında ilk beratın bundan da eski bir 

tarihte Selçuklular zamanından kalma olduğunu düşünmek yerinde olacaktır. Beratta Hacı Abdal’ın 

babasının Hayreddin onun babasının ise Nureddin olduğu yazılıdır.Oldukça geniş vakıf arazilerine 

malik olan zaviye,Cumhuriyete yakın zamanlara  değin faaliyet göstermiştir38.Aynı köyde Abdal 

Musa ‘nın olduğu söylenen bir yatırda bulunmaktadır.Sözü edilen yatırın Köy’ün hemen yakınında 

Kuşbaba köyünün bulunması kültür tarihimiz açısından son derece manidardır39. Anlaşılan  

Anadolu’nun Türkleşmesinde mühim roller oynayan Abdalan ı Rum  yörenin tarihinde oldukça etkin 

roller oynamışlardır. Hacı Abdal’ın  yukarda belirttiğimiz   yenilenen vakfiyesinden vakfın Hicri 

826 Miladi 1422 tarihinde kurulduğu ve Hacı Abdal’ın 90-95  yaşında Hicri 895‘de -Miladi 1489 -

vefat ettiği  Tarikatı Nakşi’den olduğu yaılıdır. Ayrıca vakfiyede bir Nakşi’nin Abdal adıyla 

anılması gibi bir tuhaflıkta dikkati çekmektedir. Bizce bu Nakşilik sonradan devrin anlayışına göre 

ilave edilmiştir.Bazı Osmanlı arşiv belgelerinde Paşa köy ile Arvalı beraber anılırken“bazılarında 

Paşa köy müstakil bir köy olarak görülmektedir. Paşa adının köyün kuruluş yıllarında  köyün içinde 

veya yakınında bir zaviyesi olan Derviş Aşık Paşa ile alakalı olduğu içindir40.Paşa köyünde  hem 

Hacı Abdal’ın (bazen Abdal Hacı olarak  belirtilir)hem de Aşık Paşa adına kurulan iki zaviyenin 

bulunması dikkate değerdir. Aynı köyden güney istikametinde ilerleyen  eski Antalya yol güzergahı 

yönünde bulunan Bucak Ürkütlü köyünde de bir Aşık Paşa zaviyesinin varlığı  yukarda açıklamaya 

çalıştığımız  Gazi Türk dervişlerinin Anadolu’yu vatan yapmadaki faaliyetleri çerçevesinde görmek 

gerekmektedir. 

17.yüzyıla kadar Arvalı ; yerleşim yeri olmayan  ve Hamit Sancağı Ağlasun kazasının bir nahiyesi 

yani bölgesinin“Nahiye i  Arvalı Kubyan tabi i Ağlasun”41  adı olarak belirtilmektedir. Ayrıca  

bölgede  bulunan”Arvalı Argı” sulamada kullanılan kanal olarak adı  sık geçen bu isim  daha sonra 

aynı yerde bulunan Kozlu Kubyan adında ki köyün adı haline dönüştüğünü düşünmek yerinde 

olacaktır.Bazı rivayetlerde Arvalı’nın(Arık Avlu)eski adının Paşa olduğu haberleri doğru değildir 

buna sebep ise Arvalı karyesi camisinin banisinin Sinan Paşa  bazı vakıf belgelerinde Şeyh Sinan 

olarak da anılan  bir hayırsever kişinin olmasıdır. Yakın bir yer de aynı şekilde Paşa köyünün  

varlığı  bizce  ortaya bu karışıklığı ortaya  çıkarmıştır. 

Nitekim 1568 yılında yazıldığı kabul edilen Hamit Sancağı Mufassal Defteri TT51’de Paşa ve 

Arvalı bir köy gibi ifade edilirken akabinde Arvalı  Paşa Karyesi’nin bir mezrası diğer deyimle  

Paşa Karyesine bağlı  bir yer olarak gösterilmektedir42.Başka bir ilginçlikte 1845 tarihli Hamit 

Sancağına ait bir Evkaf defterinde daha önceleri Paşa köyde bulunduğu bildirilen Hacı Abdal 

                                                 
36 Çebiş köyü’nün eski adı bazı tarihi kayıtlarda Paşa olarak belirtilirken yakının da bulunan Arvallı ile Paşa köyünün  “Arvallı namı diğer Paşa  

“ şeklinde beraber anılması  bizi  yanıltmamalıdır.Çünkü Osmanlı tapu Tahrir Defterlerinde bazen iki köy bir köymüş gibi. 

gösterilmektedir.Mesela Sala köyü ile Lengüme(Belengüme) köyleri ayrı ayrı köyler iken tek bir yerleşim yeri gibi yazılmıştır.Bu gibi 

örneklerle sıkça karşılaşılmaktadır.. 

37 Burdur Şeriye Sicili 1 No’lu Defter.Sayf 405  

38 Burdur Şeriye Sicili 1 No’lu defter .Sayf.297 

39 Prof Dr Abdurrahman GÜZEL –Ş.K.SEFEROĞLU) ,Türk Milli Kültüründe Babalar(Erol Güngör  İçin TKAE yayını ).Ankar -1988.Sayf.51-77 

40 BOA.TT.438.Sayf .293 

41 BOA.TT 994.Sayf.178 

42 Tapu  Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi(K.KA) TD 51.Sayf .282-283) 
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zaviyesinin açık bir şekilde  bu sefer Çebişli köyünde olduğunun bildirilmesidir43.Anlaşılan Paşa 

köyde zamanla nüfusun  azalmasıyla  veya yakınlarında bulunan Yörüklerin kurduğu Çebişli köyünün 

büyüyerek  onu içine almasıyla 18.yy ‘dan  sonra ya da  biraz daha önceleri  Paşa köy adıyla bilinen 

yer   artık Çebişli olmuştur .Nitekim 1610 tarihli bir yaya ve müsellem avarız defterinde Çebişli ve 

Paşa köyleri ayrı köyler olarak kaydedilmiştir44.  Kısacası Paşa köy bir bakıma Çebiş köyünün eski 

adıdır. 

Kuzu(Koz) Baba :Kuz köyünün adını aldığı bir erendir.Makam mezarı köy yakınındaki yüksek 

tepenin zirvesindedir.Bir ara Kuzca (bazıları bunu Kozca okumaktadır) olan  bu köyün ismi bu gün 

Kuz köy olarak söylenmektedir.Bu köyde, bir gönül sultanının dergahı etrafında toplanmış 

Türkmenlerce kurulmuştur.Her ne kadar Çeltikçi sınırları içinde olmasa da hemen sınırına yakın 

köylerden Seydi köyün kuruluşuna sebep veya adını verdiği zat olan İmamoğlu Seydi 

Baba’dır.Seydi zaviyesi yirminci yüzyıl başlarında bile faaliyetine devam ediyordu.Bazı Osmanlı  

devri defterlerinde bu yerdeki zaviyenin adı Seyidan yani Seyitler şeklinde karşımıza çıkar. 

1205’e doğru Selçuklu topraklarına kesin olarak katılan Çeltikçi çevresinde ,takip eden zaman 

sürecinde neler olup bittiği hakkında pek bilgi bulunmamaktadır.Ancak bölge,Anadolu’da Türklerin 

elinde bulunan kesiminin geneline bakıldığı zaman görülen hayata göre daha sakin bir süreci 

yaşadığı ortadadır.Batı uç bölgesine kayan Selçuklu hakimiyeti,Bizans’ın elinde kalan yerleri 

sınırlarına katmak için yoğun bir uğraş vermekteydi.Bu hususta  mücadeleye giren 1.Gıyasettin 

Keyhüsrev 1211‘de Bizans’la yaptığı bir savaşta şehit düşmüştür.Oğlu Birinci İzzettin Keykavus 

diğer oğul Alaeddin Keykubad’la taht savaşına tutuşunca ülkede yeni bir kargaşa ortamı hasıl 

olmuştur.Antalya valisi Ertokuş bu mücadelede Keykavus’un yanında yer almak için askeriyle 

Antalya’yı terk edince ,şehri sahipsiz kalmıştı .Bunu fırsat bilen şehirdeki Hıristiyanlar, Kıbrıs 

kralı ile  iş birliği yaparak  aileleri ile birlikte tüm Türkleri şehit ettiler.Böylece Antalya elden 

çıkmış oldu. 

Selçuklu tahtını ele geçiren Keykavus’un ilk hedefi;Karadeniz sahilindeki Sinop’u ele geçirmekti. 

Ve bu fethi gerçekleştirdi  sene 1214. 

Sonra Ermenek, Karaman,Ulukışla,Ereğli taraflarını Ermenilerden kurtardı 1215.Arkasından 

Antalya’yı geri almak için harekete geçti ve bir yıl sonra şiddetli bir kuşatmayla şehri geri 

aldı.Antalya–Sinop ticaret limanlarının Türklerin eline geçmesiyle Anadolu ticari hayatı iyice 

gelişti.Enerjik bir şahsiyet olan İzzettin,Anadolu birliğinin sağlanması hususunda epey uğraş 

verdi.1220 yılında İzzettin vefat edince kardeşi Alaeddin Keykubad  tahta oturmuştur. 

Türklerin Uluğ sultan adını verdikleri Sultan Birinci Alaeddin son derece akıllı ileriyi gören 

tedbirli bir insandı. Daha o sultan olmadan önce Türkistan’ın doğusundan , insanlık tarihinin 

görebileceği en korkunç ve gaddar insan güruhu Moğollar batıya yönelmişlerdi.Tehlikenin farkına 

varan Alaeddin Keykubad’ın ilk yaptığı iş 1221 yılında  Konya kalesini tahkim etmek 

olmuştur.Arkasından aynı yıl Bizanslı olan Kre Vart adında birisinin elinde bulunan Alaiye’yi 

(Alanya) feth etmiştir.1225’te;sürekli Kıbrıs korsanları ile işbirliği yaparak,Güney batı sahillerini 

vuran Ermeniler üzerine ordu sevk edip onların elinden İçil ve Silifke’yi almıştır.Antalya valisi 

Ertokuş vasıtasıyla Manavgat ve Anamur’a kadar olan tüm bölgeyi Ermeni ve korsanlardan 

temizleterek işi kökünden çözmüştür.Türkistan coğrafyasında vahşetleriyle büyük bir korku 

yaratan Moğollar bu topraklardan Anadolu’ya doğru büyük bir göç dalgasının başlamasına  

sebebiyet vermişlerdir .Bölgeden Türkmen boyları akın akın Anadolu’ya doğru göçe başlayınca 

,haliyle büyük bir kargaşa oluşmuştur.Bu durumu gayet güzel değerlendiren Sultan, onları batıya 

uçlara yönlendirmiş böylece dedesi 2.Kılıçarslan’ın 12.yüzyılın son çeyreğinde yaptığı gibi taze güç 

olarak onlardan yararlanma yollarını aramıştır. 

Özellikle Burdur’unda yer aldığı Güneybatı Anadolu bu devrede, yeni Türkmen boylarının özel 

tabiriyle Yörüklerin yeni yurdu olmuştur. Moğol istilası sırasında Osmanlılarında dahil olduğu 

                                                 
43 BOA.EV.d 12964(1845 yılına ait).Sayf .3 

44 BOA..MAD.d 00594.Sayf.48-49
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Anadolu Türk beyliklerinin büyük bölümü bu göç sırasında gelen Türkmenlerce kurulmuşlardır. 

Daha sonra Moğolların Harzemşahlar Devletini yıkıp işgal etmeleriyle yeniden başlayan Türk 

göçü,bu devletin taht veliahtı Celalettin Harzemşah ile  batıya yönelenlerin Anadolu’ya intikalleri 

daha büyük bir hareketliliğe meydan vermiştir. Tam bir cengaver olan;ancak siyasi açıdan ise 

kifayetsiz bir lider olan Celalettin,İran’ın batısında bir devlet kurduktan sonra Anadolu 

Selçuklularıyla düşmanca davranışlarda bulunmaya başlamıştır. 

Sonuçta iki devletin ordusu 1230’da Yassıçimen’de çarpışmışlar ve Celalettin büyük bir yenilgiye 

uğramıştır.Bir müddet sonra Silvan’da bir dağ geçidinde,üzerindeki elbiselere sahip olmak isteyen 

bir grup Kürt eşkıyası tarafından öldürülmüştür45. 

Savaş sonrası;Celalettin’in yanında bulunan askerleri ve değerli komutanları dağılıp talanlarda 

bulunmaya başlayınca Alaeddin Keykubat, bunları Moğollara karşı kullanmak amacıyla  çeşitli 

gelirler bağışlayıp hizmetine almıştır.Alaeddin Keykubat yaptıkları ile İkinci  Kılıçarslan’dan  

itibaren Konya da büyük bir güç sahibi olmaya başlayan bir çeşit devşirme İrani  grubun hoşuna 

gitmemeye başlamıştır46.Devlet hizmetlerini tamamen ellerine geçiren bu taife ülkenin tüm gelir 

kaynaklarını kontrol etmeyi becermişlerdir.Ordu kumandanlıklarını ellerinde tutan Türkmen 

Beyleriyle de  gizli bir savaş içinde giren bu grup büyük bir güce erişmişti.Durumu fark eden 

Sultan Birinci Alaeddin devşirme kesiminin gücünü kırmak için hazırlanıyordu ama İrani kesim de 

fırsat kolluyordu.Ki bir ziyafette Sultanı zehirleyerek 1237 yılında şehit ettiler47.Alaaddin 

Keykubat  İrani çevrenin etkin olduğu Malatya’da yetişmiş ve onların etkisinde  olan oğlunu yani 

2.Keyhüsrev’i değil yaşı küçük olmasına rağmen Eyyubi melikesinden olan oğlu İzzettin’i veliaht 

ilan etmesi  bu olgunun bir sonucu olarak değerlendirilmektedir48. Sultanı şehit eden İrani taife, 

gayet beceriksiz ve yetersiz oğlu İkinci Gıyasettin Keyhüsrev’i tahta geçirmişlerdir.Yeni sultan 

etrafını saran yetersiz vezirlerin özelliklede aslen İran Deylemli  Sadedin Köpek’in  

kışkırtmalarıyla49babasının yanında yetişmiş tüm tecrübeli yetkin Türkmen beylerini bir bir yok 

etti veya etkisizleştirdi.Bir çeşit milli hareket olan tamamı Türkmenlerden oluşmuş,Babai 

dervişlerinin önderlik ettiği Türkmen isyanını 1240 yılında bastırdı;ancak devleti de temelinden 

sarsmış oldu.Sonra babasının büyük bir kurnazlıkla takip ettiği Moğol siyasetini bırakıp,Moğollarla 

savaşa girdi böylece 1243’ten itibaren  Anadolu’nun felaket yılları başlamış oldu.Moğollarla yapılan 

1243 Kösedağ savaşında kırgın Türkmenler, bir tek ok atmadan savaş alanını terk 

etmişlerdir.Sonuçta Anadolu Selçukluları Moğolları metbuu tanımışlar belirli bir vergi vermek 

şartıyla  barış imzalanmıştır.İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev,1245 senesinde vefat edince Moğollar 

için iş gören vezirler saltanatı başlamıştır.Söz konusu gruplarca birer ikişer Türkmen beyleri 

tasfiye edilmiş, Sultan’ın çocuk yaşta olan üç oğlu ellerinde birer oyuncak durumuna 

düşmüşlerdir50.Moğollara müracaat edip ülkeyi üç bölgeye bölen İrani vezirler ve yandaşları, 

                                                 
45 Cüveyni,Tarihi Cihangüşa(Çeviren Mürsel Öztürk).Ankara -1998.Sayf.276 

46 Çok ilginçtir.Bir İslam gazisi olarak Moğollara  karşı hayatı boyunca müthiş bir mücadele veren Celaleddin Harimzşah’ın  ölümü , eski  Mevlevi 

kültürü çerçevesinde yazılan aslında içinde sayısız safsatayı barındıran  ancak zamanın Türk Kültür hayatı ile bağlantılı bir çok değerli bilginin yer 

aldığı bir eser olan  Menakıbul  Arifin’de şöyle anlatılır:”Harizmşah Harput’a  tarafına kaçtı ve Kürt yiğitleri tarafından Öldürüldü.”.”Zülmeden kavmin 

kökü kesildi.Alemlerin rabbi olan Tanrıya hamdolsun.”  (Kur’anı Kerim .V1.45)”.İlginç olan Ayetle biten bölümdür.Zulmeden  Moğollar değil  onlara karşı 

çıkan Celaleddin gösterilmektedir.Ahmet Eflaki Menakıbul  Arifin .Meb  yayını 1995. Cilt.1 Sayf.182 

Aynı durumu değerlendiren Türk tarihçisi Yazıcıoğlu Ali  Celaleddini şehid olarak anar.Selçukname(Houstma  neşri) 1902.sayf.400 

47 Yazıcığolu Ali  onu Selçuknamesinde .(Houstma Neşri ).Leide -1902.Sayf. 208 ”Merhum , mağfur  ve şehit Sultan  olarak anmaktadır.  

48 Mikail BAYRAM,Selçuklular Zamanında Anadolu'da Bazı Yöreler Arasındaki Farklı Kültürel Yapılanma ve Siyasi Boyutları.Sel.Üniv.Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi.Sayı 1-1994.Sayf.88 

49 Muammer GÜL,Harezmli Türklerin Anadolu ve Yakındoğu’daki Rolleri ve Tesirleri, Belleten. Nisan 2006,Sayf. 263 

50 Bunlardan 2.İzzettin Keykavus’un veziri İranlı Şemseddinİsfahani  kendini hükümdar gibi görmeye  ve davranmaya başlamıştır.Aynı vezirin  

tamamen İranlılardan oluşan devlet ricaliyle , şahsına bağlı olarak kurduğu güçlü yapı  yaklaşık iki yıl devam etmiştir.İzzettin Keykavus’un annesiyle de 

evlenen  bu adam şikayetler üzerine idam edilmiştir. 
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varislerin etrafında toplanıp üçlü bir idare tarzı başlatmak istemişlerdir.Ancak varislerden 

Rukneddin Kılıç Arslan  bu durumu kabul etmeyerek harekete geçince vezir  Rum asıllı Celalettin  

Karatay diğer varis İzzettin Keykavus güçlerini onun üzerine sevk etmiştir.İki ordu 1249’da Konya 

Ruzbe ovasında kapışmışlar savaşı İzzettin tarafı kazanmıştır.Moğollara ülkeyi üç kardeşe 

paylaştıracak şekilde böldüren vezirler,üç kardeşin erkanını oluşturmuşlardır.İçlerinden en 

akıllıları olan  Karatay’da üç kardeşe Atabeg olmuştur51.Bu sırada Burdur–Çeltikçi çevresinin de 

içinde bulunduğu Uç vilayette Türkmenler, uzun süredir isyan halinde idiler.Üzerlerine gönderilen 

hükümet güçleri onları bir süreliğine kontrol altına alabilmişti.Üç oğuldan İzzettin’in annesi bir 

Rum ‘du ve İzzettin büyük bir ihtimalle bu durumu  gözeterek  Uç vilayetleri üzerine hakimlik 

tesis etmiştir.Rukneddin orta bölgede Moğol tesirinin en güçlü olduğu yörede yaşadığından istere 

istemez Moğollarla çatışmak istemiyordu. 

Annesi Abaza olan Alaaddin yaşça küçük olduğundan pek etkili bir vaziyeti yoktu.İzzettin  konum 

olarak Türkmenlerle yakındı ve Moğollarla arası açıktı,bu yüzden devamlı onlardan destek 

alıyordu.1254’te Rukneddin memleketin tamamında yönetimi ele geçirmek için  isyan etti kardeşi  

İzzettin’le yaptığı savaşı kaybetti ve kardeşi tarafından Burdur kalesine hapsedildi52.Ülkede tek 

hakim haline gelen İzzettin Keykavus çevresinde toplanan Rum dayılarının etkisiyle sefih bir 

hayat sürmeye başlaması itibarının iyice  düşmesine sebep olmuştur.Bu halleri devlet erkanının 

küsmesi sonucunu doğurdu.Kadı İzzet adındaki veziri ahlaksızlıkta ondan geri kalmıyordu.Uç 

Türkmenleri topluca isyan halinde olduklarından düzen iyice sarsılmıştı.Denizli Dağları–Göller 

Bölgesi ve Antalya’ya kadar olan  yerlerde hakim olan Uç Türkmen Beyi Mehmet Bey , İzzettin 

Keykavus’un  yanında bulunan bir Rum akrabasına şiddetli bir düşmanlık duymaktaydı bu nedenle 

baş kaldırarak Antalya civarında  İzzettin güçlerine saldırdı ve  yapılan savaşı  kazandı 
53.Anlaşılıyor ki o tarihlerde Çeltikçinin içine dahil olduğu Güney Uç bölgesi beyi  Mehmet  

Beydir.1256’ya gelindiğinde Anadolu kapılarına, Azerbaycan da yaşayan Moğol Baycu,ordusuyla 

dayandı.  

İzzettin, Baycu’nun askerlerinin ülke topraklarına yerleşeceğini öğrenince çevresindekilerin 

kışkırtmasına da kapılarak  savaşa karar verdi . Büyük  çoğunluğu Türkmenlerden oluşan bir ordu 

kurdu.1257 ‘de Sultan Hanı önünde  vukuu bulan ve Moğolların öncü gücü olan kuvvetlerle yaptığı 

savaşı Moğollar yine kazandı.Savaşın yenilgisi nedenlerinin başında;İzzeddin’e güvenmeyen ve 

sevmeyen devlet ricalinin  isteksizliği yatmaktadır. 

Sultan’ın  savaşa giden kumandanlarından Arslandoğmuş’un eşine yaptığı ahlaksızca bir davranış bu 

güvensizliğin boşuna olmadığını göstermektedir.Akabinde Arslan Doğmuş hiç vuruşmadan savaş 

alanını terk etmiştir.Savaşın sonucunu duyan İkinci İzzettin Keykavus,kaçarak Uç Türkmenlerine 

sığınmış buradan onların bölgesindeki Antalya’ya intikal edip daha sonra  İstanbul’a  kaçmıştır. 

Kardeşi 4.Kılıç Arslan,Baycu tarafından Burdur kalesinden (Bazı tarihçilere göre Uluborlu)çıkarılıp 

Konya da tahta oturtulmuştur.1260 senesinde Güney uç Türkmen beyleri -Denizli,Antalya,Göller 

yöresi(Burdur-Isparta)-Bağdat’ta oturan Moğol hanı Hulagu’ye müracaat ederek ondan kendilerine  

sancak ve menşur  gönderilerek beylik verilmesini,söz konusu yerlerin idarecilerinin kendilerinin 

olmasını talep ettiler.Hülagü tarafından bu istekleri olumlu karşılandı ve istekleri yerine 

getirildi.Böylece bu beyler;Selçuklu merkezi idaresinden koptular54.Memleketin tek hakimi olarak 

görünen  Kılıçarslan,Baycu’nun Anadolu’yu terk etmesinin haberini alıp tekrar ülkeye dönen kardeşi  

Keykavusla  karşı karşıya geldi.Bütün hatalarına rağmen 2.Keykavus; Moğollara karşı olması 

nedeniyle Türkmenlerin desteğini yine kazandı ve Konya’ya girdi. Kayseriye kaçan 4.Kılıçarslan 

                                                                                                                                                         
Mehmet Suat BAL ,Türkiye Selçuklu Devletine Hükümdarlık Yapan Vezir;Şemseddin İsfehani( Konya Selçuklu Ün.Türkiyat Araştırmaları Dergisi).Sayı 

19-2006.Sayf.282  

51 Claude CAHEN,Osmanlılardan önce Anadolu.İstanbul-2002.Sayf.233 

52 Aksarayi,Müsamaeretül Ahbar(Çeviren Mürsel Öztürk).Ankara -2000.Sayf.30 

53 Aksarayi,a.g.e sayf.50 
54 Kofoğlu,ag.e sayf.52 
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Moğollardan yardım istedi.Uzun bir mücadele sonunda Moğol hakimler iki kardeşe; Ülkeyi 

Kızılırmak sınır olacak şekilde doğu ve batı olarak ikiye ayırıp, idareyi paylaştırdılar.Bütün gücünü 

Türkmenlerin Moğollara karşı duydukları nefret duygusundan alan Keykavus ve gücünü Moğollara 

yakınlıktan faydalanarak  ayakta kalan Kılıçarslan,her yönüyle yetersiz kişilikleriyle Moğolların 

ülke işlerine iyice karışmaları sonucunu getiren çekişmeleri, Muiniddin Pervane ‘nin Kılıçarslan’a 

vezir oluncaya kadar bir minval üzerinde  sürüp gitti.İnanılmaz entrikacı bir  kişi olan Pervane, 

1262’den itibaren ülkenin  kaderine tam manasıyla hükmetmiştir. 

Aynı yıl Pervane Moğolları İzzettin’in Türkmenlerle yeni bir isyana hazırlandığına inandırmış 

neticede Moğolların ülkeye girmelerine sebebiyet vermiştir.Konya üzerine yürüyen Pervane ve 

Moğollar, Keykavus güçlerini yenerek şehre girmişlerdir.Antalya’ya kaçan 2.Keykavus, bir daha 

geri gelmemek üzere, İstanbul’a ailesi ve bazı emirleriyle kaçmıştır55.Böylece 4.Kılıçarslan tahtın 

tek hakimi olmuştu.Aslında perde arkasında hep M.Pervane mevcuttu.İki kardeş mücadelesi 

sırasında Uç Türkmenleri tamamen bağımsız bir halde yaşıyorlar,Moğol baskısını fazla 

hissetmiyorlardı.Bir yandan da Bizans ile mücadelelerine devam ediyorlardı.Taht hakimi 

Kılıçarslan’ın idaresini zaten kabul etmeyen Türkmenlerin çoğunluğu özellikle Denizli - Burdur -

Antalya arasında yaşıyordu.Başlarında Denizli tarafında Mehmet Bey ile Burdur–Isparta 

yöresinde Hamit oğlu İlyas Bey ,Salur Bey ,Sevinç Bey gibi  uç gazileri vardı. 

Selçuklu Sultanı 4.Kılıçarslan ,Türkmenlerin  bağımsızlık faaliyetlerinden hoşlanmıyor ve onların 

üstüne gitmek için fırsat arıyordu.Veziri Pervane yakın ilişki içinde bulunduğu Moğol Hanı 

Hulagu’ye  Uç Gazisi Mehmet Bey’i  bertaraf etmek için Azerbaycan’a çağırttırdı.Mehmet Bey bu 

çağrıya uymayınca ,Hulagü’den  emir alan Kılıç Arslan ve Moğol kumandan Alıncak Noyan  harekete 

geçtiler. R.Kılıç Arslan ,Mehmet Bey’in damadı  Ali Bey’i  Türkmen Beyliği vaadi ile gizlice kendi 

tarafına çekmişti.1262 ‘de Dalaman ovasında yapılan savaşı Türkmenler kaybettiler.Dağlara 

çekilen Mehmet Bey,af edileceği yalanıyla yakalanıp çok geçmeden Uluborlu’da öldürüldü.Savaşta 

İlyas Bey,Sevinç Bey  ve Salur Bey esir düşmüşlerdi.Beyler arasında bulunan İlyas Bey’in aslında  

Burdur ve Isparta topraklarında kurulan beyliğin gerçek kurcusu Dündar Bey’in babası olduğu 

tarihçilerce kabul görmektedir56. Sonuçta Çeltikçi çevresinin de içine dahil olduğu Uç Türkmen 

bölgesi, belli bir zaman için Anadolu Selçuklu  kontrolüne girmiş oldu. Sadeddin Köpek,Şemseddin 

İsfahani yolunu takip eden Muiniddin Pervane  ülkenin  hakimiyetini ele geçirmek için önce etkili 

devlet adamlarının birer birer kaldırdı, arkasından  tek engel kalan Sultanı 1256 yılında zehirletip 

sonra boğdurarak öldürtünce önünde hiç  bir engel kalmamıştır. Aslında burada üstünü  çizmek 

gerekir ki: 4.Ruknettin Kılıçarslan’ın ölümünden bir süre önce Mevlana’ya dolayısıyla İrani 

çevrelere mesafe koyduğu ve Türkmen şeyhlerinden Baba Merendi’ye iltifatlarda bulunmasından 

kuşkulanan devşirme zümre tarafından öldürüldüğü fikrinin yabana atılır bir yanı olmadığı 

ortadadır57.Devir halkının  ekonomik ve sosyal psikolojisini  göz önüne almadan insan davranışlarını 

tam olarak anlayamayız.Korkunç Moğol baskısı tüm Anadolu halkını  büyük bir ümitsizliğe 

düşürmüş insanlar kendilerine hep sığınacak  yerlere aramaktaydı.Ümitsizliği ve çaresizliğin  en 

güzel örneklerini  Yunus Emre’nin şiirlerinde görebiliriz.Yunus bir şirinde şunları söyler. 

Danışman okur dutmaz 

Derviş yolın gözetmez 

Bu halk öğüt işitmez  

Ne sarp zaman olısar 

 

Ümitsizliğin çocuğu olarak görülen  tarikatların  bu çağlarda büyük bir yayılma göstermesi  boşuna 

değildir.İşte bu sosyal psikolojik ortam ,başta Celalettin Rumi olmak üzere bütün Sufiler’in 

kendilerine büyük taraftarlar toplama imkanı sağlıyordu.Zamanın tüm sultan ve emirlerinin 

                                                 
55Aksarayi,a.g.e, sayf.53  

56 Kofoğlu,a.g.e,sayf.53 

57 M.BAYRAM.a.g.m.Sayf.91 
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şeyhlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışmaları tarikat liderlerinin yalnızca Allahın sevgili kulları 

olmasından ziyade aslında onların söz konusu  gücünden yararlanma istekleridir.O   umutsuzluk 

ortamında tarikat ehli şeyhlerin her hareketi, her sözü;sırlı kerametler gibi halkın hayaller 

dünyasında büyük yankılar uyandırıp, küçük bir dalganın gittikçe büyümesi gibi dalga dalga 

büyüyerek yayılıp Anadolu’da herkesi onların gönüllü birer propagandacısına çeviriyordu.Bu 

efsaneler,kültürel bir alışkanlık halinde günümüze kadar kökleşerek devam edip gelmiştir.Gözden 

önce kulak aşık olurmuş  kavlince de sürüp gitmektedir.İşin ilginç yanı bu anlayışlar zamanla dini 

birer akide  haline dönüşmüş doğru yada yanlışlığını tahkik etmeye çalışan her kişi neredeyse 

küfürle damgalanmaktadır58.Yakın tarihimizin en önemli fikir adamlarından rahmetli Erol Güngör  

bile İslam Tasavvufu ile alakalı olarak yazmış olduğu dikkate değer eserinde Vahdet i Vücut  

anlayışının  en önemli savunucularından  Şeyh i Ekber Muhittin Arabi’yi şiddetle tenkit ederken 

aynı anlayışın farklı bir versiyonunu savunan Celalettin Rumi ile ilgili hiçbir şey söylemez59.  

Dayanışmacı (Solidarite ) bir toplum yapısına sahip olan Türkler de ,lider son derece 

önemlidir.Lideri buldukları anda son derece atılgan mücadeleci  bir yapı gösterirlerken, gerekli 

vasıfları taşımayan kişilerin etkin oldukları zamanlar  da ise tüm olumsuzlukların belirtileri 

görülmektedir.Moğol devri bunun en bariz örneğidir.Tarihi süreç içinde İran halkında,itaat etme 

anlayışları bir gelenek halini almış,itaat onların siyasetlerinin temel noktası haline 

dönüşmüştür.Ancak kültürel yönlerinin çok güçlü olması millet olarak ayakta durmalarını 

sağlamış,onları idare edenleri yetiştirdikleri  becerikli bürokratlarla  bir müddet sonra avuçlarının 

içine almasını bilmişlerdir.Bu paralelde Konya da  bulunan güçlü İrani anlayışın tüm Anadolu’da 

yaygınlaşması ki bu anlayış iyi bir tebaa olma geleneğini içerir (Uçlar hariç) mücadeleden çok  

anlaşmaya dayalı bu davranışı , teslimiyetçiliği beraberinde getirmiştir. 

Önce Arap hakimiyetine arkasından 1040’da Selçuklularla başlayan Türk hakimiyetine giren  

İranlılar,yaklaşık 1000 yıl sonra 20.yy başlarında Pehlevi hanedanıyla ülkelerinde idareyi ele 

almışlardır.Bu tarihi zaman aralığında  yönetimlerde etkili olsalar da iyi bir tebaa yani  idare 

edilen halk olma kültürünü benimsemişlerdir.Geleneklerine uygun olarak Moğollarla kısa bir süre 

içinde işbirliğine girmişler ve onlarla mücadele eden herkesi kötülemişlerdir.Bunu da dini bir takım 

argümanlarla sağlama yolunu seçmişlerdir.Müslümanların kötü yollara düştüklerinden Allahın onları 

cezalandırmak için Moğolları gönderdiğini onlara itaat etmek gerektiğini sürekli halka yaymaya 

çalışmışlardır60.İrani tarikat şeyhleriyle de Anadolu’da bu anlayışı halk içinde sürekli propaganda 

etmişlerdir.13.yy ile 14. yy başlarında ki bu  zihniyetle sonraki devirlerde tam bir Türk tarikatı 

haline dönüşen Mevlevilik anlayışını karıştırmamak gerekmektedir. 

Kültür tarihimiz açısından son derece ilginç olan taraf Mevlana ailesinin Türklüğe bakışlarını 

tenkit edenlerin zamanımız da oldukça sert saldırılara uğramalarıdır.Türklerin 11.yüzyıldan 

itibaren İran’a hakim olmalarını bir türlü hazım edemeyen Fars şairleri ve edipleri,Türkleri 

alabildiğine kötülemeyi ırkçı duyguları kışkırtmağı gelenek haline getirmişlerdir.Özellikle Firdevsi 

ve Hakim Senai(Eski Osmanlı şairleri onu Hakim Senai diye öve öve bitiremezler)  ve diğer klasik 

İran şairleri Türklere hakareti şiir mazmunları haline getirmeyi başarmışlardır61. 

                                                 
58İçi sayısız hurafe ile dolu olan Mevlana ile alakalı menkıbelerin toplandığı “Menakıbul Arifin  kültürel açıdan ilginç ise de  tarihi 

gerçeklerle hiçbir alakası yoktur.Nitekim batılı bir çok tarihçi dahil  tarihçiler  tarihi kitabın güvenilir bir kaynak olmadığı 

görüşündedir.Bakınız;Helmuth  RİTTER, Mevlana Celalaeddin Rumi ve Etrafındakiler.Türkiyat Mecmuası.İstanbul -1942 Cilt 7 Cüz 1.  

59 Erol GÜNGÖR,İslam Tasavvufunun Meseleleri.İstanbul -1982..Sayf .92-93-94
 

60Gerek Celaddin Rumi ve gerekse oğlu Velet’in eserlerinde bu tür vurgular sıkça yer alır.Ne yazık ki zamanımız da da aynı olgunun değişik bir versiyonunu 

görüyoruz.Çağımız Moğolları sayılan  süper güç bir ülke ile sıkı bağları olan İslami bazı grupların  davranış ve düşünceleri  aslında 13.yy da  görülen  

zihniyetle oldukça uyumlu bir görüntü vermektedirler. 

61 Meserret DİRİÖZ ,Tebriz’li Sâib”, Millî Kültür Dergisi .Ankara-1977, C. 1, S. 11, Sayf. 29-32. 
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Bu gelenek içinde yetişen Celalettin Rumi ve oğlu Velet  her fırsatta Türkleri  hiciv 

etmişlerdir62.Bu hususta değerli tarihçimiz  rahmetli Faruk Sümer şunları yazmaktadır.”…. şimdi 

umum i efkara büyük Türk düşünürü olarak takdim edilen Mevlana da Konya da ki Fars 

kolonisine mensuptu.Onun günlük hayatında  Türkçe konuştuğunu farz ettirecek delillere rast 

gelinemiyor.Buna karşılık ana dili Farçayı  konuştuğunu hükmettirecek  bazı işaretler 

vardır…..Türklere düşman Moğollara dost olan Sultan Velet ,çevrenin tesiriyle Türkçe şiirler 

yazmak zorunda kalmıştı”63.”Her ne kadar bazı edebiyat tarihçilerimiz olayı şehirli Türk, göçebe 

Türk şeklinde izah etmeye çalışsalar da yukarda açıkladığımız üzeri  tamamen Fars kültürü 

taşıyıcısı ve yayıcısı  olan baba oğlun64 bu kültür çevresinin tarihi geleneklerine dayalı  olarak 

Türklüğe bakışlarını anlamamız gerekmektedir65. Mevlana’nın ve oğlunun  şehirli Türkleri Rumi 

görüp göçebe Türkmenleri Türk gördüğünü ve bu göçebe Türklerin   anlayışlarını tenkit ettiklerini 

dolayısıyla onları anlayışla karşılamamız gerektiğini yazan Edebiyat Tarihçilerimiz ,aynı yüz yılda 

yaşayan Yunus Emre ve diğerlerinde niçin bu durumun görülmediğini açıklamamışlardır66. Örneğin 

Mevlana’nın çağdaşı olan ve zamanın  büyük düşünürlerinden Sadreddin Konevi’nin Moğollara olan 

bakış açısı oldukça farklı gözükmektedir67.  

Aslında Mevlevilik özellikle Konya çevresinde  etkili bir şehir tarikatıydı,Türkmenleri yoğun 

yaşadığı Ucat vilayetinde etkisi sonraki devirlere rastlamaktadır.Ahilik ve Hacı Bektaş tariki 

Ucatta daha etkindi. Uç beylerinin Mevlana’ya  yakınlık göstermeye çalışmaları tamamen politiktir 

, taht merkezinde yandaş bulmaya matuftur.Mevlana ve oğlu  Velet bazı görüşlere göre  Türkçe 

bilmiyorlardı hatta Velet bir  şöyle diyordu. 

Türki bilseydim anlataydım size 

Sırları kim Tengriden değdi bize  

Anlaşılan Baba oğul  Türkçeyi iyi şiir yazacak kadar bilmiyorlardı ancak basit bir şekilde 

meramlarını anlatabiliyorlardı.Sultan Veled’in 8000 beyitlik  bir  eserinde  topu topu 159 mısra 

Türkçe şiiri bulunmaktadır68. 

Öte yandan Orta Asya Türk kökenli tarikatlar Yesevilik-Kalenderilik –Bektaşilik ve diğerleri daha 

çok  konar göçer geleneğe bağlı Türklere hitap ederken,İrani kökenli tarikatlar mesela Mevlevilik 

yukarda belirtildiği üzere şehirlerde etkili olmuşlardır.Bir meslek tarikatı gibi görünse de Ahilik 

biraz daha farklı bir zihniyete sahipti ve bu Fütüvvet ehli grup düşmanla mücadeleyi teşvik 

ediyordu.Türklerin yaşattığı tarikatlar ile Ahiler zaten bürokrasi yönetimiyle(İrani zihniyetle) 

barışık değillerdi ve Moğollarla mücadeleye destek veriyorlardı; ancak bazı Kalenderi dervişlerinin 

mesela Barak Dede gibilerin Moğollara yakın olduğu biliniyor.Tarikat ehli Mevlevilerle  fütüvvet 

ehli Ahiler arasında şehirlerde sürekli bir kavga mevcuttu.Bu kavganın kökeninin Mevlana  ailesinin 

vatanları olan Harezm’e kadar uzandığı bilinmektedir. Ahi Evran’ın  ilim silsilesi Mevlana’nın babası 

Bahaddin ile arası açık olan büyük İslam alimi Fahrettin Razi’ye dayanmaktadır.Bu düşmanlık 

anlaşılan Anadolu’ya da taşınmıştır. 

                                                 
62 Burada Celalattin Rumi’nin  kişilik düşünce ve inancını tartışmaktan ziyade onun ve ailesinin  kültürel yapısının görünüşünü tasvir etmenin , 

devri anlamak bakımından önemli olduğunu hatırlamak gerekir. 

63 Faruk SÜMER ,Anadolu’da Moğollar.Selçuklu Araştırmaları Dergisi 1-2.1969.Sayf 53  

64 Ord.Prof.Dr.Fuat Köprülü,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar.Ankara-1993(3.Baskı).Sayf.217 

65 Mevlana hakkında yaptığı çalışmalarıyla ün  yapmış  İranlı Prof.B.Füruzanfer , şunları yazmaktadır.”Mevlana hanedanı ,Anadolu’da  son 

derece  saygı değer olarak yaşamışlar Farisi  Edebiyatını ,İran  dilini  ve tasavvuf usulünü yaymışlardır”. Mevlana Celalettin(Konya Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını) Konya -2005.Sayf.207 

66 Nihat Sami BANARLI,Resimli Türk Edebiyatı Tarihi.Cilt 1 istanbul-1971.Sayf.324 

67 Mehmet Ali HACIGÖKMEN, Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrüddin Konevî’nin Türkmen İsyanlarına Bakışı.SÜ.Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi.Sayı.10.Sayf.39-49 

68 F.Tulga OCAK,Sultan Veled’in Rebabnamesi.Erdem Dergisi .Ankara-1988.Cilt 4.Sayı 4.Sayf.586 
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Devrin Moğollarla olan mücadelesine dönecek olursak,Uç Türkmenleri (Karamanoğulları dahil) 

düşmanla baş edecek ekonomik güç ve nüfustan yoksun olmaları ve aynı zamanda yeterli bir 

liderden yoksun bulunmaları,mücadelelerinin tam bir başarıya ulaşmasında en büyük engel olarak 

gözükmektedir.1350 yılından itibaren ise bütün Türklük dünyası güçlü liderlerin boy gösterişine 

şahit olmuştur.İran Moğolları İlhanlıların zamanla İslamlaşmaları ve Türkleşmeleriyle birlikte eski 

güçlerini de kaybetmeleri sonucunda Türkler 1300 başlarından sonra özellikle uçlarda bağımsızlık 

hareketleri başlatmışlardır.Moğol mücadeleleriyle büyük kayıplar veren uç Türkmenleri; 

Osmanlılar hariç yorgun düşmüşlerdi . Zinde bir güç olarak ortaya çıkan Osmanlılar, bundan 

faydalanmasını bilmişlerdir.Sonraları en büyük rakipleri olacak Karamanlılar yaklaşık bir asır 

sürdürdükleri Moğol mücadelesi sonunda sayısız insan ve mal  kaybetmişler  bu nedenle bir türlü 

hakimiyet çıkışını gerçekleştirememişlerdir. Öte yandan Sultan  Rüknettin’i hal eden Pervane 

başta Mevlana ailesi olmak üzere İrani  güçlerden büyük destek alıyor ve tüm İranilerin  

uyguladığı yolla  yani Moğolları sürekli takdim ettiği hediyelerle vaziyeti  idare ediyordu69.Ancak 

Milli direniş bu sefer Karaman Eli Türkmenlerince örgütlenmeye  başlanmıştır.Devamlı isyan 

halinde ve  gözleri  Konya’yı almaya  yönelik duran Karamanoğulları’nın  şahsın da Türkmenler, 

başta Pervane ve dostları Mevlana ailesi olmak üzere sürekli  kötülenerek hedef tahtasına 

konuluyordu70.Öldürülen Sultan’ın yerine oğlu küçük yaştaki 3.Gıyaseddin Keyhüsrev  tahta 

çıkarıldı aslın da idare tamamen Pervane’nin elindeydi ve bu devre 15 yıl kadar sürmüştür. Pervane 

küçük  sultanı avucunun içine alırken kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Sahip Ata ile 

uğraşmaya başlayınca Sahip Ata bir yolunu bulup onun oyunlarından kurtuluyordu.İlhanlı tahtına 

geçen Abaka Han’ın oğluna  gelin aldığı 4.Kılıçarslan’ın kızı Selçuk Hatunu 1276’da Tebrize götüren 

Pervane ve Sahip Ata, boş bıraktıkları Anadolu’da Moğolları kovmak amacıyla Hatiroğlu Şerafettin 

isyanı patlak vermişti. Aslında Hatiroğlu Pervane’nin has adamlarındandı.4.Rukneddin Kılıçarslan’ı 

Hatiroğlu’nu kullanarak bertaraf etmişti.Bu arada Hatiroğlu gittikçe güçlenince Pervane onu 

bertaraf etme planları yapıyordu.Durumdan haberdar olan Hatiroğlu karşı harekete geçmekte 

gecikmedi.Bir çok yere hakim olan Hatiroğlu’na, tüm uç beyleri katılmışlardı.Abaka, gecikmeden 

Pervane’yi bir Moğol kumandanla Şerafettin’in üstüne gönderince Şerafettin onlarla baş 

edemeyeceğini anlayıp  Niğde Kalesine sığınmıştı.Kaleyi alan Moğol güçleri Şerafettin’i ve ona 

yardım eden tüm Türkmen beylerini katletmişlerdir.Arkasından Pervane’nin baş düşmanları olup 

istiklal hareketine  yılmadan devam eden Karamanoğullar’ı,İstiklal için mücadeleye atıldılar.Uç 

Türkmenleri bütün güçleriyle onları desteklemeye başlamışlardı.1277’de Karamanoğlu  Mehmet 

Bey, üzerine gelen  Selçuklu–Moğol güçlerini  mağlup etmekte güçlük çekmedi. 

 Antalya çevresinde ki Uç Türkmenleri de sahipleri Hıristiyan olan bir ticaret kervanını 

vurdular.Bu Türkmenlerin Antalya–Burdur arasında yaşayan önemli bir güç oldukları 

anlaşılmaktadır.Sözü edilen Türkmenler Antalya–Konya  istikametindeki  kervan yollarını kontrol 

altına alınca ,Karamanlılar Pervane’ye karşı bir üstünlük sağlamış oldular.Bu yolların en 

önemlilerinden ikisinin Çeltikçi yakınlarından geçen yollar olduğunu gözden uzak tutmamak 

                                                 
69Zamanın Konya’sında  çeşitli şekillerde özellikle de Moğolların önünden kaçarak şehre  gelmiş hiçte azımsanmayacak bir İranlı kitle 

bulunuyordu.Türkmenlerin direnişlerinde  Konya merkezinden destek görmeme sebeplerinden birinin de bu kesim olduğunu unutmamak 

gerekir. 

70 Mevlana ailesini bazı çevreler bu konuda ne kadar haklı göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar ,Moğollara muhabbetlerini  

saklayamazlar.Aslında Türklere olan İrani kin, Moğollara muhabbet şeklinde tezahür ediyordu.Diğer yandan Moğollara direnişin örgütçüleri 

arasında Ahilerin çokluğu dikkat çekicidir.”Ben peygamberin ayağının tozuyum diyen Mevlana,  o devir İslam dünyasının en büyük mücahidi 

olup  putperest Moğolları başta Suriye ,Mısır ve özellikle de Mekke ve Medine’ye yaklaştırmayan Sultan Baybars hakkında , okuyan 

insanların yüzünü kızartan müstehcen hikayeler yazabilmiştir.Şu soru insanın aklına gelmiyor değil. Resulluh’ın  ayak tozu olmaya  böyle  

diyen mi yoksa  Allah yolunda putperest Moğolları Kutsal topraklara ayak bastırmayan Baybars mı layıktır ? 
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gerekiyor 71Pervane bölgenin Selçuklu idarecisi ve  aynı zamanda dayısı olan Antalya da oturan  

Emirül Sevahil komutanı  Hoca Yunus’a Türkmenleri tenkil emrini verdi72: 

Hoca Yunus ,Göller bölgesinde her zaman büyük bir güç olarak yaşayan Türkmenlere saldırdı ise 

de mağlup olup Konya ‘ya kendini dar attı.Karaman oğlu Mehmet Bey ,müttefiki olan Uç 

Türkmenlerinin bu üstünlüğü ile daha da güçlenmiştir.Yalnız;bu bölgeyi Karaman oğullarının ilerde 

hep nüfus sahaları olarak görmeleri  sanırız bu tarihlerde temellenmiştir.Pervane,büyük bir ordu 

ile Türkmenler üzerine tam yürüyecekken el altından Moğollara karşı kışkırttığı Mısır Türk 

Memlük Sultanı Baybars ,Anadolu’ya güney bölgesinden girdi.Kırşehir yakınlarında Moğol ordusunu 

korkunç bir bozguna uğratan Baybars,taht şehri Kayseri’ye girdi.Savaş sırasında Moğollarla 

müttefik şekilde hareket eden Selçuklu askerleri Elbistan ovasında yapılan savaşta Moğollara 

yardım etmemişler hatta çoğu Memluk ordusuna katılmışlardı geri kalanlar ise  vuruşmadan alanı 

terk etmişlerdir.Baybars’ı gizlice Anadolu’ya çağıran Pervane’nin iki yüzlü siyaseti Moğollarca 

anlaşılması üzerine, 1277 senesinde katledildi.Bu tarihten itibaren Moğol İlhanlılar  doğrudan 

Anadolu’nun idaresine el koydular. Sultan 3.Gıyaseddin Keyhüsrev adeta Bir Moğol memuru 

durumuna getirildi.Karaman oğlu Mehmet Bey , aynı yıl yanına Selçuklu şehzadesi olduğu iddia 

edilen Siyavuş’u aldığı halde Konya üzerine yürüdü ,şehir direndi ise de Mehmet Bey’e teslim 

oldu.Tahta Siyavuş’u geçirip ünlü fermanının yayınlayıp Türkçeyi resmi dil ilan etti .Üzerine 

gönderilen Moğol Selçuklu  askerlerini birkaç kez yenen Mehmet Bey ,çok büyük bir Moğol -

Selçuklu ordusunun üstüne geldiğini duyunca Konya’yı boşaltarak Ermenek’ e doğru 

çekildi.Arkasından gelen güçlerce bir müddet sonra boğazda  pusuya düşürülüp şehit edildi.Konya 

‘da kalan Siyavuş üzerine gelen 3.Keyhüsrev ‘e yenildi, yakalanıp derisi yüzülerek öldürüldü. 

Siyavuş’un askerlerinin çoğunluğu Batı Uç Türkmenlerindendi.Uluborlu’’ya gelen 3.Keyhüsrev 

dağlara ve mağaralara saklanan çevre Türkmenlerinden çok sayıda insanı katlettirdi,mallarını 

yağmalattırdı73.Bu katliamdan Çeltikçi’nin içinde bulunduğu hinterlandın zarar gördüğü 

açıktır.Konya’ya giren Moğol destekli Selçuklu Sultanı, başta Mevleviler ve İranilerin sevinç 

gösterileriyle karşılandı.Hızını alamayan Mevlana’nın oğlu Velet,tüm Türkmenlerin yok edilmesi için 

şiirler yazıp Sultana sunmuştur74.3.Gıyaseddin’in faaliyetlerinden oldukça yararlanan Moğollar o 

sırada Anadolu’ya geri gelen 2.Keykavus’un oğlu 2.Mesut’u  tahta geçirdiler.Tekrar ülkeyi iki ye 

ayırıp  Mesut ve Keyhüsrev arasında paylaştırdılar .İtiraz eder gibi duran ve Moğol İlhanlı taht 

kavgasında taraf olan Gıyaseddin’i hanlık   mücadelesini  kazanan Argun Han 1284’te  boğdurttu 

.Bu yıldan başlayarak 1300 ‘lü yılların başına kadar olan süre  Anadolu’nun tam manasıyla Moğol  

vahşetini yaşadığı yıllardır.Moğol İlhanlılar  ve yardımcıları olan İranlı  görevliler her fırsatta 

memleketi soyup soğana çevirirken Türkmenler çıkardıkları isyanlarla Moğolları sürekli meşgul 

etmişlerdir.Moğollar işgal ettikleri hiçbir coğrafya da Türk yurdunda uğraştıkları kadar 

uğraşmamışlar mücadele etmek zorunda kalmamışlardır.Yine onlara en büyük  yenilgi zehrini 

zamanında Türkiye adıyla anılan Mısır Türk  devleti  Memluklüler  içirmişlerdir. 

Moğollar,Suriye üzerinden her saldırışlarında Memluklülerden ağır darbeler yiyip  savaş 

meydanlarında çok sayıda ölü bırakarak geri çekildiler.Türkmenler,1286-1287-1291-1292 

yıllarında isyanlar çıkarmışlar ve sayısız insanını Moğolların katliamıyla kaybetmişlerdir.1292 

yılındaki isyanda Moğol Geyhatu emrindeki büyük bir orduyla Anadolu’ya girmiş Türkmen 

yurtlarında korkunç bir kırım gerçekleştirmişti.Önce Karaman elini yakıp yıkan Moğol kuvvetleri 

arkasından batıuca yönelmişler burada da tam bir felaket yaşanmıştır.Denizli’ye giren Geyhatu üç 

gün üç gece insanları kılıçtan geçirmiştir.Öyle ki ;Denizli–Konya arasında altı ay boyunca  bir kuşun  

                                                 
71 Şehabettin TEKİNDAĞ,Şemseddin Mehmet Bey Devrinde Karamanlılar.Tarih Dergisi(İ.Ün.)Sayı :19.Say(1964).Sayf .87 

72 Kofoğlu;a.g.e sayf.58
 

73 Ş.TEKİNDAĞ, a.g.m.Sayf.96 Sultan Velet ‘in ,sırtı abani kilimli ayağı çarıklı Türkmenler  deyimi  yaklaşık üç yüz yıl sonra 1511 yılında Bucak  

Kızılkaya çevresinde isyan eden ve sayısız insanı katleden Şah Kulu ve yanın da ki Türkmenler için aynı deyimleri kullanmıştı.”Anadolu Etraki’inden 

(Türklerinden) birkaç ayağı çarıklı “Tacü üt t Tevarih.İstanbul-1280 .Sayf.189.Sonuçta Hoca Saadettin ‘de İranlı Hasan Can’ın oğludur. 

74 Ş.TEKİNDAĞ,a.g.m.Sayf.97 
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bile uçmadığı tarihçilerce haber verilmektedir.1299 -1300 ‘den sonraki senelerin Türkmenlerin 

bağımsızlık isteklerinin birer ikişer  gerçeğe dönüşmeye başladığı yılların olduğunu söylemek 

doğrusu yerinde olacaktır. Beylikler dönemi olarak bildiğimiz tarihi sürecin başladığı devirler 

genellikle aynı tarihlere düşmektedir. 

Genelde Moğol istilasının Anadolu’nun  Türk yurdu haline gelmesine en büyük katkıyı sağlayan 

faktör olduğu tarihçilerimizce kabul edilmektedir.Özelde de zulümden kaçan sayısız Türkmen’in 

batı ucuna akmasını sağlamıştır.Bu sayede;çok sayıda doğudan umera ,udeba ve ulemanın Batı 

Anadolu’ya  göçü yine aynı sebepten olmuştur.Osmanlı Devletinin temel harcını atan insani 

potansiyel işte göçlerin eseridir.Korkunç sayıda insan  ve mal ve  kaybına yol açan bu isyanların 

menfi etkilerinin yanında yarım asrı geçen Moğol mücadelesi  önceden süregelen ve  Malazgirt’le 

başlayan Bizans mücadelesiyle birlikte,Uç Türklerinin bağrında sönmez bir ateşin yanmasını 

sağlaması ise  işin olumlu  yanıdır.Türklerin, Viyana önlerine kadar  dayanma enerjisini sağlayan  

yine 1919 Kuvay ı Milliye ateşini  yakan,bu topraklar üzerinde birikmiş  Türk ruhudur. Anadolu da 

ki Türk varlığının  katmanlaşmasına bir bakacak olursak ;Moğol kıpırdanmalarının  batıya doğru 

yöneldiği tarihten itibaren,doğudaki Türk devleti Harzemşah topraklarında yaşayan Türkler 

,Moğol istilasıyla birlikte büyük kütleler halinde  batıya; Anadolu’ya doğru hareketlenmişlerdir. 

Türklerin Horasan diyarı olarak hep hatırladıkları eski yurtlarından, Alaeddin Keykubat  devrinde 

ve hatta daha önceki tarihlerde Anadolu’ya doğru başlayan Türkmen göçü sonucu  gelen boylar 

geleneksel Selçuklu siyaseti doğrultusunda parçalanarak ülkenin batı ve  güney batı  uçlarına 

yönlendirilmişlerdir.Sonradan Moğol hakimiyetine baş kaldırıda bulunacak olan Türkmen beylikleri 

kurucu ailelerinin çoğu;kendi boylarıyla A.Keykubat zamanında Anadolu’ya gelenlerdir. 

Osmanoğulları,Karamanoğulları,Menteşeliler,Germiyanlılar,Eşrefoğulları,Hamitoğulları,Tekelioğulla

rı  gibi.Sözü edilen boy beyleri veya beylerin,Uçlar bölgesine A.Keykubat tarafından iskan 

edildikleri bilinmektedir.Zaman içinde, geldikleri yeni çevrelerinde birer güç odağı haline gelen 

Türkmenler,zaman zaman birbirleriyle çatıştıkları gibi Moğollara karşı dayanışma içinde 

bulunmuşlardır. 

Örneğin  Karaman oğullarına destek veren Uç Türkmen beyleri onların Ermeniler üzerine 

yaptıkları savaşa bizzat katılarak savaşmışlardır.Hamit Bey,Menteş Bey,Saruhan Bey ,Teke Bey  

Karamanoğullarına destek veren beylerden bir kaçıdır75.Moğol istilasıyla gelen,Türkmenlerin 

Malazgirt’ten sonra ilk gelen Oğuz Türkmenler den daha farklı bir yapıda oldukları 

biliniyor.İçlerinde Harezm bölgesinden intikal edenler çoğunlukta olduğundan bazılarına,Harzemli   

zamanla da  Horzumlu  denilmiştir.  

Celaleddin Harizmşahla veya biraz öncesi  Anadolu’ya  akın akın gelen bu büyük taifeye yürüyüp 

gelen boy anlamını taşıyan Yörük (Yor+ok –Yor+uk-Yör+ük:Yor–Yör :Yürümek eyleminin kökü,Ok ise 

Eski Türkçe de boy demektir.)adı verilmektedir.Yörüklerin genellikle Batı ve Güneybatı 

Anadolu’da görülmelerinin sebebi söz konusu devrede gelen Türkmenlerin hep bu bölgeye 

yerleştirilmelerinden ileri gelmektedir.Diğer yandan Anadolu Türklüğünün kökleri arasında 

azımsanmayacak sayıda Balkanlar ve Kafkaslar üzerinden gelen Peçenek,Kuman-

Kıpçak,Bulgar,AvarTürklerinin bulunduğunuda unutmamak gerekir.Aynı zaman da Celalettin 

Mengüberti(Harizmşah)çevresinde bulunan Kanklı Kıpçaklarda bu köklerin arasındadır.Gene 

Moğolların içinde hiçte azımsanmayacak sayıda bulunan Kıpçak boyları mevcuttu.Ki bunlar 

Anadolu’da zaman içinde yerleşip Türklüğün mayasına katkıda bulunmuşlardır.Ayrıca  büyük 

bölümünün  yaşadığı İran’da Moğolların kısa süre sonra Türkleşmeye başlamalarının başlıca amili  

gözükmektedirler. 

Türk topraklarına katılmasıyla birlikte yukarda vurguladığımız  üzere Güney Uç  Vilayeti içinde 

yer alan Çeltikçi, Alaaddin Keykubat zamanında Göller Bölgesine gönderilen  Hamit Bey’in 

                                                 
75Şikari Tarihi Sayf. 60 ‘ta  bu savaşlardan birini ( Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde bulunan  yazma)  şu  cümlelerle anlatmaktadır.”Saruhan,Aydın ve 

Menteş ve Hamid ,İbn Eşref (Eşrefoğlu) sağ kolda  askerin sol kolunda Turdı,Türkmen  Oğuzhan  Edrel(?) Alaadin  Karaman Beyleri  ile sapanendaz 

(sonradan eklenmiş) piyadesi on bin  sapanı bir yerden ururlardı ki kafir askerini bölük bölük kıldılar.Üç gün tamam cenk oldu.”   
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yönetiminde olduğu bilinmektedir.Hamit Bey , üzerine yapılan araştırmalar kesin bir sonuca 

varmamakla birlikte  varılan bir görüşe göre Oğuz  Salur boyundan çıkma Yamutlardandır.Ancak 

bu görüşe biraz ihtiyat payı bırakarak bakmak gerekmektedir.Bu konudaki çeşitli görüşlerin  

irdelenmesi sonunda  Hamit Bey  hakkında şu bilgileri çıkarabiliriz.  

Celaleddin Mengüberti ile Anadolu’ya gelmiş onun ölümüyle birlikte başsız kalan Harezm beylerini 

hizmetine alan 1. Keykubat;Kayır Han.Küçlü Han,Berke Han gibi Harezm beylerine çeşitli Iktalar 

vererek onlardan faydalanmak istemiştir.Sözü edilen beylerden Güçlü Larende’ye yani Karaman 

civarında iktya yani gelir getiren bir çeşit tımara sahip olmuştur.Anlaşılan Hamit Bey, Güçlü Han’ın 

yakınıydı ve o da Göller bölgesine uç Beyi olarak gönderilmişti .Keykubad’ın ölümünden sonra oğlu 

zamanında  vezir Sadedin Köpek bu beyleri bertaraf etmeye kalkıp  Kayır Han’ı zindana atınca  ve 

Kayır Han’ın hapiste ölmesiyle isyan eden Harezm beyleri çevrelerinde büyük yağma yapmada 

gecikmediler. 

Güneydoğu Anadolu ‘da hayatı felç ettikten sonra Suriye’ye yöneldiler.Hamit Bey’inde Ucu terk 

ederek boydaşlarına katıldığını tahmin edebiliriz.Harzemlilerin büyük bir bölümü Kudüs’e taaruz 

da bulunup Haçlıları kılıçtan geçirme gibi faaliyetleri bilinmektedir.1240’da  olayları yöneten 

beylerden Güçlü Han diğerlerinden ayrılarak Berke Han ile  Bağdat’a Halifenin mahiyetine 

geçti76.1246 senesine bazen bölgedeki beylerle  anlaşıp bazen çevrede  çapullar yapan bu güçler 

zamanla kuvvetten düşerek dağılmışlardır.Çoğunluğu Anadolu’ya bir yolunu bulup geri 

geldiler.Şikari’nin Karaman Tarihinde ki bazı ip uçlarından  anlıyoruz ki Hamit Bey, Berke Hanla 

beraberdi.Berke’nin Suriye’de iken diğerlerinden ayrılıp Abbasi Halifesi’in yanına gitmesi üzerine 

kendi  yakını  olan boy beyleriyle de arası açıldığından kendine bağlı olanlarla  Larende’ye geri 

dönmüş ve eskiden tanıdığı Karaman Bey’in yakını olmuştur.Hamit Bey’in bağlı olduğu boyun bir 

kısmı Suriye ‘de Şam yakınlarında kalmıştır.Şikari onun Şam’da dayıları olduğu ve onlarla arasının 

açık olduğunu vurgularken bu anlaşmazlığın arka planını aktarmaktadır.Buradan biz Hamit Bey’in 

Küçlü Han’ın yakınında  olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Bu durumda Hamit Bey Türkmen asıllı 

değil Kıpçak  Türk’ü olması gerekir ;çünkü  Küçlü,han olarak anılmaktadır. 

Han ise Kıpçaklarda kullanılan bir unvandır.Türkmenler ise bey unvanını kullanırlar.Ancak 

Harzemlilerin içinde Anadolu’ya gelen Türkmenlerin varlığı göz önüne alınacak olursa Kıpçak olma 

ihtimali zayıftır77.Hamit Bey Karaman Bey’e uzun yıllar yoldaşlık etmiş daha sonraları Mehmet Bey 

olarak ün yapan  oğluna silahşorluk öğretmiştir.Hamit Bey’in usta bir silahşor olduğu tarihçi Şikari 

tarafından sık sık dile getirilmektedir.Onun ünü anlaşılan tüm Anadolu’da biliniyordu ki Osman 

Gazi oğullarından birisine onun adını koymuştur.1262 yılına doğru  yanında kendine bağlı artık 

Horzumlu(Harzemli) adıyla anılan aşiretiyle eski  yerine yani Güney batı uç’a  tekrar intikal etmiş 

olmalıdır.Uçlarda  Moğollara karşı başlayan hareket Uç beyi  Mehmet Bey’le hareket eden İlyas 

Bey’in Hamit Bey’in oğlu İlyas olduğu kabul edilmektedir.Ve babasından önce bölgeye geldiği 

anlaşılmaktadır.Mehmet Bey’in  1262’de ihanet sonucu öldürülmesi ile Dalaman savaşında esir 

düşen İlyas Bey  yaklaşık kırk yıl sonra 1305’te  Selçuklu–Moğol ittifakına karşı giriştiği isyanda 

Konya yakınların da ki Sultan Hanına  sığınmış kuşatan Moğol İrinci’n onu bir türlü savunmasını 

geçip ele geçirememişti.Bir daha İlyas beyden bahsedildiğini göremiyoruz. 

Uç Gazisi Mehmet Bey’in ölümüyle Uç Türkmenlerinin faaliyetleri durmamıştır.Ancak mücadeleyi 

yürüten Beylerin kim olduğu hakkında hiçbir bilgi yoktur.Böyle olmakla birlikte  bu kişiler arasında 

Hamit Bey’in  kendisinden ziyade  oğlu İlyas Bey’in olduğu bulunduğu kesindir .Bunun yanında 

devrin milli  mücadelesinin  bayraktarlığını yapan Karaman oğullarına en büyük destek verenlerin 

başında Hamit Bey’in mevcudiyeti Şikari tarihinde sıkça vurgulanmaktadır.Hamit Bey  ile alakalı 

diğer bir belirleme de şöyledir:Hamit oğulları paraları üzerine çalışan bir numizmatik  onların darp 

                                                 
76 Muhammet GÜÇLÜ,a.g.m  Sayf.9 

77 Diğer yandan Hamit Bey’in Güçlü Hanla  Suriye ye geçmediği Moğollar önünden gelen Harezmlilerin bir bölümünün  o mıntıkada yaşadıklarını 1235’te  

Eyyübilerle Anadolu Selçuklu Sultanı  A.Keykubat  savaşı nedeniyle Hamit Bey’in  Selçuklu ülkesine geldiği ve Sultan’ın ona uç beyliğine gönderdiği  

belirtilmektedir.S.Kofoğlu .ag.e  Sayf.93 
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ettikleri paralar üzerinde Oğuz Iğdır 78boyunun işaretinin olduğunu haber 

vermektedir.Karamanlıların içinde Iğdır boyunun varlığı bilinmektedir79.Ayrıca mensup olduğu 

belirtilen Hazar ötesi yani Türkmenistan ‘da ki Yamut Türkmenlerinin içinde  Iğdır topluluğunun 

yaşadığı bir vakıadır80.Harzemşahlar Devleti içinde özellikle Beydili ve Iğdır Türkmenlerinin diğer 

Türkmen gruplarına göre daha etkin oldukları,hatta Harzemşahların köken olarak Beğdili’den 

çıktığı söylense de  açıklığa  kavuşturulamamıştır.Horzumluların da bu sebeple Beğdili’den  

çıktığını dillendirenlerde bulunmaktadır.Ancak Horzumlular’ın hem Beğdili’den hemde Iğdır’dan 

bölünme cemaatlerin toplanmasıyla meydana gelmiş bir Yörük topluluğu olduğunu düşünmek daha 

yerinde olacaktır.Burdur Yeşilova ilçesine bağlı Iğdır köyü bölgeye yerleşen Oğuz boyundan 

geldiği bellidir ayrıca yakınlarında Iğdır boyundan çıkma olduğu bilinen Elden köyünün varlığı 

tesadüf olmamalıdır. 

Başka bir görüş ise şu şekildedir.Hamit Bey  boyu ile birlikte Karaman oğullarının da içinde 

bulunduğu büyük bir Türkmen kütlesi ile Anadolu’ya Moğol istilası önünden gelmiştir81.Sultan 

Alaaddin Keykubat onları güney ucuna Larende taraflarına  yerleştirmiştir.Horzum Beylerinden 

Güçlü Han ile bir ara Suriye’ye gitmiş ancak bir şekilde akrabalarıyla arası açılınca tekrar 

Larende’ye dönmüştür. Bura da bir süre yaşayan Hamit Bey Karamanlıların atası Nure Sufi’nin ve 

oğlu Karaman Bey’in yakını olmuştur. Her hal ü kar da  onun Yamutlardan olduğu anlaşılıyor. Aynı 

boydan olan daha sonraları Teke Beyliğinin kurucusu Teke  Beyde onlarla beraberdi.Hamit bey 

usta  bir silahşordu  ve Karaman Bey’in oğlu Mehmet Bey’e  bu hususta hocalık etmişti.Karaman 

Bey’in 1262 ‘de Ermenilerle yapılan bir savaşta  şehit olunca ölümüyle onları dağıtmak isteyen 

Selçuklu idaresi Hamit Bey ve Teke Bey’i82Güneybatı ucuna göndermiştir. İkisi de Iğdır boyundan 

olan Hamit Bey ve Teke Bey’in araları açıktı.Hamit Bey,kendisine bağlı boyun bir kısmıyla Burdur 

ile Denizli arasına yerleşirken Teke Bey Antalya tarafına geçti.Hamit Bey ,Karaman oğullarıyla 

olan bağlantısını koparmamış  her yardım talebine olumlu yaklaşmış gözüküyor.Ancak Hamit Bey’in 

adının  çağdaş Selçuklu kaynaklarında hiç isminin geçmeyişi  oldukça ilginçtir. 

Bölgeye intikaliyle birlikte  Burdur’da yaşadığını düşündüğümüz Hamit Bey, harekatını daha çok 

Teke yarım adasının içlerine doğru geliştirdiği görülmektedir.Çünkü Konya istikametine ve zaman 

zaman Selçuklu hanedanının için önemli olan Uluborlu çevresine genişlemesi veya hükmetmesi 

zordu.1291 yılında Hamit bey’in Türkmenleriyle  bağımsızlık isyan ettiği  iddia ediliyorsa da 83 

bizce bu isyan Hamit Beyden ziyade oğlu ve torunu tarafından yapılmış olmalıdır.1292 Moğol 

kırgını sırasında  ailenin bir yerlere kaçtıkları  ve saklandıkları açıktır.  Hemen sonra Uluborlu’ya 

geçtiği  anlaşılan Hamit Bey  ile oğlu gerçek bir mücadele insanı olan İlyas Bey ve torunu Dündar 

Bey ,Eğridir’e doğru topraklarını genişletmişler ve Eşref oğullarıyla komşu olmuşlardır84.  

1295 yılına kadar çeşitli iç mücadeleler içinde  geçen zaman  Moğol zulmünün  had safhaya çıktığı 

süreçtir.Doğu ve iç Anadolu ‘da yoğun Moğol baskısını yaşayan Türkmenler ,akın akın batı uçlarına 

hareketlenmişlerdi.Uçtaki Türkmenler ise Bizans topraklarına saldırılar düzenliyorlardı.Bu 

devrede  Menteş Bey ,Muğla  ve sahil kesimini  fethederek  Menteşe Beyliğinin ilk nüvesini 

atmıştır.Kısacası batıdaki toprak kazanımları sürüyordu.Yine bu zaman içinde Hamit Bey ailesi 

Gölhisar–Burdur–Acıpayam–Keçiborlu –Çeltikçi sınırları içinde kalan bölüme kök salmıştı.1297 

senesinde Hamit oğullarının Burdur’a sahip olduklarını biliyoruz  öte yandan Ağlasun,İncirhan 

                                                 
78Yılmaz İZMİRLİLER,Hamit Oğulları Paraları ,İstanbul-1999.Sayf 11 

79 Prof.Dr  Faruk SÜMER,Karamanlılar  Türk Dünyası Araştırmaları Dergis.Sayı100-1996.Sayf.67 

80Faruk SÜMER ,Oğuzlar .İstanbul-1992.Ekl  Murov listesi. 

81 Karamanlılar’ın arasında azımsanmayacak sayıda Iğdır boyu  mensuplarının  varlığı bilinmektedir. 

82 Nitekim Teke Bey’in Iğdır Kethüdasının oğludur. 

83 S.Kofoğlu.a.g.e Sayf..109.Bu isyanı gerçekte Hamit Bey kendisimi yoksa ailesi fertlerinden biri mi çıkarmıştı doğrusu  merak 

konusudur.Oldukça yaşlandığını düşündüğümüz  Hamit Bey’in böyle bir çıkışı biraz  zor görünüyor. 

84 Mehmet Arif,Anadolu Tarihinden –Hamitoğulları.Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası.Cüz15- Ağustos 1324.Sayf.940 
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civarı,Isparta ve bu gün ona bağlı bazı ilçelerine de hükmederken,bu meyanda Çeltikçi çevresi de 

beyliğe dahildi85.1300 başlarına gelindiğinde söz konusu topraklar ailenin çeşitli fertlerince idare 

edilir haldeydi ki,artık Selçuklu hanedanının ismi var kendisi yoktu.Keykubat ‘ın zamanında,1235 

senesinde en az otuz yaşında olması gereken ve 1300’de yüz yaşına yaklaşmış olan Hamit Bey’in 

beyliğin temellerini attığı bir gerçektir. Ancak beyliği asıl kuran kişinin oğlu İlyas Bey’ ve onun 

oğlu Burdur Emiri Dündar Bey’in olduğu da meydandadır86.Tarihçilerin Hamit beyi gerçek kurucu 

kabul etmeleri Hamit Bey’in o yaşta böyle bir şeyi gerçekleştiremeyeceğini düşünmeleri 

gerekir87.Uluborlu’da oturan Hamit Bey yaşlı bir bey olarak mutlaka gereken saygıyı görüyordu, 

ama gerçek eylemci oğlu İlyas Bey ve torunu Dündar Beydi.1300 senesinde Burdur ve Uluborlu’da 

sikke darp ettiren İlyas  Bey bağımsızlığın ilk adımını atmıştır88.Bu hareketi hoş görülmese gerek 

ki baskı görünce 1305 yılında Türkmen isyanını başlatmıştır. Üzerine yirmi bin  kişilik bir Moğol 

kuvveti  gelince Konya Sultan Hanı’na sığınmış ve burada muhasarayı boşa çıkartmıştır. 

Dündar Bey’in oldukça mücadeleci bir kişi olan  babasının 1305’ten sonra hiç adının geçmeyişi  

dikkat çekse de Hamit Bey ölünce kısa bir süre için Ulu Bey olmuştu.1300’de Burdur emiri olan 

Dündar Bey  büyük ihtimalle ölen babasının yerini almıştır.Beylik;Gölhisar,Burdur-

Eğridir,Keçiborlu–Gönen ve Uluborlu olmak üzere dört emirlikten oluşuyordu.Burdur Emirliği 

hepsinin üstünde idi.Toprak bakımından ise Gölhisar iyi durumda idi ve orası da Dündar Bey’in 

oğlunca yönetiliyordu.Ulu Bey Hamit Bey’in Uluborlu’da yaşadığını düşünenler merkezin burası 

olduğunu söylemektedirler.Ne var ki;1306  öldüğü düşünülen Hamit Bey ‘den sonra İlyas Bey  

büyük emir olsa da  Dündar Bey  asıl idarenin sahibiydi89Dündar Bey,Burdur’un savunma zafiyetini 

göz önüne alarak beylik merkezini Uluborlu’ya  kaydırmıştır.Ardından ele geçirdiği Eğridir’i 

savunması daha kolay olması ve konumu nedeniyle burasını beylik merkezi yaptı.Yeniden imar 

ettiği şehrin adı Dündar  Bey’in lakabı olan Felekeddin’e istinaden Felekabad oldu.Güneye yönelen 

Dündar Bey ,Antalya ve sahillere ulaşmak niyetindeydi.O sırada Antalya da Teke Oğlu ailesinden 

birisi  veya  yerli bir kişi hüküm sürmekteydi.Bir gün çevrede geziye çıkan bu kişi Dündar Bey’in  

Türkmenleri tarafından yakalanarak Dündar Bey’e  teslim edildi90 ve böylece Dündar ,Antalya ‘yı 

da ele geçirdi,idaresini kardeşi Yunus Bey ‘e bıraktı (1317-1318).Eski  Teke oğlu  adını taşıyan 

beyliğin adı  bu sefer Hamit oğullarının Antalya şubesine ad olmuştur.Arkasından Istanos’u 

(Korkuteli) aldı .Daha güneye sahile doğru ilerleyen Dündar Bey kısa sürede Fethiye yakınlarına 

düşen doğu bölgesini ele geçirdi . 

 Güney batı da ise Gölhisar ve Karaağaç  (Acıpayam)  her ne kadar 1312 yılında  beylik toprağı oldu 

deniliyorsa da  aslında eskiden beri bu yöreler zaten Hamit Bey’in kontrolünde idi.Nitekim  

Gölhisar’ı oluşturan iki yerleşim yerinden birisi olan Horzum’ un, Hamit Bey’le bölgeye gelen  

Yörükler tarafından kurulduğu,hatta bölgede hep var olan Horzumlu Yörüklerinin o devrin 

bakiyeleri olduğu düşünülmelidir.Ayrıca bölgede Iğdırlıların  varlığını günümüze kadar ulaşan 

yerleşim yerlerinin varlığından anlıyoruz. 

Yeşilova ‘da Iğdır adlı  bir köyümüz vardır.Diğer yandan Horzumlulardan çıkan Eldenlerle aynı ismi 

taşıyan bir köyümüzün bölgede bulunması dikkat çekmektedir.Menteşe-,Aydın ve Hamit 

sancaklarında 15.yüzyılda yaşayan  Horzum Yörükleri  söz konusu beylikler döneminden kalmadır. 

Ve Menteşe Horzumlularının içinde Iğdır cemaati bulunmaktaydı91.Hamitlilerin Burdur ve Eğridir 

de 15000 yaya 15000 de atlı askerinin bulunduğunu Arap tarihçisi El Ömeri haber 

                                                 
85 S.Kofoğlu .a.g.e Sayf.115 

86 Mehmet Arif,a.g m Sayf.940 

87 S.Kofoğlu a.g.e .Sayf.94 

88 Bu sikkeleri her ne kadar Hamit Bey’in kestirdiği söylense de doğrusu İlyas Bey veya oğlu Dündar Bey  olmalıdır. 

89 S.Kofoğlu.a.g.e.Sayf 144 

90 Mehmet Arif,a.g m Sayf.943 

91 Faruk SÜMER ,Oğuzlar.İstanbul-1992.Sayf.260 
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vermektedir92.Kısa sürede Anadolu’da ki beyler arasında mühim bir  mevkie ulaşan Dündar Bey’e 

Saruhan, Aydın ve Menteş Beyler tabi oldular93.Hatta  Osman Gazi’inin bile ona metbu olduğu 

rivayeti vardır. 

Dündar Bey’in en güçlü olduğu sırada İran  Moğol İlhanlı Devleti   adına Anadolu’ya gelen Emir 

Çoban tüm beyleri yanına çağırınca Dündar Bey çağrıya uymuştur.Emir Çoban’dan oldukça itibar 

görerek geri dönmüştür.Gösterilen itibarda ona tabi çok sayıda Türkmen’in varlığının  etkili olduğu 

muhakkaktır94.Dündar Bey’in faaliyetleri bir süre sonra büyük bir tehlike ile sınırlanmıştır.Çünkü 

İlhanlılar Anadolu’ya vali olarak 1315’te oldukça zalim bir kişi olan  Emir Çoban’ın oğlu  Demirtaş ‘ı 

görevlendirmişlerdir. 

Demirtaş tüm  Anadolu Beylerini itaat altına almak için önce Eşrefoğlu Süleyman Bey’i gaddarca 

yok ettikten sonra Dündar Bey’in üzerine askeri hareket başlatmıştır.Demirtaş karşısında başarılı 

olamayacağını anlayan Dündar bey Eğridir’den kaçarak Antalya’ya yeğeni Mahmut Bey’in yanına 

gitmiştir.Ardına düşen Demirtaş’a  Mahmut Bey  amcasını teslim etmesi gecikmedi.Dündar Bey 

Antalya’da 1324’te Demirtaş tarafından katledilmiştir95.  

 Dündar Bey’in Oğulları ve torunları bir yerlere saklandılar,arkasından kendisi bağımsızlık için 

isyan eden Demirtaş,İlhanlılarca üzerine gönderilen kuvvetlere karşı yenilerek Mısır’a 

kaçtı.Hamitoğlu efradı da yeniden  yerlerine döndüler.1333 senesinde  bölgeye gelen Arap  seyyah 

Batuta’nın  yazdığına göre ,Ulu Bey olarak Eğridir’de Dündar Bey’in büyük oğlu  İshak Bey  

otururken kardeşi Mehmet Bey  Gölhisar–Burdur emirliğini yürütüyordu.Çeltikçi çevresi Seydiköy 

‘ün biraz güneyine kadar olan yerler dahil Hamit oğullarının bu kolu içinde kalıyordu.1334 yılında  

ölünceye kadar beyliğin başına kalan İshak Bey ‘den sonra oğlu Uluborlu hakimi  Hızır Bey ile 

Gölhisar–Burdur Kolu arasında merkez idaresi hususunda çekişme başlamıştır. Doğal olarak 

Eğridir’e Hızır Bey sahip olmuştu.Ancak o yıllarda  Burdur-Gölhisar emaretinin başına geçen 

Mehmet Bey’in oğlu Mustafa Bey  beylik  merkezini ele geçirmek için harekete geçmiştir.Eski 

Burdur ihtiyarlarından 1974 yılında  benim dinlediğim rivayete göre , beylik döneminde  İki taraf 

beylerinin  askerleri bazılarına göre Baladız’a yakın bir yerde bazılarına göre Bozanönü  

yakınlarında şiddetli bir harbe tutuşmuşlardır.Bozulan Isparta tarafı beylerinin askerleri dağlara 

kaçmışlar günlerce oralardan inmemişlerdir.Anlaşılan 1345 veya biraz daha geç tarihte  vukuu 

bulan   bu çarpışmanın sonunda Mustafa Bey  Eğridir hakimi olmuş beylik yönetimi onun çocukları  

yoluyla  devam etmiştir. 

1357 senesinde Mustafa Bey ölünce yerine hayatı Karamanlılarla mücadeleyle geçen oğlu 

Hüsamettin  İlyas Bey geçmiştir.Hüsamettin İlyas Bey  sürekli olarak Osmanlarla  Karamanlılar 

arasında  çekişme sahası olan beyliğini devam etmek için mücadele etmiştir.Bazen dostça geçindiği 

Karamanlılarla bazen de şiddetli savaşlara girişmiştir. Hatta Karamanlılara esir bile 

düşmüştür96.1367 senesinde Karamanlılara yardım amacıyla ve  diğer  Uç beyleriyle Gorigos kalesi 

seferine  askerleriyle katılan Hüsameddin İlyas Bey,zaman zaman Karamanlılar üzerine 

saldırmaktan da çekinmemiştir.Bu seferden önce Antalya ‘yı ele geçiren Haçlılara karşı amansız 

bir mücadele veren akrabalarından Teke Beyi Zincir kıran Mehmet Bey’e askerlerini göndererek  

yardım etmiştir.Karamanlılar’a karşı Germiyanlılar ve Osmanlılardan  sürekli destek almaya çalışan 

İlyas Bey’in  1375’ten bir müddet  önce öldüğü tahmin edilmektedir.Yerine oğlu son Hamitoğlu 

Beyi Kemaleddin Hüseyin Bey geçmiştir.Doğudan sürekli Karamanoğulları’nın baskısı ve Batıdan 

gelen Osmanoğulları’nın  baskısı altında memleketini korumaya gayret etse de çaresiz kalarak  

1382 senesinde doğu topraklarında yer alan Karağaç (Şarki),Yalvaç ,Beyşehir ve Seydişehir‘,Satu 

                                                 
92 Ord.Prof.Dr .A.ZEKİ Velidi TOGAN,Umumi Türk Tarihine Giriş .İstanbul -1981Sayf.317 

93 Mehmet Arif a.g.m.Sayf 944 

94 F.SÜMER ,Anadolu’da Moğollar .Selçuklu Araştırmaları 1.1969.Sayf 87 
95Ord.Prof.İ.Hakkı UZUNÇARŞILI,Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu , Karakoyunlu Devletleri.Ankara-1969.Sayf.63 
96 S.KOFOĞLU.a.g.e Sayf.249 
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Pazar ile 80000 altın karşılığı 1.Murat’a  devretmiştir97.Bazı tarihçiler Isparta’nın da  bu yerler 

içinde  olduğunu  belirtmektedirler.1386 senesinde ise Karaman seferine çıkan Osmanlı Sultanı 

Eğridir‘i de kendine bağlamıştır bu arada 1.Murat oğlu Yıldırım’ı alınan bu yerlere Sancak Beyi 

olarak görevlendirmiştir. 

Hüseyin Bey elinde kalan Isparta ,Burdur,Uluborlu ve  Gölhisar ‘a  hükmetmeye başlamıştır ki 

Çeltikçi’nin de  söz konusu yapıya dahil olduğu muhakkaktır98.Böylece beylik ilk çıktığı topraklara 

geri dönmüştür.Kısacası Hüseyin Bey artık Osmanlılara tabi durumdaydı.Öte yandan Balkanlar da 

bütün hızıyla devam eden fetihler esnasında  büyük bir Haçlı gücünün  savaşa hazırlandığı haberi 

alındı.Bunun üzerine 1.Murat  Hamit oğullarının da içinde bulunduğu Anadolu beylerine yardım 

göndermelerini istedi.Bunun üzerine Hüseyin Bey Oğlu Mustafa Beyi  bin kişilik  bir kuvvetle 

yardıma gönderdi. Kosova ‘da karşı karşıya gelinen Haçlı ordusuna karşı tertip alan Osmanlı 

ordusuyla alakalı olarak tarihçi Neşri şunları yazmaktadır. 

“Sultan Murat buyurdu bin okçu sağ kola durdu ki reisleri Malkoç’tu ve bin okçu sol kola koydu ki 

reisleri Hamit oğlu Mustafa’ydı99”Mustafa Bey savaşın en kızgın anında okçularıyla düşmanı 

şiddetli bir ok yağmuruna tutarak düşmanın bozulmasında önemli bir rol oynamıştır.Savaş sonunda 

Sultan Murat’ın bir Sırp tarafından hileyle şehit edilmişti.Yıldırım’ın  babam seni çağırıyor diyerek 

otağa çağırdığı  kardeşi büyük şehzade Yakup’u katlettirmesi Anadolu’da mühim bir kargaşaya 

sebep olmuştur.Anadolu beyleri Yakup’un öldürülmesini bahane ederek Yıldırım’a  karşı cephe 

almışlardı.Bu cephenin içinde Hamit oğulları da vardı.Balkanlar da ki kargaşayı bitirerek 

Anadolu’ya yönelen Yıldırım  bir bir  onları tekrar eski durumlarına getirerek Bursa’ya 

dönmüştür.Ancak  Karaman oğlu Ali Bey eski 

alışkanlıkla büyük ihtimal Hüseyin Bey öldüğünden 

oğlunun da Osmanlı hizmetine girip başka bir 

yerde olmasından faydalanarak  başı boş kalan 

Hamit Eline saldırmış ve çok büyük bir tahribat 

yapmıştır.Hamit halkı Bursa’ya gelerek  

Karamaoğlundan şikayette bulundular. 

1391 yılında Yıldırım ordusuyla Karamanoğlu’nu 

cezalandırmak amacıyla yola çıkıp Hamit ili  

üzerinden Karaman topraklarına girmiş ancak  

kaçan Alaaddin Ali Bey’i 

yakalayamamıştır.Yıldırım ,Hamit ilinin tamamını 

Osmanlı toprağına dahil ederek geri döndü. 

Böylece  Çeltikçi çevresinin de  bulunduğu  

günümüz Burdur  ili topraklarının tamamı Osmanlı 

Devleti topraklarına dahil olmuş oldu.Bir müddet 

sonra Yıldırım şehzadesi Mustafa’yı Sancak beyi 

olarak Hamit iline göndermiştir.Nitekim Timur ile 

yapılan Ankara savaşında sonuna kadar savaşan ve 

savaş meydanını terk etmeyen Hamit ili 

askerlerinin başında Şehzade Mustafa vardı.İlk 

önce merkezi Ankara olan Anadolu beylerbeyliği 

içinde yer alan Hamit sancağına bağlı olan Çeltikçi 

çevresi bu idari bölgedeydi.Daha sonraları 
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Kütahya’nın merkez olduğu Anadolu Vilayeti’ne  bağlandı. 

 

1839 ‘da başlayan yeni idari reformla Konya Vilayetine Hamit Sancağı Ağlasun ma İncir kazası 

köyü olarak bağlandı. 14.yy ortalarına doğru gelindiğinde Anadolu ‘da Türkmenler Kastamonu–

Antalya çizgisinin batısında (Uçlar),İçil–OrtaAnadolu–Çukurova, Suriye–Kuzey Irak-Güneydoğu 

Anadolu-Erzurum Sivas hinterlandında kümelenmiş vaziyetteydiler. Uç ve Karamanlıların yanında 

14.yy ortalarından itibaren yeni bir güç olarak üçüncü bölgedeki Türkmenler(Suriye–Irak–Erzurum 

arası), varlıklarını hissettirmeye başladılar.Akkoyunlu ve Karakoyunlular olarak tanınan bu 

Türkmenler, yetiştirdikleri büyük liderlerle Moğol hakimiyetinin bölgedeki sonunu getirdiler.   

 

Ömrü harp meydanlarında geçmiş Türk Tarihinin büyük şahsiyetlerinden Karakoyunlu Kara 

Yusuf Bey 

 

Özellikle gerçek birer kahraman, yılmaz savaşçılar olan Karakoyunlu Kara Mehmet ve oğlu Kara 

Yusuf Beyler, Timur ve oğullarının  batıya yönelmelerini her zaman engelleyerek Osmanlıların 

rahatça gelişmelerine büyük katkıda bulunmuşlardır.Karakoyun ve Akkoyun Türkmenleri karşılıklı  

amansız düşmandılar. 

Bütün güçlerini nerdeyse birbirlerini yok etmek için harcamışlardır. Karakoyunlu Kara Yusuf bir 

defasında savaşıp yendiği Akkoyunlu Kara Yölük Osman’a şunları  söylemiştir.”Biz ikimiz 

Türkmeniz.Daha fazla birbirimize saldırmak için çaba harcamayalım…..Her birimiz 

Rum(Osmanlılar) ve Çağatay(Timurlular) gibi düşmanlarımızla meşgul olalım …100. Önce Türk iken  

Moğollaşmış sonra tekrar Türkleşmiş  Barulas boyundan bir Türk olan Timur maceralı bir uğraş 

sonunda halen Özbekistan olarak bilinen topraklarda bir devlet kurmuş ve kısa sürede Türkistan 

coğrafyasına yayılmıştır.Tarihin yetiştirdiği sayılı cihangirlerden birisi olan Timur,İran’a sahip 

olup Anadolu’ya komşu olunca özellikle Anadolu beylerinin kışkırtmaları sonunda  o sırada Balkanlar 

da Avrupalılarla büyük bir mücadele içinde olan Osmanlı Ülkesine saldırdı.Anadolu’da yeni yeni 

birliği kurmaya gayret eden ve kazandığı galebelerle oldukça mağrurlaşan Yıldırım Bayezit,Timur’u 

oldukça küçümsüyordu.Devletin kurucuları olan Türkler dışlanıp devşirme takımının önemli 

görevlere gelmeye başladığı yıllar da bu devrede başlamıştır.Timur ordusu artık çoğu tamamen 

Türkleşmiş Moğol asıllılardan ve Kıpçak Türklerinden oluşuyordu.1402 senesinde Ankara Çubuk 

ovasında karşılaştılar.Bir gün önce Timur ordusunu arkadan çeviren Bayezit mertliğe yakışmaz 

diyerek saldırmadı.Yapılan savaşı Timur kazandı ve Yıldırım esir düştü.Savaşın sonuna kadar  

vuruşan sayılı Osmanlı güçlerinin başında Hamit İli askerleri ve başlarında Şehzade Mustafa  

vardı.Anadolu beylikleri Timur’un saflarında yer alırlarken sadece Hamit oğulları o saflarda yer 

almamışlardır.Ve savaşın sonuna kadar Osmanlı askerinin çoğunluğunun aksine başlarında Şehzade 

Mustafa olduğu halde vuruşmuşlardır.Büyük bir askeri lider olmasına rağmen siyasi ferasetten 

yoksun bir şahsiyet olan Timur, Yıldırım’ı demir bir kafes içinde Anadolu’yu dolaştırdı. Kuru bir 

cihangirlik davasından öte  bir zihniyete sahip olamayan Timur,böylece Avrupa ve Bizans’a tam bir 

iyilik meleği olmaktan ileri gidemedi.Ömrü gaza meydanlarında geçen düşmanlarına civanmertçe 

davranışlarıyla ünlenen Yıldırım esarete dayanamayıp, Akşehir yakınlarında vefat etti.Ülke tam 

bir kaosa sürüklenmişti.Fetret devri olarak hatırlanan  bu zaman da Anadolu birliği tekrar 

parçalandı.Halka Moğolların bir benzeri faciayı yaşatan Timur çok geçmeden ülkesine döndü. 

Timur, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine gönderdiği başlarında oğul ve torunlarının bulunduğu 

askerler,1919 senesinde İzmir’e ayak basan Yunanlılara kadar görülmeyecek, Moğollardan pekte 

geri kalmayan tam bir kıyım,talan ve yıkım gerçekleştirdiler.Timur’un oğullarından Şahruh 

,Korkuteli  ve Gölhisar taraflarında (Teke yarımadasında),Şah Melik ise Çeltikçi yöresinin içinde 

bulunduğu  Burdur-Antalya  arasında korkunç bir talan ve kıyım gerçekleştirdiler.Uluborlu kalesi 

Şahruh tarafından 1403 yılında kuşatılarak alındı.Müdafaaya çalışan askerler ve halkın 
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erkeklerinin tamamı Timur ordusu içinde yer alan bir İslam büyüğünün öldürülmesi bahane 

edilerek kılıçtan geçirildi, kadın ve çocuklar esir edilerek götürüldü.Eğridir bizzat Timur 

tarafından alındı101. Aslında Timur Osmanlıların bir daha bellerini doğrultamamaları için gereken 

ne ise onu yapıyordu. Arkasından Hamit Elini Karaman oğullarına vererek102(1425 yılına kadar 

süren bir devre olmuştur)103 amacı Burdur ve Isparta’nın Osmanlılara bir daha destek 

vermemelerini sağlamaktı104.1405 senesinde ve daha sonraları sık sık Hamit elinin hususiyle  

Burdur çevresinin Karamanoğullarının istilasına  uğramasının sebebi Timur’un onlara bu sebeple 

hak tanımasından kaynaklanmıştır105.1425 senesinde Hamit Eline giren ve  Gölhisar Dizdarı 

Yusuf’un106 kışkırtmasıyla Antalya’yı üç ay kadar kuşatan Karamanoğlu 2.Mehmet Bey,kuşatma 

sırasında kale önünde atıyla gezerken atılan bir top bir güllesinin isabetiyle ölmüştür.Onun 

ölümünden  sonra bile birkaç kez Bölge Karamanoğullarının saldırısına uğramıştır107. 

Timur’un Osmanlıların elinde olan başta Antalya olmak üzere diğer Anadolu topraklarını eski 

beylere iade ederken Hamit oğullarını bundan istisna tutması dikkat çekicidir. Çünkü Timur’un 

Ankara savaşı öncesi ve sırasında  cereyan eden olayları bilmemesi imkansızdı.Yaklaşık on yıl süren 

fetret devri sonunda diğerlerini bir iki saf dışı eden Çelebi Mehmet Osmanlı tahtına oturarak 

eski Osmanlı topraklarında birliği sağladı.Timur’un devleti ise onun ölümünden hemen sonra 

başlayan  taht kavgaları sonunda parçalandı,yarım asır sonra Moğolların akıbetine uğrayarak  adı 

anılmaz oldu.Sadece torunu Babür’ün  kaçtığı Hindistan da orada yaşayan yine  Türklerin yardımı 

sayesinde kurduğu devleti hariç tutarsak ki; söz konusu devletin zaten Timur ile bir alakası 

yoktur.Öte yandan Osmanlı Devleti  Ankara savaşından sonra bir cihan devleti olma yolunda  

gelişmesine devam etmilştir.Elbette bunda Anadolu Türklüğünün Malazgirt’ten sonra geliştirdiği 

olgunlaştırdığı soysal yapı ve müesseselerin büyük  rolü vardır.1350 ile 1500 yılları  arası 

Türklüğün büyük liderler yetiştirdiği devredir.Moğol işgali sırasında Türklerin çektiği en büyük 

sıkıntı büyük bir lider yetiştirememesidir. 

Timur belasını kısa bir sürede üstünden atan Osmanlılar Balkanlarda fetihlere devam 

ederken,Anadolu’da sürekli Karamalılarla mücadele etmek zorunda kalıyordu.Bu paralelde Hamit 

Sancağı toprakları Çelebi Mehmet tarafından 1418’de  Karamanlılardan geri almış ancak yeniden 

elden çıkmıştır.Çelebi Mehmet’in vefatından sonra tahta geçen oğlu Sultan 2.Murat Karamanlı 

sıkıntısını sürekli çekmiştir.Ne zaman batıda bir harekata kalksa mutlaka Karamanlı meselesi 
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102 Atsız ,Osmanlı Tarihine Ait Takvimler.İstanbul-1961.Sayf.25”Gölhisar ve Tarsus’un  Karamanlılar tarafından alınmasından beri  16 

yıldır”  Karamanlıların Gölhisar’ı işgal ettiklerini bildiren bu tarih 1405-1406 yıllarına denk gelmektedir. 

103 Osman Turan ,Tarihi Takvimler.Ankara 1984 .Sayf.37.Ve Göl-hisar ve Tarsus ve Hamit  ve Borlu ve Burdur  ve cem’i Hamit vilayetlerin 

Karaman oğlu Muhammed Beg elinde feth olaldan  berü kırk yıldır. Bu takvimde de Karaman oğlu Mehmet Bey’in  1405 yada 1406 yılında 

Burdur  ve Gölhisar’ı işgali ifade edilmektedir.yetmiş dört numaralı dip notunda gösterilen olayla  aynı olayı ifade etmekted ir.  

104 Hüseyin  SALMA N.a.g.m Sayf.85,87 

105 Atsız ,a.g.e Sayf.25 

106 Şikari,a.g.e  sayf.147.Karamanoğlu Mehmet Han gelüp Larende de ayşu sefaya başladı.Bir gün Karaman Beyleriyle oturmuş sohbet 

eylerken bir kimse gelüp bir mektup sundu.Süleyman Paşa okudu.demiş ki” Ben Gölhisar dizdarı Yusuf’um .Sen Karaman bin  Alaaddin’sin 

malum olakiAntalya hisarının hakimi…cümle kamu hisarı sana virdiler gelüp zapteyleysin. 

107 Ali.Teke Emaret.Türk Tarihi Encümeni Mecmuası 1340.Sayı 79.Sayf.84 
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zuhur ediyordu.Kosova ve Varna ‘da Balkan Haçlılarını durduran 2.Murat aynı zaman da Türkçü bir 

görüşe sahipti  işin garibi onun zamanında  daha da filizlenen güçlenen devşirmeler, Fatih devrinde 

idareyi  ele geçirmişlerdir.Büyük tarihçi İbn Haldun (1332-1406), ünlü eseri Mukaddimede 

oldukça açık bir şekilde ele aldığı  bir devletin kuruluşu ve ardından  hanedan tarafından kendi  

asabiyetine dahil  olan   kurucularının  tasfiyesi, idareyi teslim ettikleri  yeni  gelenlerin (Dönme –

Devşirmelerin) aynı  hanedanı nasıl yok etmeye çalıştığı  ve devletin nasıl badirelerle yıkıldığı ile 

alakalı olarak  yazdıkları Osmanlı Devletinin tarihi sürecine son derece uygun düşmektedir108. 

Devşirmeler,Fatih’e kadim Türk hanedanından gelen Çandarlı Hayrettin Paşayı idam 

ettirip(Fatih‘te kendine dur demesini bilen bir insandan kurtulmuştur) köşe başlarını iyice  

tutmuşlardır . 

Fatih ‘in ölümüyle orduyu kışkırtıp Vezirazam  Karamani Mehmet Paşayı katlettirmeyi başaran bu 

grup, yaklaşık iki yüz yıl birkaç istisna hariç Vezirazamlık mührünü ellerine 

geçirmişlerdir109.Osmanlı’nın batıda ki mücadelesi sırasında  işgal edilen  Hamit elini İkinci Murat 

Karamalılar’ın elinden alarak yeniden  Osmanlı topraklarına yeniden katmıştır. 

İkinci Murat devrinde Hamit Sancağı içinde en dikkate değer olay  Sultan Murat’ın küçük kardeşi 

sancak beyi Küçük Mustafa’nın isyanıdır.Hayatının Murat tarafından sona erdirileceğini fark eden 

Şehzade,Karaman oğullarına sığınmıştır.Onlardan sağladığı kuvvetlerle Bursa’yı kuşatmış alamamış 

oradan İznik’e giderek orayı işgal etmişti. Sultan ,Şehzadenin en yakını bir adamını ele geçirerek  

onu ber tarafını gerçekleştirmiştir110.2.Murat  döneminde ayrıca  bölgede yaşayan ve kış aylarında 

sahillere inen konar göçerlerin bu hareketlerini kısıtlayıp zorunlu iskana tabi tutulmuşlardır.15.yy 

başlarında bölgede köy sayısı oldukça azdı,böylece çok sayıda yeni köy kurulmuştur.Sancak  

tahriri yapılıp yeni bir  vergilendirme sistemi konulmuştur .Ne yazık ki yöre tarihine ışık tutacak  

devrin  tahrirleri zamanımıza ulaşamamıştır. 

Fatih,Osmanlı Devletini bir imparatorluk haline getirdikten sonra vefat etmiştir.Yerine geçen  

oğlu 2.Bayezit  yumuşak huylu babasının dirayetinde olmayan bir insandı.Fatih zamanında başlayan 

devşirme zümresinin devlet idaresinde ki etkinliği giderek artmış,Türklere vezirlik verilmemesi 

kanun haline bile gelmişti.Türklerin elinde kala kala ki -onlar da sipahilerdi- ellerinde biraz geliri 

olan dirlikleri kalmıştı.İşte bu dirliklere de göz diken söz konusu zümre bir şekilde onları da 

ellerine geçirmeye başlayınca, Sipahilerin yoğun olduğu bölgelerde büyük huzursuzluklar çıkmaya 

başlamıştır.Durumun ciddiyetini bir türlü kavramayan Sultan İkinci Bayezit ülkedeki büyük 

anarşiyi önleyecek tedbirleri alamıyordu.Oğulları arasında başlayan çekişme ayrı bir gaile idi.İçte 

bunlar olurken dışta daha büyük bir tehlike baş vermekteydi.Kökleri Azerbaycan Erdebil 

şehrinden olan  bir tarikat şeyhi Şeyh Safiyedin’ in torunu Şah İsmail 1501 senesinde 

Azerbaycan’a  hakim olmuş ve gözünü Anadolu’ya dikmişti.1508 yılnda da Diyarbakır’ı istila 

etmiştir.Davranış ve stratejisi  Hasan Sabbah’a büyük benzerlik gösteren Şah İsmail hareketi 

tamamen Batıni bir hareket şeklinde gelişme gösteriyordu.Anadolu’da İslam’a ilk girişlerinden 

itibaren dini ve kültürel olarak gerekli bilgi kaynaklarından uzak bir şekilde yaşayan ayrıca yaşantı 

itibariyle özellikle ameli konularda zorluklarla karşılaşan aslında  onları İslam’a ilk kazandıran 

bozkır dervişlerinin doğal olarak anlayışlarına sahip bu sebeple de ehli sünnet  vel cemaat 

                                                 
108 İbn Haldun ,Mukaddime (Meb) çeviren Z.Kadri Ugan..İstanbul-1988. 2.cilt Sayf.97 

109  Ord.Prof.İ.Hakkı UZUNÇARŞILI.Büyük Osmanlı Tarihi.Cilt 1.Sayf.90 Buna rağmen Osmanlı Sultanlarını Türklükten uzak birer insan görmek son 

derece yanlıştır.Zaman zaman  bu tür davranışlar gösterseler de ana damar Türklük onlarda devam etmiştir.Nitekim Yıldırım Timur’a hediyeler 

gönderirken  hediyelerin Türklerce kutsal sayılan dokuz sayısına uyumlu olarak gönderiyodu. Hatta Yıldırım Timur’a hakaret etmek için hediye sayısını 

on olarak yollamış durumu kavrayan Timur hediyeleri kabul etmemiştir.Fatih vezirlikten azlettiğini Mahmut Paşa’nın çadırını eski Türk töresi gereği  

başına yıktırarak göstermiştir.Yavuz’da  Şah İsmail’e karşı yürüdüğü sırada  ordu içinde  kışkırtıcılık yapan Vezirazam devşirme Hersekoğlu Ahmet 

Paşa ve yine devşirme vezir Dukaginoğlu Ahmet Paşaları azl ederken başlarına çadırlarını yıktırtmıştır. Diğer taraftan  ölen Osmanlı Sultanlarının  

cenaze törenlerinde, eski Türk adetince ölenin atının eğeri ters olarak  bağlanmış devlet erkanı elbiselerini ters giyerek  merasime  katıldıkları sıkça 

görülmüştür.. 

110 Ord.Prof.İ.Hakkı UZUNÇARŞILI.Büyük Osmanlı Tarihi.Cilt 1.Sayf.39
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yolundan oldukça farklı bir dini inanışa  meyilli büyük bir grup olan  özellikle konar göçer 

Türkmenler Malazgirt’ten beri hep  olagelmişti.Bu Türkmen kitleleri daha hicretin 98.yılından 

itibaren Türkistan ‘da etkin bir Alevilik propagandasına uğradıklarından doğal olarak  Türkistan 

dan beri muhabbet duydukları Hz.Ali yani ehlibeyt sevgisi sebebiyle  her türlü istismara  açık ve 

batıni propagandaya karşı büyük bir  zaaf içinde yaşıyorlardı. 

Nitekim daha 1240 senesinde Selçuklu sultanları ve onların idari mekanizmasını oluşturan İrani 

taifeye tepki duyan Türkmenler,Baba İlyas Horasani ve Baba İshak önderliğinde büyük bir isyan 

çıkararak devleti temelinden sarsmışlardır.Yesevi ocağına çıkan bir koldan gelen Dede Kargın 

halifesi İlyas  ve Şam Bayadı Türkmenlerinden Baba İshak gibi bir çok dervişin  içinde bulunduğu 

Babailik adıyla anılan,inanç olarak İslami anlayışa uymayan  unsurlar da  taşıyan bu hareket 

tamamen bastırılamamış Anadolu’da varlığını hep hissettirmiştir.Babailik ile alakalı Selçuklu 

kaynakları ve diğer bazı Hıristiyan tarihçilerin yazdıkları itikat ve amelle ilgili bilgileri ihtiyatla 

karşılamak gerekmektedir.Çünkü zamanın devşirme zihniyetini aksettiren Farsça kaynaklar 

gerçek kaynak olmaktan oldukça uzaktırlar. 

Daha sonra çeşitli kollara ayrılan Babailik çeşitli(Bektaşilik ,Kalenderilik gibi) adlar altında 

Bayezit devrine kadar gelmiştir. Babailiği Alevi bir hareket olarak görmek son derece yanlıştır; 

ancak  içlerinde azımsanmayacak kadar Alevinin varlığı da  muhakkaktır.Babailikle paralel  

düşünceler  barındıran Hacı Bektaş yolunu 16.yy başlarına kadar Alevi bir hareket olarak 

görmekte hatalıdır.Özellikle Hacı Bektaşı Veli ve devamı olan müritlerinde Ehli Beyt sevgisi aşikar 

olmakla birlikte,  esasında Yeseviliğin  devamı olan bir tarikat olarak değerlendirilmelidir111. İslam 

öncesi  kam ve baksıları çağrıştıran şeyhlerine mutlak itaat temel anlayışına  sahip olan bu 

zümrelerden bazı  gruplar onlara secde edecek kadar işi ileri götürmüşlerdir. Başta Azerbaycan 

sahası ,Doğu Anadolu ,Orta Anadolu ve Toroslarda yaşayan konar göçer veya yerleşmiş 

Türkmenler, Erdebil’de zuhur eden Şeyh Safiyeddin’in torunu Hacı Ali’ye112 sonra  onun oğlu 

Cüneyt’e ve daha sonra onun oğlu Haydar’a inanılmaz bir itaat  ve bağlılık içindeydiler113.  

Başlangıçta ve sonraları Sünni bir tarikat olan Safeviye Hacı Aliyle  Hurufi -Alevi akideleri 

benimsemiştir. Oğlu Cüneyt,eskiden beri onu ve ailesini tanıyan yukarda söz ettiğimiz Türkmen 

zümrelere dayanarak Anadolu’ya gelmiş epeyce durduğu Anadolu’da kendine olan  sayıları ve 

bağlılıkları daha da artan  büyük bir alevi kesimi bırakarak Erdebil’e geri dönmüştü114.Hem 

kendisinin hem de oğlu Haydar’ın  Akkoyunlu  hükümdar ailesinden kızlarla evlenmeleri sonucunda 

siyasi yönden de büyük bir saygınlık kazandıkları açıktır.Haydar, Kafkaslar  üzerine dervişleriyle 

seferlere çıkmış ve  böylece de epey ün kazanmıştır115.Ancak son derece faal ve sınır tanımaz 

hareketleriyle bir devlet olma yoluna girince  Akkoyunluların şüphesini celbeden aile,Şeyh Haydar 

zamanında Akkoyunlu Bey’i Yakup Bey tarafından ortadan kaldırılmak istenmiştir.Yalnız  aileden   

tek bir fert olarak kurtulan çocuk yaştaki İsmail, bağlılarınca Gilan’a kaçırılmış ve orada 

büyütülmüştür.Anadolu ‘da ki Alevi Türkmenler,İsmail’e irtibatlarını kesmemişler gizlice nezir 

adıyla bilinen vergilerini her yıl muntazaman göndermişlerdir.Aralarında ki bağlantıyı sürekli 

                                                 
111 Bektaşi dergahları  önceleri birkaç istisna hariç ancak 1550 yıllarından sonra  Safevi taraftarlığına başlamışlardır.bkz. Ahmet 

REFİK,Osmanlı Devrin de Rafizilik ve Bekteşilik.Darülfünün Edebiyat Fakültesi Mecmuası .Nisan 1933 

112 Şeyh Safiyettin’e(1252–1334 )çağdaşları: “Türk genci” ve “Türk piri” gibi isimlerle hitabları  ilginçtir . 

113 Bu aileninin kökeni  İranlı tarihçilerce tarafgirane bir tavırla ve tamamen politik amaçla Kürt asıllı veya İran asıllı olarak 

gösterilmelerine  bazı Türk tarihçileri de katılmışlardır .Bunlar arasında Faruk Sümer’de(Safevi devletinin Kurlş.ve Gelş.Anadolu Türklerinin 

Rolü Sayf.1) bulunmaktadır.Mesnet noktası İranlı tarihçilerdir.Halbu ki aile köken olarak  kesinlikle Türk ‘tür.Yoksa Türkmenlerin  bu aileye  

ölesiye bağlanmaları mümkün olamazdı  

114 Anadolu Türkmenlerinin Safevilere bağlılıklarının nedeninin Ankara Savaşı sırasında  Timur tarafından esir edilerek götürülen 

sipahilerin Hacı Ali tarafından serbest bıraktırılması  görülmektedir..Ki Hacı Ali tarikatın Alevi bir tarikat haline getiren kişi olarak 

bilinmektedir. 

115 Hasan –RumluAhsenü’t Tevarih(Çevir.Mürsel ÖZTÜRK).Ankara-2006.Sayf.579 
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olarak Anadolu’ya aile tarafından gönderilen aynı zaman da gerçek birer propagandacı  olan  

Halife olarak adlandırılan kişiler sağlamaktaydı116.Bu cümleden olarak Toroslar boyunca Teke 

İli(Antalya’nın kuzey ve batısı),Hamitili (Özellikle Burdur ,Kemer-Gölhisar-Irla(Yeşilova) 

)çevresinde yoğun bir şekilde yaşayan Alevi inancına yakın veya onların propagandasına açık 

Türkmen –Yörük kitlesi de söz konusu  halifelerin faaliyetlerine hedef teşkil etmiştir.Yukarda da 

açıkladığımız üzere bölge fetih zamanlarından beri gerek Hacı Bektaş ocağına bağlı ve gerekse 

Ahi şeyhlerinin yerleştiği faaliyet gösterdikleri bir alandı .Nitekim Mısır’da bulunana en eski 

Bektaşi dergahlarından olan Tekeli Kaygusuz  Abdal’ın kurduğu Kasrül Ayn Dergah’ının 1444 ile 

1654 yılları arasında şeyhlik eden  9 kişiden 6’sının Antalya–Teke –Alaiyelilerin yanında Aşcı 

Mustafa Kemal Baba,Kazancı Hasan Hüsnü Baba ve Yörük Mustafa Baba adlarındaki üç şeyhin  de  

Burdurlu  olduğunu görmekteyiz117.15.ve 16.yy boyunca varlıklarından bahsedilen,Burdur’un fetih 

yıllarında büyük yararlıkları gösteren ve çok sayıda vakıf  geliri  bırakan, adıyla anılan birde 

Bektaşi Tekkesi bulunan Doğan Bey ayrıca Yarı Köy civarında bir zaviyesi bulunan sipahi beyi 

Efendioğlu Halit eski devrin çevrede yaşamış mühim şahsiyetleriydiler.Efendioğlu’nun Yarışlı 

köyleri yakının da ki Hüseyin Dede zaviyesi günümüz de Tekke olarak bilinen mahalde 2.Mahmut’un 

Bektaşi tekkelerini  kapatıncaya kadar  varlığını sürdürmüştür118.. Burdur yakınlarında bulunan ve 

harap haldeki Bektaşi dergahına  Doğan Bey oğlu İzzettin Bey  zaviye  varlığına  sahip çıkmak 

istediği  1699 yılına ait bir arşiv belgesinden anlaşılmaktadır119 ayrıca   Sorkun Köyündeki Hüsnü 

Dede zaviyesinin  vakıfları  Doğan Bey’e dayanmaktadır120. Hülasa Çeltikçi’nin içinde bulunduğu 

bölge 2.Bayezit devrine ulaştığı zaman oldukça karışık bir sosyal yapı arz etmekteydi 

Yörede çok yoğun bir şekilde Alevi halifelerce(Erdebil şeyhleri taraftarı) sürdürülen çalışmalar, 

özellikle Kızılkaya taraflarında çok sayıda taraftar kazanmalarını sağlamıştı.Devrin bozulan  

sosyal şartları,umutsuz halka büyük umutlar vadeden bir takım Hurufi remizlerle tüm dini 

sorumlulukları ortadan kaldırıp sorumsuzluğa yönlendiren düşünceleriyle halifeler,zaten gerekli 

dini kültür alt yapısından ve bilgisinden yoksun insanlara büyük bir rahatlama  sağlıyorlardı. 

Arkasından Şah İsmail’i bir mehdi bir kurtarıcı gibi göstermelerini kolaylaşıyordu.Öyle ki aslında 

bu anlayışla yakından uzaktan alakaları bile olmayan dirlikleri elinden alınmış bir çok Sünni  sipahi 

dahi söz konusu propaganda sonucu Alevi olmuşlardı.Olmayanlar ise isyan başladığında Osmanlı 

yönetimine destek vermemişlerdir121.Görünen odur ki bilhassa Fatih devrinde bir çok vakıf 

vakfiyetten çıkarılmış bunun yanı sıra sipahilerin dirlikleri kesilmiş ve böylece büyük bir bunalım  

ortamı  zaten hazırlanmıştır. 

Hatta şehzadelerin bile bu harekete destek verdikleri görülüyordu.Özellikle Şehzade Ahmet’in en 

yakın adamları Alevi  hareketinin şiddetli savunucuları ve yandaşlarıydılar122. Anadolu’da inanılmaz 

bir kargaşa hüküm sürmeye başlamış,Sultan Bayezid’in aşırı müsamahası Şah İsmail’e büyük bir 

taraftar topluluğu kazandırmıştı.Kızılkaya köylerinden Yeğenli ‘de123 yaşayan Hasan  adında 

Erdebil ocağına bağlı bir halife eskiden beri yörede çok yoğun bir faaliyet içindeydi.Yaptığı gizli 

toplantılarla aşiretleri,köylüleri ve Teke ilinin dirlikleri elinden alınmış çok sayıda sipahisini yanına 

çekmeyi başarmıştı. 

                                                 
116 Şehabettin TEKİNDAĞ,Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi.Tarih Dergisi(İstanbul Ün.).1967-Cilt 

17.Sayı 22.Sayf.50 

117 Ord.Prof.Dr  Fuat KÖPRÜLÜ,Mısır ‘da Bektaşilik.Türkiyat Dergisi Cilt6- 1939.Sayf.30 

118 BOA.Mad.d 9774/177 -178/2 

119 BOA.C.Ev 249/12436 

120 1332 Konya Vilayet Salnamesi .Sayf.564 

121.Prof.Dr.Şehabettin TEKİNDAĞ,Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.Sayı3- 1967.Sayf.35 

122 Çağatay ULUÇAY,Yavuz Nasıl Padişah Oldu.Tarih Dergisi(İstanbul Ünv.) Cilt 8.Say 11-12(1956).Sayf.56 

123Bazı tarihçiler Yalınlı olarak belirtilerse de söz konusu tarihlerde Tapu Tahrir Defterlerini taradığımız zaman  bölgede  bu adı taşıyan 

böyle bir köy e rastlayamadık. 
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Ona en büyük yardımcı sonradan Şahkulu (şeytankulu ) adıyla anılacak  oğluydu.Hasan Halife 

ölünce yerine oğlu Şahkulu geçti.Şahkulu son derece örgütcü ve cesur bir insandı.Anadolu ve 

Rumeli’nin çeşitli bölgelerine casuslar göndererek daha önce buralarda kazandığı taraftarlarını 

isyan için hazırlamaya başladı.Ancak Osmanlı yönetimi onun  tüm hareketlerini izliyordu özellikle 

Rumeli’ne gönderdiği adamları yakalandı ve isyan hazırlığı burada söndürülerek, Teke ve Hamit 

İlin’den Rum Eli’ne sürgünler yapıldı. Sofi adı verilen bu insanların kesinlikle yerlerinden başka 

yere gitmelerine müsaade edilmemesi istendi124Şah İsmail’in çağrılarına uyan gerek Teke  ve 

Hamit ili ve gerekse Anadolu’nun Sıvas ,Diyarbakır ve Maraş taraflarından sayısız Türkmen İran’a 

kaçmıştır.Hatta 1500’de taraftar toplama amacıyla Erzincan’a gelen Şah İsmail’e katılan alevi 

Türkmen gruplar arasında Hamitli  adında bir taife vardı ki bunların Hamit eli  Alevi Türkmenleri 

olması büyük bir ihtimaldir. Şah İsmail’in Diyarbakır’ı alması ve Osmanlı’nın içine doğrudan 

doğruya etki etmeye başlamasıyla 1511 Mart’ın da Şahkulu harekete geçerek isyanı başlattı.Önce 

Şehzade Korkut’un Manisa’ya eşyalarını nakledilen adamlarına saldırıp talan ettirdi.Üzerlerine 

gelen Antalya subaşınsın kuvvetlerini dağıtıp şehri kuşattı.İsyanına en büyük desteği veren  sipahi 

aileleri ve sipahiler arasında ,”Çakıroğlanlarından üç nefer kimesne vardı,bir dahi Kızıloğlu  bir 

dahi Kula oğlu biri dahi Mehmet Bey….Kızılbaş …Dede Alisi Hızır 125“ gibi isimler bulunuyordu. 

Şah Kulu’nun  kazandığı başarılar üzerine onun kuvvetlerine çevreden çok sayıda sipahi ,levent  ve 

Türkmen aşiretlerinden tekrar büyük katılımlar olmuştu126.İsyancılar bu sırada kendilerine 

katılmayan Teke İlinin  ne kadar köyü kenti varsa hepsini yakıp yıkıp insanlarını katlettikten sonra 

İstanos (Korkuteli) üzerine geldi. Kasaba düştü inanılmaz derecede vahşetler sergileyen isyancı 

sürüsü Elmalı’ya yöneldi.Elmalı önünde onları bekleyen bir iki bin kadar askeri yenip Elmalı’ya giren 

Şahkulu  taraftarları aynı vahşeti bura da gösterdi; mescitler yakıldı ,Kur’an ı Kerimler   ve başka 

kitaplar ateşe atılıp üstünde tepinildi,zaviyeler talan edilip yıkıldı ,sayısı bilinmez kadının  ırzıyla 

oynandı .Yine sayısı bilinmez insan öldürdükten sonra Gölhisar’a doğru yola çıkan Şah Kulu taifesi 

etraftan yeni katılımlarla, sayıları iyice arttı.Gölhisar kalesini alan Şah Kulu  şehrin kadısını 

yakaladı ,zavallının elli bin akçesini aldıktan sonra duyulmadık işkencelerle öldürüp, cesedini parça 

parça ettirip dört bir yana astırdı.Subaşıyı ve kasabanın büyüklerini ve ileri gelenlerini ve 

yakalanan herkesi öldürttü.Etraf köylerde görülmedik talan ve katliam yaptıran Şah Kulu Burdur’a 

doğru yola çıktı.Gölhisar –Burdur arasında yaşayan inanç olarak onun gibi olan köylerin ahalisi 

çoluğu ile çocuğu ile sürekli ona katılıyordu. 

İsyancılar Burdur önlerine geldikleri zaman sayıları 20000’ni  bulmuştu.Şehir önlerinde,Anadolu 

Beylebeyi Karagöz Paşa’nın Nokta  Bey adındaki adamı iki bin kişilik bir kuvvetle onu karşıladı .Çok 

sayıda askerin öldüğü çarpışmayı kazanan Şah Kulu 15 Nisan 1511 ‘de şehre girip oturdu.Şehirden 

çok sayıda alim,fazıl ve şair kişi başka yerlere kaçtılar.Önceki zulümlerin daha beterini yapan 

asiler nice ocakları söndürüp Keçiborlu–Sandıklı -Kiçi Sincanlı(Sıçanlı) –Büyük Sincanlı üzerinden 

Altıntaş’a ulaştı burayı da yakıp yıktıktan sonra Kütahya önlerine ulaştılar.Üzerlerine gelen 

Anadolu beylerbeyi Karagöz Paşa kuvvetlerini yenip Paşayı yakaladılar.Şah Kulu Paşayı işkenceyle 

öldürttü,cesedini ateşte kebap ettirdi.Batı Anadolu tam bir kıyamet gününü yaşıyordu.Tarihi 

boyunca o günlere kadar  Moğol veTimur vahşeti dahil  böyle bir vahşet görmemişti bölge 

.Önlerine çıkan insan,hayvan ne varsa öldürüyorlar yakıp yıkıyorlardı.Hatta 

tavuklar,kediler,köpekler bile öldürülmekten kurtulamıyorlardı127.Kütahya’yı da harap eden  Şah 

Kulu ve adamları Manisa da bulunan Şehzade Korkut üzerine yürüdüler.Alaşehir de onun güçlerini 

bozguna uğrattılar.Önlerine çıkan her yerde aynı işleri  yaptıktan sonra Bursa’ya doğru yola 

                                                 
124 Ahmet REFİK,a.g..m Sayf.25 

125 Topkapı Sarayı Arşivi.Numr.5035 

126 Prof.Dr.Şehabettin TEKİNDAĞ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.Sayı3- 1967. Sayf.39 

127 
Prof.Dr.Şehabettin TEKİNDAĞ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.1968.-Sayı 4.Sayf.55
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çıktılar.Ancak durumun vahametini nihayet idrak eden saray Vezirazam Hadım Ali Paşa’yı onun yok 

edilmesi için Edirne’den  yola çıkardı. 

Aslında bütün şiddetiyle devam eden şehzadelerin  taht savaşı bu ortamı hazırlayan baş 

sebepti.Şehzadelerin çoğu onu el altından Şeytan Kulunu destekliyorlardı sadece Yavuz, Şah 

İsmail ve taraftarlarının amansız düşmanıydı.Ali Paşa’nın üstüne geldiğini duyan Şah Kulu geri 

çekilerek Kızılkaya’ya geri döndü.Başından beri onun isyan sahası içinde olan Çeltikçi çevresinin bu 

büyük kıtalden ne kadar etkilendiği hususunda bir bilgimiz yoksa da büyük bir zarar gördüğü 

muhakkaktır.Nitekim sonraları yapılan tahrirlerde bunu görmek mümkündür.Çünkü Şah Kulu’nun 

geri dönüş yolu ve yine çıkış yolu olarak kullandığı İncir Derbendi’nin  aslında Çeltikçi  Beli’nin o 

tarihlerdeki taşıdığı  isim  olduğu düşünülmelidir128. Kızılkaya çevresini İç Anadolu’ya ve Ege ve 

diğer batıya bağlayan tüm geçitleri tutan Osmanlı askerleri  Şah Kulu yandaşlarını kısa zaman da 

yiyeceksiz bıraktı.Sadece Antalya’ya sahil yoluyla Konya taraflarına bir çıkış vardı;ancak oradan 

çıkışta oldukça güçtü.Bunu bilen Şah Kulu önce İncir Derbendi’nden Burdur yoluyla bir çıkış 

aradıysa da  başaramadı.Aynı geçidi kullanan Hadım Ali Paşa 15 Haziran 1511’de Kızılkaya önüne 

geldi i.Ondan tez  davranan Şah Kuluyla  taraftarları Döşemealtında ki  geçitten geçerek Konya 

önlerine ulaştılar.Sadrazam güçlerinde korktuğundan kaçarak İran’a sığınmak üzere yola çıkan Şah 

Kulu ,ordusunu geride bırakıp az bir kuvvetle kendisini takip eden Ali Paşayla Sıvas  Gedik Han’ın 

da savaşı kabul etmek zorunda kaldı.Çoluk cocuk savaşa giren isyancılar vezirazamı okla vurup 

öldürdüler;ancak Şah Kulu’da  çarpışmada katledildi.İki tarafta savaştan vaz geçip dağıldı.Şah 

Kulu ölse de diğer adamları bağlılarını toplayarak Erzincan’a doğru yola çıktılar.Yolda İranlı Hacı 

kafilesine  saldırıp talanladılar , çok sayıda insanı öldürdüler. Ölenler arasında ünlü alim İbrahim 

Şebüsteri’de vardı.Bir şekilde Şah topraklarına ulaşan Tekeliler şereflerine Şah İsmail 

tarafından verilen ziyafette özelllikle Hac kafilesi saldırısının hesabını verdiler.Onları idare  

edenlerden iki reis kaynayan su kazanlarına atılarak cezalandırıldılar.Suçlular  ağır cezalarla 

ağırlandılar çoğu oraya buraya dağıtıldı,çok sefil durumlara düşen bazıları sokaklarda el açıp 

dilenmek zorunda kaldılar129.Öte yandan Tekeli adıyla anılan Teke ve Hamit ili Türkmenlerinden 

oluşan Tekeliler Safevi Devleti sürdüğü sürece İran tarihinde mühim roller oynadılar130.1512‘de 

kardeşlerinin erkek çocuk ve torunlarının tümünü katlettiren Yavuz tarafından boğdurulan Sultan 

2.Bayezit’in torunu Alemşah’ın oğlu Şehzade Osman,Şah Kulu Osmanlı tarihçilerinin deyimiyle 

Şeytan Kulu isyanını yakından takip etmiş  olaylarla ilgili İstanbul’a gönderdiği mektupta şunları 

yazmıştır:   

        “Ol taife  yevmen fe yevmen mütezayid olup vilayet i Tekenin  ekseri sipahileri bile 

onlara mütebaat edip zamanı kalil de bir iki bin mela’in  cem olup mezkur bedbaht ki reisleri 

Şahkulu’dur,amirane  hareket edüp kimin beylerbeyi edinüp kimine yer yer subaşılık  verüp 

bu üzere dimağları fesade verüp ve kendilerin garet edüp yakıp ve yıkıp malin vemenalin  

alup kendilerine yararyan  ehlin ve iyalin alup esir edip  yaramayanı kılıçtan geçirüp  bu tarik 

ile haf u haşyet bırakup kimesne önünde durmayup kangı tarafa azmederse  Müslümanlar 

dağılup  kalanlar cibale perakende  olup…Kasaba i Istanos ‘u basup  anı dahi hemçunan ihrak  

ve harap ,rızkın ve malın alup mübalağa Müslümanları  helak edüp  andan kalkup Elmalı’ya  

azimet edüp  anda dahi bir  iki bin asker cem olup dururmuş ,buluşup  anları dahi sıyup  

mübalağa taifesin  şehid eyleyüp  ve Elmalu’yu  dahi kezalik  vurup  malun ve rızkın alup  

kendulerine yaramayanı kırup  Müslümanların eh lü ıyallerine  bir vechile hakaret etmiştir ki 

demek olmaz . Ve şehri dahi yer yer oda koyup  mescidleri ve zaviyeleri bile yakmıştır. Ve 

haşa buldukları kelimullahı kitapları oda vurup tabanlayup  mahvederlermiş .Varup Teke’nin 

                                                 
128Daha önce bazı araştırmalarımız da burasının Çubuk Boğazı olduğunu düşünüyorduk ;ancak  dikkatle incelendiğinde  bölgede ki İncir Hanı’ın  

varlığından dolayı , Çeltikçi Beli’ne veya  belin sol tarafından başlayıp Kestel Dağı’na kadar olan kesimde yer alan  bir  geçidin  İncir Derbend’i adıyla 

anıldığını düşünmek  daha doğru olacaktır.   

129 Prof.Dr.Şehabettin TEKİNDAĞ, a.g.m. 1968.sayı 4.Sayf.59 

130 Prof.Dr.Faruk Sümer,Safevi Devletinin Kuruluşu
 
ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri’nin Rolü.Ankara -1999.Sayf.46,90,144,169
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tamamının kaydını gördükten sonra mezkür bedbaht  Mehdilik davasın  edüp  “Bundan sonra 

memeleket bizümdür deyudava edüp ordan göçüp Hamid Sancağına dühul edüp Gölhisar 

üzerine düşüp geldiği gibi fi ‘l hal    hisarı alup kadısın dutup ellibin akçesin aldıktan sonra  

enva i ceza ile katledip meyyitin der pare eyleyüp  dört köşeye  asup  ve subaşısın bile 

öldürüp  ekabirden ve ayandan  mübalağam adem kılıçtan geçirüp  kal’e de ve etrafında 

bulduğu kur’a da  rızkı garet edüp  ve köylerin yakup  ondan Burdur’a yürüyüp ol canipde 

dahi bir iki bin asker  var imiş  dört beşyüz yüz sipahiyle beylerbeyi lalamın Nokta  nam 

ademi  gelmiş imiş buluşup onları adi sıyup  mübalağa adem şehid edüp  ve mezkur lalamın 

ademin yıkup alup zim hakaret etdükten sonra Burdur’u basup  anı dahi bir vech ile hakaret 

etmiştir, kabil i vasf değüldür.Ehl i İslamın ehl ü ıyalleri  ellerinde esir ,Burdur ‘dan öte 

Isparta ve Eğirdir deyu haber alınur131” 

Şah Kulu isyanı görüldüğü üzere  yöre için büyük bir felaket olmuş, öncesi ve sonrası sürgünler  ve 

isyancılara katılarak gidenler yüzünden bir çok köy boşalmış,isyan esnasında bir çok yerleşim yeri 

yakılıp yıkılmış harabeye döndürülmüştür.Bir çeltik (Pirinç ) ekim alanı olan Çeltikçi arazisi 

arklarının büyük zarar  görmesi ve tohumun yok olması sebebiyle ekim azalmış üretim yüz mut’tan  

(Bir mut :Buğdayı ele alacak olursak şimdiki ölçüyle  400 kilo kadardır)20 muta kadar 

düşmüştür132. Bu yüzden Hamit İli’nin hali harap yerlerinin şenlenmesi için 18.yy ortalarına kadar 

çeşitli fermanlar yayınlanmıştır. 

Çeltikçi hakkında net bilgi alabildiğimiz  en eski kaynak bu aynı zaman da tüm bölge için geçerlidir 

1475 -1482 yılları arasında ancak Fatih devrinde  yazıldığı kabul edilen Tapu Tahrir 30 numaralı 

defterdir.Defter göre Çeltükçi ,Hamit Sancağına bağlı bir köydür.Köyde yaşlı ,bekar ,evli  erkek 

sayısı 42 kişidir.Gelirleri Hamit mirlivasına aittir133. Köyde çeltik tarımının yoğunlukla yapıldığı ve 

hatta Hamit Sancağı sınırları içinde çeltik tarımının en fazla görüldüğü yer olduğu 

bilinmektedir.İlgili defterde ayrıca şu kaydı okuyoruz:“Çeltükçi argı dirler mezkur reayası Ak 

Pirinç ekerlermiş.Köhne(Eski) defterde yüz mut tohum ekili denilmiş amma şimdiki halde 

reayası azaldığı sebeple elli mut tohum ekilmiş mezkur reaya döküp Ak Pirinç ederlermiş…” 134 

.Çeltük hasılının 10000 Akçe olduğu ayrıca  belirtilmiştir.Anlaşılan köyün nüfusu o yıllarda 

bilmediğimiz bir sebepten azalmıştı. Kanuni’nin ilk saltanat yıllarında yazıldığı düşünülen 0994 

Nolu Tapu tahrir defterinde Çektikçi köyü 54 kişilik bir erkek nüfusla  (Çocuklar hariç)  azda olsa 

artmış görülmektedir135. Köyde 16  kişi çift(Bir çift öküzle belirli bir toprağı ekip biçen kişi),12 

kişi  nim (Bir çift’in yarısı kadar toprak ekip biçen),12 bennak (yeni evli erkek) 2 muhassıl,1 mahlul 

.1 kötürüm bir de dilencinin yaşadığı yazılmaktadır. 

Numaralı  Muhasebe i Vilayeti  Anadolu  1532 tarihli defterden  Çeltikçi köyü ile alakalı bölümde 

şunları okuyoruz:Anadolu Vilayeti Hamit Sancağı Ağlasun  Kazası  Çeltikçi karyesi: 37 hane ,16 

mücerred (Bekar) kişi ,2 Piri fani (Yaşlı)  ve 1 abdal ( daha önceleri dilenci olarak  belirtilen kişi 

olsa gerek) .Köyün hasılatının  4000 Akçeydi136. 

Halen Tapu Kadastro genel Müdürlüğü arşivinde bulunan  ve 1568 yılında yazıldığı belirtilen TT 51 

‘e baktığımız zaman hane sayısı 25 nefer ise 45 olduğu ,hasılatın ise 4942 Akçe olduğu 

görülmektedir.Gelirleri arasında Bağ, 150 akçeyle dikkat çekmektedir137. 

Çeltikçi ve çevresi Osmanlı ordusunun mühim bir unsuru olan müsellem ve yaya asker ocaklarının 

önemli bir yer tuttuğu yerler arasındadır. 1585 tarihli bir müsellem mensuhat defterinde yer alan 

                                                 
131 Topkapı Srayı Arşivi ,   5035 

132 Zeki ARIKAN, 15-16. Yüzyıllarda Hamit Sancağı , İzmir -1988.Sayf.107 

133BOA.TT30.Sayf.442-443 

134 BOA.TT 30.Sayf.443 

135 BOA.TT 0994.Sayf.187 

136BOA.TT 438.Sayf .291  

137  TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ KUYUD –U  KADİME  ARŞİVİ .TT.51.Sayf.280 
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müsellem ocakları nahiye adı verilen birimlere bağlıydılar. Nahiyeler Ağlasun kazasına bağlı  

Nahiye i Arvalu İncirdere Akviran  , Nahiye i Kestel  ve nahiye i  Kubyan’dı.Ocakların başında 

bulunan müsellem atlı olarak savaşa gider sahip olduğu çiftliğin gelirleriyle donattığı ocağa bağlı  

ve yamak adı verilen diğer müsellem erleri onunla harbe giderlerdi. 

 İncir 138nahiyesine bağlı Çektükçi müsellem çiftlikleri ve ocakları:Köpek(Köpek bir hayvan adından 

ziyade kişi özel ismi idi) ile  Çakıroğulları bölgenin en tanınmış müsellem sipahi ailelerindendi ve 

Şah Kulu isyanına katılmış olan Çakıroğulları ile aynı aile olması mümkündür.Zamanla çeşitli yerlere 

kaçan Çakıroğullarından bir grup aile  Karadeniz bölgesine kadar  ulaşmışlardır.Diğer  ocak 

çiftlikler ise : 

Ali Bey ocağı ,Hamit  Çiftliği ,Karaman yeri,Mukata i  Bey yeri çiftliği,Hüsamettin Kadıoğlu 

ocağı,İlyas çiftliği. Paşa köyde ise Yenice ocağı,Durmuş çiftliği,Turhan çiftliği,Akbaşlar 

ocağıdır139. 

Kanuni zamanına her ne kadar Osmanlı’nın muhteşem çağı denilse de gerek Avrupa ve gerekse 

İran cephelerinde sürüp giden savaşlar özellikle Anadolu’da büyük bir kargaşanın başladığı zaman 

kesiti olmuştur.Sancaklar da başlayan asayiş sorunları ve mali sıkıntılar gittikçe şiddetlenmiş 

2.Selim ve 3.Murat zamanında had safhaya çıkmıştır.Sonraları Celali adı verilen eşkiyalık 

hareketleri 1590 yılından sonra 1650 başlarına kadar sürüp gitmiştir.Medrese öğrencilerinin 

çıkardığı ve adına Suhte isyanları denilen başka bir sosyal patlama ayrı bir gaile olarak baş 

göstermişti.Yine 17.yüzyıl da elli yıla yakın süren ve küçük Buzul çağ devri olarak anılan iklim 

değişmesi Anadolu köylüsünü perişan etmişti.Bütün bunlar birleşince Anadolu insanı perişan olmuş 

yokluk ve yoksulluk ,eşkıya  olayları ülkeyi baştan başa harabeye çevirmişti.Köyler boşalmış ya da 

daha emin bildikleri yerlere göçmüşler,şehirler Celali gruplarına haraç öder duruma düşmüşlerdi. 

Tarihimizin bu devresi “Büyük Kaçgunluk “adıyla anılmaktadır .Çeltikçi bölgesinin  de bunlardan 

nasibini aldığı muhakkaktır.Burdur çevresinden çıkan Kemerli Katırcıoğlu Mehmet,Navlu (Harmanlı 

)köyünden Kınalıoğlu,Yarı köylü Derviş Nazır ve Kara Cafer  gibi  şaki ele başları,Burdur ,Antalya 

,Isparta ,Aydın,Bursa  ve daha bir çok yeri  başlarına topladıkları 500 ile 3000 kişi  arasında ki 

sipahi ve levent  gruplarıyla  kasıp kavurmuşlar soyup soğana çevirmişlerdir140. 

Celaliler  ve diğer kanunsuz grupların takibi ve yok edilmeleri sırasında da devşirme vezirler 

Anadolu halkına etmediklerini bırakmamışlardı.Celalileri tedip için harekete geçen Kuyucu Murat 

Paşa tam yüz bin Türkmeni ,Türk’ü katletmiştir. 

Diğer taraftan Avrupa karşısında askeri alandaki üstünlük yavaş yavaş kaybedilmeye başlanan 

zaman da bı yıllara den gelir.ilk işaret  Sen Gotart savaşında ortaya çıkmıştır.Avusturya’nın 

komutasında hemen hemen tüm Avrupa milletlerinin katıldığı haçlı ordusu ,Avusturya ordusunun 

dünya da ilk defa başlattığı yeni savaş sistemiyle 1Ağustos 1664’te  yapılan  Sen Gotart savaşında 

Osmanlının karşısına  çıktı.Fazla bir kaybımız olmamakla birlikte Avusturya ve Batı bu  savaşta 

yeni sisteminin ilk sonucunu almıştır.Savaşın bir galibi olmamakla birlikte Avusturyalılar 

kendilerinin savaşı kazandıklarını ileri sürmektedirler.Avusturya ordusunun komutanı Raimondo 

Montecuccoli savaşı kendi kahramanlıklarından çok sahip oldukları topların Türk toplarından çok 

seri ve teknik özelliklerinin üstün olmasına bağlamaktadır.Yeni savaş sisteminin kurucusu olan 

Montecuccoli’     olmasına rağmen öğrencisi Lohtringen’e  mal edilse de  ilk defa Gotart’a denenen 

bu savaş taktiği Viyana kuşatmasında tam olarak Türklere karşı uygulanmıştır.Bu strateji daha 

dünya da yaygınlaşmış en önemli askeri taaruz planı olarak zamanımıza kadar önemini 

                                                 
138 Osmanlı devleti askeri yapılanması nahiye esasına göre düzenlenmişti.Bu yapı kadı idaresindeki kazai mahiyetteki idari yapılanmadan ve 

vakıfların  yönetim birimlerinden farklıydı .Sancaklarda askeri yapılanmanın başında Sancak beyi bulunuyordu.ve kaza idaresindeki kadıya 

karışamıyordu Günümüzdeki Ordu ,kolordu ,tümenlerin yapılanması benzeri durumundaydı .Sipahiler ve Müsellemler  farklı farklı düzende 

işliyordu. 

139 BOA.626 .Sayf :161-169 

140 Bkz .Sitemiz Burdur ünlüleri bölümü. 
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korumuştur.Sisteme göre top desteğinde yoğun piyade ve süvari hücumu esastır.Aynı stratejinin  

bir parçası olarak  yine ilk defa yapılan süngü  saldırısı, İkinci Viyana bozgunu  ardından Budin 

Türklerin elinden çıkarken, Avusturyalılar tarafından yapılmış ve Türklerin şoka girdiği ifade 

edilmektedir141.  Gotart’ta kahramanlığa gelince; savaşan Avusturyalılar,  muhtemelen bir sancak 

beyi olan ak sakallı yaşlı bir Osmanlı paşasının şehit oluncaya kadar  gösterdiği  inanılmaz şecaati 

hayranlıkla anlatırlar. 

”Beyaz sakallı  saygı değer görünüşlü bir adam ki  bu adam şeytan değildi elbette ,etrafını bir çok 

süvari askeri sardığı halde ,teslim olmuyordu.Bir kaç yüz isabet almamış gibi ve bizim tahmin 

ettiğimiz gibi hemen öleceği yoktu.Kılıcının altına gelenler hemen yere yuvarlanıyorlardı.O,kendisi 

için hiçbir yardım ümidi kalmadığını ,aldığı isabetlerin acısını hissetmeğe başladığı zaman ,kılıcını 

havaya atarak iki elini kaldırdı,hafif bir sesle bağırdı:LA İLAHE  İLLALAH! Sonra kendisini ölüme 

terk etti142”  

Raab suyunu geçerek düşman içine dalan 4500 kadar yeniçerinin tamamı son nefeslerine kadar 

çarpışıp şehit düşmüşlerdir.Kısacası bu savaş ilerde olacakların ilk işaretlerini vermiştir.Artık 

Osmanlı tüm müesseselerinde olduğu üzere askeri alan da da  zamanın istediği yenilikleri 

yapamamış eski düzeniyle işerini görmeye  gayret ediyordu. Batı ise onu alt etmenin yollarını 

araştırıp geliştiriyordu.Bu tarihten epey zaman önce 4.Murat devrinde Hamit Sancağı içinde yer 

alan, Burdur ,Kemer,Tefenni ,Siroz ,Irla ma Yavice ,Gölhisar  ve Gölhisar ı Karağaç (Acıpayam 

çevresi) gelirleri Mekke ve Medine şehirlerine harcanmak üzere  vakfedilen bir mukataa haline 

getirilerek adına da Kemer–Gölhisar arasında yaşayan Türkemiş Yörüklerinin ismi 

verilmiştir.Çeltikçi  çevresi ise Ağlasun kazası ile birlikte yeni oluşturulan İncir kazasına 

bağlanmıştır(Ağlasun ma İncirli).Bu kazalar  Hamit Sancağının  Isparta kesimindeydi.Türkemiş 

mukataası sonraları Türkemiş Has’ı adıyla idari bir birim olarak 1839 ‘da kaldırılsa da Burdur 

Sancağının diğer bir adı  olarak devam etmiştir143.Ahmet Vefik Paşa ünlü eseri Lehçe i 

Osmani’sinde Türkemiş’i şu satırlarla tanımlanmıştı.”Tirkemiş,Hamit Sancağında ma İncirlü ve 

Ağlasun  bir cesim (Büyük) kazadır Merkezi Burdur Şehridir144”.Aslında verilen bilgi Hicri 

1267(1851) yılından öncesine aittir. A.Vefik Paşa’nın bu maddeyi yazarken ciddi bir bilgi eksiğine 

sahip olduğu görülmektedir.Çünkü Burdur Hicri 1267 ‘de Hamit Sancağı içinde ayrı bir Muhasıllık 

olarak teşkilatlanmış, 1852 ‘de ise Sancak olmuştur145. 

17.yüzyıl boyunca sürüp giden harpler ve içerdeki isyanlar yüzünden imparatorlukta  büyük sosyal 

karışıklıklar yaşanırken,Osmanlı yönetimi bozulan dengeleri kurmak için yeni tedbirler almaya  

çalışıyordu.Özellikle iç isyanları bastırmak amacıyla bölgelerinde güçlü kişi ve ailelere görevler 

vererek, isyancılara karşı mücadele etme gayreti içindeydi.Bozulan toprak düzeni sonucu 

sebebiyle  tımarlar bir bir bu ailelerin eline geçince, bu mahalli güçler bir müddet sonra devlet 

içinde küçük devletçikler haline gelme yoluna girdiler.Şiddetli mali sıkıntı çeken Osmanlı devleti 

;çeşitli gelir kaynaklarını özellikle tarım alanlarına dayalı gelirli yerleri peşin paralar karşılığı söz 

konusu zümrelere satma yoluna gitmek durumuna düşmüştür.Buna paralele olarak Enderunlu 

devşirmelere karşı devlet idaresi içinde yavaş yavaş Türkler de yer almaya  başladı ki söz konusu 

gelişme İkinci Viyana seferinden sonra iyice belirginleşmiştir.Ayan adıyla bilinen kesimler gittikçe 

devlet çarkının bir parçası olma yolunda  hızla ilerlemişlerdi.Önceden Kadı,Sancak beyi,Beylerbeyi 

gibi askeri ve idari zümrelerin yanına bu sefer Ayanlar da dahil oldular146.Ayanlar veya mahalli 

idarelerden yükselerek devlet kadrosuna dahil olan yerli aileler(Mütegallibe) zamanla köylükten 

                                                 
141 Georg WAGNER,Osmanlı İmparatotluğu  ve Avusturya.Türk Kültürü Araştırmaları(3-4-5-6) TKAE.Ankara -1969.Sayf 272 

142 Wagner ,a,g,m sayf.288 

143 Salname i  Devlet i  ye i Ali Osmani  1274..Sayf. 103 

144 Ahmet Vefik Paşa,Lehçe i Osmani .İstanbul-1306.Cilt 1Sayf.398 

145 BOA.I.M VL 176/5258 

146 Yücel ÖZKAYA,Osmanlı İmparatorluğ’una Ayanlık.Ankara-1994.Sayf.125 
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çıkmış yerleri, devlete hizmet karşılığında sahiplenmişler ve söz konusu yerler onların çiftlikleri 

olmaya başlamıştır.Özellikle 18.yüzyıl’ın ikinci yarısında bu türlü ele geçirmeler oldukça 

fazlaydı.İşte bu zaman diliminde köylükten çıktığı anlaşılan Hamit Sancağı Ağlasun kazasında ve 

diğer kazalarında çok sayıda köy TT.51 ‘de  sonradan eklendiği anlaşılan 1828 tarihli bir 

açıklamaya göre Hamit Sancağında 15 adet çiftlik köyü vardı ve bunlar  mütegallibenin eline 

geçmişti. 

Sözü edilen çiftlikler den Çeltikçi,Kuzköy,Kemhalı,Tekke,Seydiköy,Karaevli,Ovacık ve Sarıova 

Ağlasun Kazasına bağlıydılar. Hatta 15.,16. ve 17.yy’da Çeltikçi yakınında bulunan bir çok köy 

sonraları mezra haline gelmiş ve yakınlarında bulunan köylerin sınırları içine alınmıştı .Mesela Emir 

Yakup köyü mezra durumuna düşünce Çeltikçi çiftliğine ilave edilmişti.Tekeli oğlu isyanı 

sonrasında önceden  bu aile tarafından ele geçirilen Emir Yakup çiftliği tekrar  eski haline 

getirilirken  Bucaklı bazı kişiler Emir Yakup Çiftliğini bir şekilde sahiplenmişlerdi.Buna itiraz eden 

Çeltikçi Çiftliği ahalisi kadimden çiftliğin kendi yerleri olduğunu ifade ederek dava açmışlardır147.      

 

18.yüzyılda Burdur‘da Çelikpaşalar, Kınalızadeler,Dervişzadeler, Gölhisar’da Şeyh 

Hüseyinoğulları,Tefenni’de Çömekzadeler(Mesut Beyler),Kemer de Katırcıoğulları ve Gümüşağalar, 

Yeşilova çevresinde Boşnak(?)Süleyman,Ağlasun çevresinde Hüseyin Ağa(19.yüzyıl başların 

da).Çeltikçi ve yakınlarında ki Kuz,Tekke,Seydiköy,Kemhalı söz konusu zaman zarfında 

Çelikpaşalar’a verilmişti.Bu tür  çiftlik köyleri  doğrudan sahibi olan kişiye bağlı olup  idari ve mali 

konularda  çiftlik sahibi bey ya da ağaya bağlı idiler.Halk kendilerine tahsis edilen toprakları eker 

biçer buradan elde ettiği hasılatın vergisini çiftlik sahibine öderdi.Çiftlik sahiplerine  yıllık 

vermeleri gereken meblağı  ödemedikleri takdirde  yaptırımla karşı karşıya gelirlerdi.Çiftlik 

sahibi,tasarruf ettikleri toprakları istediği zaman Yörüklere vererek onları buralardan  belirli bir 

ücret karşılığı faydalandırırdı.Hatta Yörüklerin çiftliklerine iskan edilmelerini temin edip 

,ekonomik canlılık sağlamaya çalıştıkları sıkça görülürdü. 

Baktığımız zaman 18.yy ikinci yarısından itibaren Burdur çevresi çiftliklerine Yörüklerin bu 

şekilde yerleştiklerini görürüz. 

Örneğin Karaevli çiftliğine Sarıkeçili, Ovacık’a Hayta ve Sarıkeçili ,Irla(Yeşilova)da Söğüt ile 

Gölcük‘e Horzum ve diğer çiftliklere başka Yörükler iskan edilimiştir. Çeltikçi çiftliği de Sarıkeçili 

Yörüklerince yurt tutulmuştur. 1828’de Burdur çevresinde Sarıkeçililer’in  büyük iskan teşebbüsü 

yapılmış ve oldukça kalabalık bir Sarıkeçili Yörüğü çeşitli  köylere yerleştirilmiştir .Bu tarihlerde 

Çeltikçiye de yaklaşık 30 , Çebiş Köyüne 60 ‘a yakın Sarıkeçili Yörüğü iskan olunmuştur148. Yine 

Sülemiş Köyü kurcularının Karakeçili Yörükleri olduğu  hatta köyün kurucuları Karakeçililerin 

Osman Gazi’nin yakın  arkadaşlarından Sülemiş’in obasından  oldukları kuşaktan kuşağa aktarılarak  

zamanımıza kadar ulaşmıştır. 

Çelik Paşazade Ahmet Paşa ailesinin malik oldukları Çeltikçi çiftliği ile diğer yakın çiftliklere 

Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra çok geçmeden Antalya’da  ortaya çıkıp tüm Teke ve Hamit 

sancağını ele geçiren Hacı Osman oğluna namı diğer Tekeli Hacı Mehmet ailesince el konuldu149. 

Arkasından  Eğridir de zuhur eden Yılanlıoğulları çiftliğin gelirlerine göz dikince paşanın eşi ve 

çocukları 1797 senesinde ,Babı aliye müracaat etmişlerdi150. Mahkeme çitliğin elli yıldır bu aileye 

ait olduğuna karar vermiş ve iadesini istemiştir151. Vakit geçirmeyen Yılanlı oğlu Ali Ağa, Çeltikçi 

ve Kuzköy  ahalisinden  vergi adı altında cebren 2000 kuruş toplamıştı. 1568 tarihli Tapu Tahrir 

51 ‘de Çeltikçi sayfasının kenarına sonradan eklenen ve tarihi okunamayan bir açıklamada 

                                                 
147 KKA.TT51 ‘de .Sayf.281-282 arasındaki sonradan düşülen kayıt. 
148 BOA.NFS.d 3271.Sayf.93-99 -100 

149 Burdur Şeriye Sicili 4 Nolu Defter.Sayf .13-14 

150 BOA.C.D 133/6634 

151 22 BOA C.ADL.66341   
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(Tekelioğullarının mallarına el konulmasından sonra 1814’ten  sonra olması gerekiyor) çifttliğin 

Teke Mütesellimi Hacı Mehmet’in oğlu Mustafa emlaki olup 12 bin dönüm tarlanın olduğu  arazi 

aşarının  vakfedildiği  belirtilmektedir152. 

Batılı seyyahların Osmanlı ülkesine 16.yy.dan itibaren başlayarak yaptıkları seyahatlerde Anadolu 

ile alakalı tespitleri yayınladıkları çeşitli gezi hatıralarında oldukça ilginç bölümler 

görülür.1700lerin başından başlayarak Burdur çevresine ve dolayısıyla Çeltikçi’ye uğrayan 

seyyahların  bölgeyle ilgili yazdıkları bu gün bizim için oldukça önemlidir.Bunlardan birisi de İngiliz  

seyyah Wıllıam Martin  Leaka’dir.24 Mart 1800’de  Çeltikçi’de geceleyen Leake ; köyün içinden  

bir Irmağın aktığını ve bir çok köyün bu sudan faydalandığı bunlar arasında Çeltikçi’nin de  

bulunduğunu  ve bu köyün etrafında bağlarla meyve bahçelerinin  olduğunu Limon ve Portakalın  

yetişmediğini  onların Antalya da yetiştiğini ,gezginlere  çiçekler ve meyve sepetleri getirip 

sessizce misafirlerin yanından ayrılan Çeltikçi’nin konuksever halkından bahsetmektedir153. 

Tarihçilerimizin Osmanlı Devleti’nin felaketler yüzyılı olarak gördükleri 19.yüzyıl boyunca, yokluk 

ve yoksulluğun bir kabus gibi çöktüğü ,Anadolu insanının ölüsünün şalvarının  uçkurundan dahi vergi 

alındığı bir zamandır.Kırık dirgen ve yabanın ,eski gömleğin vergilendiği, mütegallibenin halkın 

ensesinde boza pişirdiği ;ancak saray da musiki ziyafetlerinde İsmail Dede  veya Zekai Dede’nin 

bestelerinin meşk edildiği, ibretlik bir çağ olarak ta ayrıca vurgulanması icap etmektedir.  Çeltikçi 

çevresinin de yukarda vurgulandığı üzere Tekelioğulları  ve Yılanlıoğulları  zulmünü yaşadığı 

meydan da.Teke Mütesellimi Hacı Mehmet’in ölümünden sonra isyan eden oğlu İbrahim’in  ortadan 

kaldırılması için gönderilen Karaman Valisi Hacı Ali Paşa askeri kuvvetleri,Burdur–Çeltikçi–

Boğazköy üzerinden hareket etmiş,1813 yılında Kızılkaya yakınlarında  yapılan çarpışma da yenilen 

Tekeli İbrahim’in güçleri Antalya’ya çekilmiştir. 

Çeltikçi ile Kuzköy  çiftliklerinin Çelikpaşaların elinden (sonradan Baki beyler olarak bilinirler) 

hangi tarihte çıktığı bilinmemekle birlikte , Çeltikçi , Kuz Köy , Seydi Köy, Tekke  ve Kemhalı , 

Karaevli  Ovacık çiftlikleri İkinci Mahmut’un vakıf arazileri olmuş ve Rumeli ordusu Müşiri Reşit 

Paşa’ya Evkaf idaresine yıllık belirli bir miktar ödemesi karşılığı ihsanı şahane olarak  

verilmiştir154.Yalnız bu çiftlikler bir ara Ağlasun ayanı Hüseyin Ağa tarafından ele geçirilmek 

istense de ağa emeline ulaşamamıştır.Adı geçen Hüseyin Ağa’nın çiftlik insanlarına yaptığı 

haksızlıklar yüzünden halkın bir kısmı başka yerlere kaçmak zorunda kalmışlardı .Örneğin Karaevli 

çiftliği halkından bazıları kaçarak veya isteyerek Kıravgaz köyüne yerleşmişlerdir.Onlardan vergi 

alamayan Hüseyin Ağa’nın, çiftliğe geri dönmeleri ve vergilerini ödemeleri hususundaki şikayeti bir 

işe yaramadı.Alan araştırmalarından gördüğümüz kadarıyla Sarı Keçili Yörüklerinden den olan söz 

konusu ailelerin yirmi beş yılı aşkın süredir Kıravgaz Karyesinde yaşadıkları ve geri 

gönderilmelerinin iskan usulüne aykırı olduğu ilgili makamlarca  bildirilmiştir155 .1842-1845 yılları 

arasında tutulan Ağlasun Temettuat defterinde Çeltikçi , Kuz köy,Dağarcık ,Kemhalı  ve Tekke  

çiftlik köylerinde geniş toprakların sahipleri olan yukarda  adını  zikrettiğimiz  Reşit Paşa olduğu 

belirtilmiştir156. 

“Çiftlik i mezbur mutasarrıfı devletlu Reşid Paşa hazretleri “olarak  verilen  bu kaydın devamın 

da Paşanın 1000 dönüm ekilen tarlası ekilmeyen 5250 dönüm ortakların ektiği tarla (halkın)ise 

                                                 
152 KKA.TT51.Sayf .280 

153William Martin Leake, Journal of a Tour in Asia Minor, London-1824 . Sayf .136.(Çeviri yardımında bulunan  Hacer Su Gülpınar’a 

teşekkürler).Burada halkın çiçek ve meyve sepeti getirip  seyyaha sunmaları gelenek ve göreneklerimizde bulunmayan davranışlardır. 

Geleneğimiz deki misafirlere yapılan hürmet ve sofralarda ağırlamadan  farklı olan çiçek getirme  ve meyve sunma aklımıza  Batılı 

sömürgecilerin Afrika ve Okyanus adalarındaki yerli haklar  tarafından karşılanmalarına  benzemektedir.Bunu o devirde  işgüzar bir 

idarecinin telkiniyle  köy halkına  kurgulandırılmış bir davranış biçimi olarak düşünmeliyiz. 

154 BOA. 22 BOA C.ADL.66341 

155 Burdur Şeriye Sicili, No 207/10.Sayf.161  

156 BOA.09580 .ML.VRD.TMT.d.Sayf.168 
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5800 dönüm  şeklinde yazılmıştır. İlginç olan halkın  hane başına ektiği toprak miktarı eşittir. Bu 

miktar bir iki istisna dışın da elli dönümdür. Aynı miktar yine Reşit Paşa mutasarrıflığında ki 

Kuzköy içinde geçerlidir. Türkmenoğlu sahipliğindeki Ovacık çiftliğinde de halka dağıtılan 

(sahipliğine değil) tarla miktarı da kişi başına  elli dönümdür.Açıkçası çiftliklerde  adaletli bir 

uygulamanın olduğu görülmektedir. Çeltikçi çiftliğinde yaşayan ancak hiç tarlası olmayan yani 

ziraatla uğraşmayan aileler ise çok sayıda küçük baş özellikle keçi sahibi gözükmektedirler ki bu 

aileler yukarda sözünü ettiğimiz Yörükler olmalıdır.Diğer taraftan  aynı çiftlik halkından olup 

ziraatla uğraşanlar içinde çok sayı da keçi sahibi olanlar da görülmektedir.Mesela Çeltikçi çiftliğin 

de 22 numaralı hane sakini Onbaşı Mehmet 600 keçi,600 oğlak,yoz keçi 350,koyun 25,kuzu 25,yoz 

koyun 20,Kısrak 10, katır 3,tay 3  sahibi benzer bir kişi ise 4 numaralı hanede kayıtlı olan hesap 

kethüdası (Bir çeşit muhasabeci) İmam Mehmet oğlu Hüseyin’dir.Hüseyin kethüdanın ;150 sağmal 

keçi ,150 yoz keçi ,150 oğlak ,40 sağmal koyun ve 40 kuzu sahibi olduğu kaydı mevcuttur. Onbaşı 

Mehmet 1070 kuruş vergisi varken  Hüseyin kethüda 500 kuruşluk vergi ödediği 

anlaşılıyor.Çeltikçide  görülen bazı kişi lakapları :           

 Sülek oğlu,Gökmen Mehmet(Gökmen adı taşıyan hayli sayıda kişi görülmektedir), Macar Alioğlu, 

Dal Veli,Şamlı, Çakal, Mustafa, TokluMehmet, Pir(Piri) Mustafa , Emir Mustafa, YörükAli ,Tuluk, 

Abdurrrahman, Kürüş(?) Ali,Koral,Mustafa,Berber Ahmet, Tangala(?)Mustafa, Çatıkkaş Ali,Abbak 

Yusuf oğlu,Eğri Ali,Keleş İbrahim,Maraşlı Ömer,Dorum Osman,Kırdoş Osman, Kelleci İsmail. 

Aynı Temettuat defterinden; Çeltikçi çiftliğinde 131,Kuzköy de 121,Sülemiş’te 30 ,Çebiş ‘te 41 ve 

Arvalı’da 91 hanelik  bir nüfusun  barındığını öğreniyoruz. 

Çeltikçi ve yakın çiftliklerin sahibi olan Reşit Paşa’nın eşi ve  çocukları,Burdur da Hacı Ahmet 

Mahallesinde  45  No’lu hanede oturmaktaydılar.Burdurlu Rıza Paşa olarak tanınan büyük oğlu 

Çatalca ve Erbaa kaymakamlıklarında bulunmuştur.Küçük oğlu Halil Bey ise bir ara Burdur Sancağı 

kaymakamlığı yapmıştı. Aile , Çeltikçi ve Kuz köy çiftliklerini uzun yıllar ellerinde tutmuş zaman 

zaman çiftlik ahalisi ile anlaşmazlıklara düşmüşler  hatta  aralarında kavgalar zuhur etmiştir. 

1860 yılı başında tekrar  Çeltikçi ,Kuz köy ,Arvallı  ve diğer çevre köylere çok sayıda Sarıkeçili 

Yörüğü  ayrıca Hayta Yörüğü  yerleşmiştir. Yörüklerin  çevreye bu tür yerleşme hareketlerinin 

Cumhuriyet in kuruluşuna kadar devam ettiği  görülür. Hatta  yerleşenlerin çoğunun eski Nüfus 

kağıtlarına Sarıkeçili ,Hayta   veya  Kötekli Yörüğü ibaresi  yazılırdı. 

Hicri 1276 yılı(Miladi 1860) Salnamei  Devleti Al i ye i  Osman i ‘ye göre Hamit  Sancağına bağlı on 

dört kazadan biri olan Ağlasun kazasına bağlı gözüken Çeltikçi ile aynı dönemde  yine aynı sancağın 

kazalarından olan Nevahi i İncirpazarı’na bağlı bazı köylerin içinde oldukları idari yapı157, Hicri 

1289 (M.1872 ) yılına kadar devam etmiştir.1867 idari ıslahatı nedeniyle Sancaklığı lağvedilen  

Burdur, 1872  yılında  tekrar sancak olunca ;Ağlasun ve İncirpazarı nahiye olarak  dolayısıyla 

Çeltikçi ve çevresi köyleri de  Burdur’a bağlanmışlardı158. Hicri 1290 (1873-1874)  Konya Vilayet 

Salnamesin de verilen bilgilere göre Ma İncirli -Ağlasun Nahiyesi ne bağlı Çeltikçi Çiftliğinin  

Nüfusu 440  Hane  sayısı 199 , Çebiş Köyü’nün Nüfusu 162 hanesi 43,Sülemiş Köyü’nün ise 97 

Nüfus  hane sayısı 23 ve Kuz köy’ün 307 Nüfus hane sayısı 88’dir159.Söz konusu nüfus 

toplamlarında kadınların ve çocukların olmadığını hatırlamakta fayda vardır.Yukarda da belirtimiz 

üzere özellikle  Çeltikçi halkıyla Çiftlik sahipleri olan Rıza Paşa ve kardeşleri arasında  sürekli  

anlaşmalıklar yaşanmaya  başlamış hatta Rıza Paşa’nın kahyası durumundaki veya onun işlerini takip 

etmekle görevlendirdiği kişiler çiftlik ahalinsin fiili saldırılarına uğramıştır. 1861’de Ağlasun 

müdürünü paşa taraftarı olarak gören halk onun kaldığı eve saldırmıştı. 1887 senesinde 

topraklarının gasp edildiğini ileri süren Çeltikçi ahalisi ayaklanmıştır160. Olay isyan boyutlarına 

                                                 
157 Salnamei  Devleti Ali ye i  Osmani(Hicri 1276).Sayf.129 

158 Salnamei  Devleti Aliye i  Osmani(Hicri 1290).Sayf.249 

159 1290  Konya Vilayet Salnamesi .Sayf.108-109 

160 BOA.YPRK.MYD.28/6 
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doğru ulaşmış ayrıca vergi toplayamayan Rıza Paşa  şikayette bulununca , Sultan 2. Abdulhamit’in  

yaverlerinden Derviş Paşa olayları incelemek üzere Çiftliğe gelmiştir. 

 

 
Çeltikçi Çiftliğinde ki olayları incelem için gönderilen Derviş Paşa 

Derviş Paşa işin karışık bir hal aldığını görünce bir komisyon kurularak halli hakkında bir rapor 

sunmuştur.Heyet i Teftişiye  adı verilen komisyon  olay mahalline gelerek incelemelerde bulunmuş 

çiftliğin satın alınarak Muhacir iskanına açılması için görüş bildirmiştir161.Aynı yıllarda 1891 yılı 

içinde çıkan   salgın  hayvan hastalığı, Çeltikçi ahalisinin büyük bir zarara uğramasına yol açmıştı. 

Bu arada bu gelişmeler olurken çiftliğin  eski sahiplerinden  Çelikpaşazade Ahmet Paşa ailesi 

sahiplik iddiasıyla  tekrar  ortaya çıkmışlardır.Sonuçta Çeltikçi, Koz, Dağarcık, Kemhallı ve Tekke 

çiftliklerinin  hazinece alınması hususu 1891 yılında gerçekleşti.Çeltikçi Çiftliği tevabisi olarak 

adlandırılan Çeltikçi ,Kuz ve Dağarcık çiftlikleri böylece yeni bir düzene geçmiş oldular.Ancak  

Rıza Paşa ve kardeşleri devrinden kalan vergi borçlarıyla alakalı davalar uzun süre  devam 

etmişti.Sonraları  sonuçlanan ve  bu köyler ahalisinden vergi borcu bulunan çok sayıda insan 

borçlarını buğday olarak ödeme ile  cezalandırıldılar. Sultan 2.Abdulhamit’in   Çiftlikat ı Hümayunu  

olan  Çeltikçi eskiye nazaran bundan  karlı çıkmış gözüküyor. En azından zulüm azalmış ve Sultan 

tarafından bir cami ve bir mektep yaptırılarak  ödüllendirilmiştir. 

Abdulhamit Han’ın yaptırdığı cami  bu gün Konak Camisi olarak ayakta olup  küçük ama oldukça 

güzel bir camidir.Sözü edilen Cami ve mektep ile alakalı zamanın basınında şu haber yer almıştı.” 

Dahili daire i  Liva da(Burdur)  şimdiye kadar  çok asarı nafia  vücuda geldiği gibi  iki sene 

mukaddem  masarıfı  Hazine i  Hassa i Şahaneden   tesviye buyurularak  Burdur’a merbut  

Çeltikçi çiftliği hümayunun da  fen mimarının  terkiyetine tevfikan  bir tarz  dilnişinde  bir 

bab  cami i şerifle  bir de mekteb i iptidadi vücuda  getirilerek  çiftlik i mezkur halkının 

ötedenberi cahil  ve nadani ile ma’luf  olarak  niamı maariften (Maarif nimetlerinden)  

mahrum  bulundukları halde  şimdi beşyüz kuruş maaşla hazine i müşarinaleyhçe  mektebi 

mezbur  muallimliğine  tağyin  buyrulan  Burduri  faziletlü İsmet Efendi’nin semer i mesaisi  

olarak  saye i  inayeti aye i Padişahi  de  bu günkü  günde  her türlü  ma’mur (?)celile i 

marifle  ayadar  olmakta ve bu kere mekteb i mezbur şakirdanın dan  Habil  Efendi’nin 

Kur’an ı Kerimi hatm eylediği ve ususli cedide üzere tedris  edilerek  müktesebatı  

ilmiyelerinde  terakkiyatı ilhak ı sezavar bulunmuştur”162. Caminin yapılışı dolayısıyla Feyzi adlı 

bir şair yazmış olduğu şiirin sonunda şu beyitlerle  tarih düşürmüştür. 

                                                 
161 BOA.DH.MKT.60/1593 

162Burdur Muhabirimizden Mektup.Serveti Fünun Gazetesi  ,Cilt 12.Sayı 1223 Kanuninisani 1312(1897) ,Sayf. 174-175 
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Arzın ider  Feyzi kulu itmamı  tarihi  tam  

Yaptı muhkem cami i han ı kebir Abdulhamit. 

 

            
2.Sultan Hamit tarafından Çeltikçi’ye yaptırılan Çeltikçi Konak Camisi 

1317 Hicri (1899)senesi Konya Vilayet Salnamesinde Çeltikçi ile alakalı şu bilgiler 

verilmektedir163.Çeltikçi Çiftliki Humayunu:Memur Osman Nuri Efendi ,Muavin İshak Bey,Başkatip 

İbrahim Ethem Efendi ,İptidaiye  Muallimi Müderris İsmet Efendi.Diğer taftan 1903 senesinde 

Arvalı da  faaliyet gösteren bir medrese mevcuttu ve bu medresenin müderrisi Mehmet Efendi 

adında bir müderristi164.Bir deprem bölgesi olarak Çeltikçi ve çevresi zaman zaman bu afete 

maruz kalmıştır. 1902 depremi başta Arvalı olmak üzere  diğer yakın köylerde oldukça yıkıcı 

hasara sebebiyet vermişti.1910 yılında Çeltikçi  de bir karakol kurulup Jandarma yerleştirilmesine 

kara verildi165. Öte Yandan Hicri 1332–M.1914 Konya Vilayet Salnamesinde Çeltikçi de 4 caminin 

olduğu belirtilmektedir. Bunlar Konak Camisi geliri  yılık geliri 1200 Kuruş Kuyu Mahallesi Camisi 

1200 Kuruş  Cami Mahallesi Camii 1200 Kuruş ve yine Cami Mahallesinde başka bir cami vardı ama  

geliri yok gözüküyor166. Çiftlikatı Humayun yani Padişah Çiftliği olarak Çeltikçi,Birinci Dünya Harbi 

sıralarına kadar  devam etti. Anlatılanlara göre harp öncesi İstanbul’ dan Antalya’ya giden 

Harbiye Nazırı Enver Paşa Çeltikçiden geçerken  ahalinin çeşitli şikayetlerini dinlemiş,İstanbul’a 

dönünce  bu tür çiftlik  arazilerinin köylülere dağıtılarak statülerinin köy haline gelmesini 

sağlamıştır. 

Bu seferde yıllarca süren ve hatta hala çözülemeyen arazi davaları ortaya çıkmıştır.Nitekim 1919 

‘da Heyet i Nasiha ile Burdur’a gelen gazeteci Yazar Burhan Cahit,Antalya’ya giderken  fırtına 

dolayısıyla  eski Çeltikçi de ki çiftlik köşküne  sığındıklarını şu cümlelerle anlatmaktadır.”Kayalar 

arasından düşen seller kudurmuş savletle vadilere doğru hücum ediyor.Havanın biraz 

suhuletiyle beraber ormanlar arasındaki çiftliğe vasıl olduk.Hazine i Hususiye’nin  bir 

                                                 
163  Hicri 1317 Konya Vilayet Salnamesi.Sayf.263 

164  1321 Salname i  Nezaret i Maarifi Umumiyesi .Sayf.593  

165 BOA.DH.MUİ.65/6 

166 1332 Konya Vilayet Salnamesi.Sayf.562 
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çiftliği.Şimdi köylülere verilmiş.Çiftliğin harap köşkünde yorgunluğun vermiş olduğu ihtiyaç ile 

yemek yedik. 

Bu kadar fena bir hava buralarda nadir olurmuş.Bizimde  Tren i Mahsusalar da  geçen 

cidden latif seyahatlerden sonra bu ızdıraplı yolculuğu caiz saydık.Yemekten sonra tekrara 

arabalara atladık.Mızraklı süvari müfrezesi yağmura,doluya,mesafenin uzaklığına rağmen 

yorgunluk göstermeyerek bizi takip ediyor.Bu akşam Bademağacı Nahiye merkezine yetişmek 

lüzumu bize bir yerde uzun yolu istirahattan alıkoyuyor.Yarın Antalya’ya yetişeceğiz167”. 

Tarihimizin en acı döneminin başlangıcı sayabileceğimiz  halkımızın 93 Harbi dediği  1877 Rus 

Savaşıyla başlayan büyük bozgunumuz,Balkan ve Birinci Dünya Harpleriyle en korkunç devresini 

mutlaka en acı bir şekilde Çeltikçi çevresi de yaşatmıştı.Sayısız gencini Galiçya dan Yemen’e 

,Sarıkamış’tan -Çanakkale’ye  kadar  vatan topraklarına  kurban veren  bu kazamız insanı ;yokluk- 

kıtlık –hastalıkla  beli tam bükülerek İstiklal Harbi yıllarına ulaşmıştır.Sevr paçavrasıyla  tam bir 

zillete düşmeyi kabul eden zihniyete  karşı Türk Milleti Mustafa Kemal önderliğinde  isyan ederek 

zamanımız da  bazıları ne kadar küçümserse küçümsesin hatta Türkiye Büyük Millet Meclisine 

milletvekili olarak girenlerin içinde dahi biz Yunanla ne zaman savaştık diyebilen insanlar çıksa da  

tam bir destan yazarak 2.Viyana Bozgunuyla başlayan  geri çekilmeye dur demiştir. 

 

 

 

 

 

 
 
İstiklal Harbimiz esnasında Sakarya Nehri yakınlarında bir köyde yaşayan  paçavralar içindeki Türk  çocukları. 

Yoksulluğun hangi boyutlarda olduğunu daha başka ne anlatabilir ki … 

                                                 
167 Burhan CAHİT ,Heyet i Nasiha İle Beraber ,  Yeni Gazete,Sahillere Doğru.19 Mayıs 1335,sayf.2  
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Sakarya Savaşında  bozuk bir tüfeğin başında  iki erle cephede savaşmış, askerinin  ayağında 

ayakkabısı dahi bulunmayan bir orduyla Batının  şımarık  çocuklarını denize dökmesini bilen bu 

millet ; günümüz de daha korkunç bir saldırıyla boğuşmaktadır .Bu gün  düşmanın  içimiz den 

besleyerek çıkardığı  yılanlar , tüm hainlikleriyle  zehirlerini  bu necip milletin kanına zerk etse de 

,Anadolu’ya Türk’ün mezar taşını dikemeyeceklerdir. 

O acı günlerde Çeltikçi halkı elinden gelen tüm desteği Kuvay ı Milliye hareketine destek 

vermiş,özellikle asker kaçağı eşkıyalardan  çok çekmiştir. Bir eşkıya yuvası haline gelen Çeltikçi 

Beli yol kesme ve soygunların sıkça yaşandığı bir yer olarak kötü bir üne sahipti.Nitekim ünlü 

yazar Halide Edip,Antalya’dan Burdur’a gelirken Çeltikçi Beliyle Çine Ovası arasında  de 

yaşadıklarını  bazı eserlerinde dile getirmiştir168. Birinci Dünya Harbi sonucunda Sevr  

anlaşmasıyla Burdur ve çevresi İtalyan İşgaline verilmişti. Aslında İtalya’nın  özellikle Antalya 

Bölgesine olan ilgisi 19.yy sonlarına rastlar.1913 ‘de Antalya da bir konsolosluk açan İtalyanlar  

getirdikleri rahip ve rahibeler aracılığıyla  çeşitli okullar kurup ilk sömürge faaliyetlerini sahneye 

koymuşlardı.Arkasından açtıkları hastane ile insanları iyilik meleği görüntüleriyle etkileme 

gayretindeydiler.  

Son derece kurnaz bir siyaset izleyen İtalyanlar, halkı da etkilemeyi başarmışlardır.Anadolu’nun 

işgaline Müttefik Devletler başlayınca  İtalyanlar da fırsatı kaçırmamışlar bazı asayiş olaylarını 

bahane ederek 28 Mart 1919’ da Antalya’ya 300 asker çıkararak işe başlamışlardır.İşgali 

tamamladıktan sonra çevreyi daha iyi kontrol etmek için Antalya’yı İstanbul ve Ankara’ya bağlayan   

 
İstiklal Harbi sırasında Burdur ve çevresi görev alanın da bulunan  57.Fırka Kumandaı Albay 

Şefik Bey 

en önemli yol olan Burdur –Antalya  yolu boyu yerleri  ele geçirme planlarına başladılar.Coğrafi 

keşiflerle gelen Sömürgecilik faaliyetlerin aslında  İtalyan şehir devletleri  çok önceleri 

                                                 
168 Halide Edip Türk’ün Ateşle İmtihanı.İstanbul-2009.Sayf.254-255 
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başlamışladır.Venedikliler,Cenevizliler ve diğerleri çeşitli yerlerde kurdukları kolonilerle  bu tür 

faaliyetlere oldukça ileri bir anlayışa zaten sahiptiler.İtalyan birliği sağlanınca  emperyalist 

faaliyetlere daha bir hız veren İtalyanlar  bu amaçla gözlerini Osmanlı topraklarından Libya 

dikmişlerdir. Balkan Savaşında başı dertte olan Osmanlı Devleti çaresiz  Bingazi ,Trablusgarp ve 

diğer bölgeleri  İtalya’ya terk etmek zorunda kalmıştı.İşte bu gelişmelerin akabinde Akdeniz 

kıyıları onların iştahını   kabartıyordu.Daha Birinci Dünya harbi sürerken 1916 ‘da   İtalyan 

Sömürge Tarımcılık  Dergisinde  ağırlıkla  Antalya kısmen de Burdur  çevresi hakkında ilginç 

bilgiler veren bir araştırmanın yayınlandığını görüyoruz. Anlaşılan daha o yıllarda Antalya’nın  

dolayısıyla onun kontrolü için Burdur’un işgali planlanmıştı.Yazı da Antalya’nın ekonomik yapısı ele 

alındıktan sonra Burdur, Kemer , Ağlasun ve Bucak’ın  Antalya’ya yakın oldukları buralardan  Afyon 

ve Kitre’nin elde edildiği ve bu ürünlerin İzmir limanından ihraç edildiği  vurgulanmaktadır169. 

Nitekim 28 Mart 1919 ‘dan  hemen sonra Antalya’dan kuzeye doğru İtalyan yayılmasının 

başladığını görüyoruz.26Nisan 1919 ‘da İstanbul yönünden 

getirdikleri güçlerle Konya’yı işgale edip gözlerini Burdur 

çevresine diken İtalyanlar,çeşitli bahanelerle Burdur’a gelip 

gitmeye başlamışlardır. Tehlikeyi sezen 57. Alay komutanı  

Miralay Şefik Bey ,Bademağacın’da bulunan askeri depodaki silah 

ve mühimmatı Çeltikçi’ye  naklettirdi. Buranın da güvenli olmadığı 

görülünce depo Burdur’a  aktarıldı. Arkasından Kuvay ı  Milliye  

verilen bu silahların Aydın cephesinde düşmana  karşı çok büyük  

yararı olmuştur.Sevkiyat  esnasında başta Askeriye ,Kışla, Çerçin  

ve Çeltikçi köyleri halkı büyük destek vermişlerdir.Bütün bunlar 

olurken önce Bucak’ı işgal eden İtalyan askerleri , Çeltikçiye de 

gelerek 300 kadar askerini bir camiye yerleştirerek karakol  

noktası kurduktan sonra.27 Haziran 1919 günü Burdur’a 

girmişlerdir.Yunan’ın Egede ilerlemesi  eskiden beri düşman 

oldukları İtalyanları son derece rahatsız ediyordu.İtalyan işgal 

bölgesi kabul edilen hat ile Yunan işgal bölgesi hattı arasında 

sınır ihlali yapınca  Yunanlılarla İtalyanlar   arasındaki ilişkiler 

çarpışma  durumuna doğru kaymıştı.Araya giren İngilizler ortalığı 

yatıştırmışlar Yunan Mezalimine uğrayan Türklerden bir kesim  

İtalyan hattının arkasındaki yerlere kaçmaya başlamıştır.Bizce 

İtalyanlar Anadolu’da  fazla kalamayacaklarını en iyi anlayan 

işgalci güçtü.Bu sebeple Türklerle  çatışmaya girmeden bir umut  

siyasi manevralarla  işi götürmeye  çalışmışlar bu yüzden Milli 
 

Cenup Cephesi Kumandanı Ali İhsan Paşa 

 

Hükümetin işgal sahalarındaki faaliyetlerine ses çıkarmamışlardır. 

Henüz bu konuda  etraflı bir araştırma yapılmamış olmakla beraber  Antalya limanından  İstiklal 

savaşı sırasında Milli güçlere lojistik desteğin güvenle yapılmasına bilerek göz yummuşlardır. 

Sonuçta İtalyan askerleri,28 Nisan 1920 tarihinde  Burdur’dan ,6 Mart 1920 tarihinde Bucaktan 

ayrılarak bölgeyi terk etmişlerdir.Yine ilginç bir şekilde Burdur’da ki Askeri hasta hanelerini 

geride bırakarak sağlık hizmetlerine devam etmişlerdir.Oldukça ince bir siyasi görüş  gibi görünen 

bu davranış akıllıca bir manevradır.İstiklal Harbi yıllarında ünlü Ali İhsan Paşa Cenup Cephesi 

Kumandanı iken mıntıkasında olan Burdur’ a gelmiş onun emrinde savaşan askerlerimiz paşayı 

hiçbir zaman unutmamışlar özellikle firari askerlere gösterdiği müsamaha gazilerimiz tarafından 

                                                 
169  Carlo MONATTİ,L'AGRICOLTURA COLONIALE -Agrıcoltura e Commercıo Nel Mutessarıflık Dı Adalıa.Frenze  -1916.N.2Sayf .22 
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hep anlatıla gelmiştir.Yakalanan firarileri affedip tekrar cepheye sevki paşa da ki asker  sevgisi  

olarak destanlaşmıştır.Onu unutmayan Mehmetçikler çocuklarına torunlarına Ali İhsan ismini 

koyarak vefalarının göstermişlerdir.Çeltikçi çevresinde de bu gelenek görülür. Öte taraftan 

İtalyanların  Akdeniz sahillerimize olan alakaları, İkinci Dünya Harbi öncesi tekrar depreşmiş 

ilişkiler gerilmişti.Fethiye üzerinden Mussolini’nin asker çıkarması ihtimali göz önüne alınarak , 

Genelkurmay Başkanı merhum Mareşal Fevzi Çakmak,Fethiye ile Gölhisar arasında bizzat 

incelemeler yapmış;devrin şartlarına göre savunma planları hazırlanarak(Dağ zirvelerinde toplanan 

büyük odun yığınları düşman karaya çıktığın da  yakılmak suretiyle çok eski bir yöntemle köylerin 

haberdar edilmesi gibi)sivil savunma imkanları da plana dahil edilmişti.Hatta harbe hazırlık 

amacıyla Fethiye’ye doğru askeri alaylar manevralarla sevk edilmiştir.1922 yılında Çeltikçi de  

öğretmenlik yapan Burdurlu Mahmut Şevket  Efendi hatıratında Arvalı hakkında şu ilginç bilgileri 

vermektedir. 

Arvallı hatıraları   6 Şubat 1338  (1922) 

Arvallı Karye(köyü) tıpkı Çeltikçi  Çiftliği ovasının diğer bir naziresidir.Garbında bulunan ve 

Haziran ortalarına kadar kar bulunan Kestel Dağı dibinde 250 hane kadar suluk ,bir dağ 

vadisindedir.Bağ ve bahçeleri  pek çoktur.Bilhassa Burdur’ da erikleri pek meşhur.Ahalisi saf 

dırlar memurine  rağbet  ve hürmet  vardır.……İşte bu yerde  yeğenzadem Mehmet Efendi  

muallim….idi. Çeltikçi bir saat mesafe de her hafta gelip gidiyoruz.Tam bir sene vardır  

rahmet i Şerife nüzul etmiyordu.Bir gün kabristanlıkta gezinirken bir büyükçe taş üzerine  

kurbağa ölüsüne … ?..(benzer)  bir şey gördüm. 

Dedim –Mehmet Efendi  bu burada nedir ki(?) . 

Baktık meğerse horoz başı imiş.Rahmet duası(Yağmur duası) olunmazdan horoz kesilir bir 

tekke addedilen taş üstüne konurmuş.İki gün sonra Çeltikçi ahalisinden Arvallı Karyesine  

rahmet duası için gittiler .Ertesi günü hakikatten yağmur yavaş yavaş yağıyordu170. 

Harp yıllarında köylerimizin nasıl bir nüfus kaybına uğradığını görmek bakımından 1921 yılına ait 

Çeltikçi Karyesi  Aşar vergisi ödeyenlerin listesine  bakmak yeterlidir .Arşivimiz de bulunan 1337 

senesi Çeltikçi Karyesi Aşar  tevzisinin suretidir başlığı altında iki sayfalık bir belgede  vergi 

ödeyenlerin arasında çok sayıda kadın isminin geçmesi  bu kadınların kocalarının savaşlarda şehit 

oldukları veya öldükleri veya cephede oldukları anlamına gelmektedir ki milletimizin uğradığı 

felaketin boyutunu buradan daha iyi  anlama mümkündür.Köylülerin  hasat ettikleri Buğday , Arpa  

ile  Mısır ürünlerine  göre tespit   edilen  şinik   ve havayı ölçü birimleri adı altında  belli bir 

miktar üzerinden tahakkuk eden bu vergi listesin de adı geçen Çeltikçi köylülerinin adları şöyledir. 

1.Ahmet oğlu Sadık 2.Abban oğlu Süleyman 3.Ali oğlu Mustan(Mestan) 4.Tırtar oğlu Ahmet 5.Ali 

oğlu İbrahim 6.İsmail zevcesi Havva 7.Mehmet zevcesi Havva 8. Mustafa zevcesi Gülsüm 9.Ahmet 

oğlu Mehmet (Mahmut) 10Hüseyin zevcesi Ayşe 11.İsmail zevcesi Zeynep 12  F ?İsmail 13.Molla 

Mehmet oğlu  14.İsmail oğlu Veli 15.Bekir (?)zevcesi Keziban 16.Lahnacı oğlu Hasan 17.İsmail oğlu 

Muhammet (Mehmet)18.Lahnacı oğlu  İsmail 19.Lahnacı oğlu Hüseyin 20.Abdil zevcesi Zeynep 

21.Mehmet zevcesi Şerife 22.Ömer zevcesi Vahide 23.Ali oğlu Ahmet 24.Kavacıklı Ali Ağa 

25.Musa oğlu Mehmet 26.Ali Molla oğlu Hasan 27.Ahmet zevcesi Güllü 28.Mustafa oğlu Mehmet  

29.Mustafa zevcesi Fatma 30.Mehmet Çavuş oğlu Süleyman 31.Mehmetali oğlu Hüseyin 32.Molla 

Ahmet oğlu Halil 33.Musa zevcesi Zeynep 34.Ali oğlu Musa 35.Mahmut oğlu Mehmet 36.Osman  

zevcesi Kerime (Hatice) 37.Yusuf zevcesi Havva 38.Yusuf zevcesi Meryem 40. Ali oğlu Mehmet 

41.Ali oğlu Süleyman 42.Ahmet eşi Ayşe 43.Hüseyin oğlu Mehmet 44.Çakmakçı Halil  

Listeye göre  en fazla vergi tahakkuk eden kişi Ali oğlu Mustan olup  toplam 12 havayı aşarı 

gözükmektedir .Bir Havayı’ı yaklaşık 17 kg geldiğine göre toplam aşar’ı  204 kg’dır.Yukarda bir 

bölümünü yayınladığımız hatıratta kuraklıktan bahseldimektedir  ki buna rağmen ödenecek aşar 

hiçte az değildir. 

 

                                                 
170 Burdurlu Muallim Mahmut Şevket Efendi,Safahat ı Hayat .Not Defteri. Sayf.108-109( Bizde mevcut yazma) 
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Çeltikçi Hükümet Konağı –Gönül ister 

ki Nahiyelik hatırası bu bina restore 

edilsin ve gariplikten kurtulsun-  
 

Çeltikçi havzası,1923 ‘te kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti  ile başlayan yeni 

dönemde, tüm Anadolu’da olduğu üzere 

geçmişin yaralarını sarma gayretine 

düştü.1920 ‘de lağvedilen vilayet  

kanunu çerçevesinde bağımsız bir 

vilayet olan Burdur’un verimli 

topraklara sahip bu beldesi kısa zaman 

da ayağa kalmasını bildi.1930 yılında  

idari en küçük birim olan nahiye 

unvanına sahip olan Çeltikçi,1933 

yılında başlayan Isparta – Ağlasun -Antalya  kara yolunun Peçenek Boğazıyla Burdur Antalya 

yoluna ulaşması ile ayrı bir imkana kavuştu.Bu arada Çeltikçi merkezine yapılan yatılı ilkokul 

eğitimin ilerlemesine büyük katkı sağladı.1936 yılında bu okulda 148 gündüzlü 59 yatılı öğrenci 

öğrenim görüyordu171.1936 Burdur yıllığın da Çeltikçi ile ilgili şu kayıt  düşülmüştür.”Muhitimiz de 

her nevi  meyve yetişmektedir.Başlıca meyve mıntıkası Çeltikçi nahiyesi ve merkez kasabanın 

civar köyleridir….”172. 

1939  depremi Çeltikçi ve Kuz 

köy de  hasara yol açmış; Çeltikçi 

Yatılı okuluyla  Kuz Köy de beş 

altı ev yanında cami minaresi 

yıkılmıştır.1950’den sonra 

başlayan Virginia tipi tütün ekimi 

de  bölgeye maddi yönden önemli 

katkılar sağlamıştır. Nahiye 

merkezi Aşağı ve Yukarı Çeltikçi 

(Konak ve Cami Mahalleleri)adıyla 

iki köyden müteşekkil   iken  

1968 yılında Belediye  idaresine  

kavuşmuştur. 

1990 yılında ise 3644 sayılı 

kanunla ilçe yapıldı.Halen  küçük 

bir nüfus barındıran bir ilçemiz 

olsa da Çeltikçi bunun yanında 

bağlı köyleri köklü geçmişiyle 

Çeltikçi  Hükümet Binası 

bizce incelemeye değer bir önem arz etmektedir.Ne yazık ki genel  yaklaşım olarak  ilgili 

birimlerin tarihlerine olan alakasızlıkları sürüp gitmektedir.Senelerdir bellenen gerçekle bir 

bağlantısı olmayan  üç beş söz tarihçe  olarak tekrarlanıp durmaktadır.Ümidimiz daha verimli 

çalışmaların yapılmasıdır.6 Mayıs 2013  

KAYNAKLAR 
ARŞİV  

                                                 
171 XV.Cumhuriyet Yılında Burdur.Sayf.32 

172 XV.Cumhuriyet Yılında Burdur.Sayf.53
 



 43 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA).TT.438 

BOA.TT30 

BOA.TT 626 

BOA.TT 994 

Tapu  Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi(K.KA) TD 51 

BOA.EV.d 12964 

BOA..MAD.d 00594. 

BOA.Mad.d 9774 

BOA.C.Ev 249 

BOA.09580 .ML.VRD.TMT 

Burdur Şeriye Sicilleri 1-4-10 Numaralı Defter 

KİTAPLAR 

Prof Dr Abdurrahman GÜZEL –Ş.K.SEFEROĞLU) ,Türk Milli Kültüründe Babalar(Erol Güngör  İçin TKAE 

yayını ).Ankar -1988 

Ord.Prof.Dr .A.ZEKİ Velidi TOGAN,Umumi Türk Tarihine Giriş .İstanbul -1981 

Ahmet Eflaki Menakıbul  Arifin .Meb  yayını 1995. Cilt.1 

Ahmet Vefik Paşa,Lehçe i Osmani .İstanbul-1306 

Ahmet Yaşar Ocak,Menakıpnameler.TTK Yayını.Tarihsiz-Ankara 

Aksarayi,Müsamaeretül Ahbar(Çeviren Mürsel Öztürk).Ankara -2000 

Atsız ,Osmanlı Tarihine Ait Takvimler.İstanbul-1961 

Aşıkpaşazade Tarihi.İstanbul-1332 

Bahaeddin ÖGEL,Türk Kültür Tarine Giriş.Ankara-2000.Cilt 2 

Claude CAHEN,Osmanlılardan önce Anadolu.İstanbul-2002 

Cüveyni,Tarihi Cihangüşa(Çeviren Mürsel Öztürk).Ankara -1998 

Ebu Bekr-i Tihrani,Kitab-ı Diyarbekriyye(Çev.Mürsel ÖZTÜRK). Ankara-2001 

Erol GÜNGÖR,İslam Tasavvufunun Meseleleri.İstanbul -1982 

Faruk SÜMER ,Oğuzlar .İstanbul-1992 

Prof.Dr.Faruk Sümer,Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri’nin Rolü.Ankara -1999 

Ord.Prof.Dr.Fuat Köprülü,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar.Ankara-1993 

Furuzanfer ,Mevlana Celalettin(Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını) Konya -2005. 

İbn Haldun ,Mukaddime (Meb) çeviren Z.Kadri Ugan..İstanbul-1988. 2.cilt 

Ord.Prof.İ.Hakkı UZUNÇARŞILI,Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu , Karakoyunlu Devletleri.Ankara-1969 

İoanness Kimnamos Hıstorıa’sı.Prof.Dr.Işın DEMİRKENT (Yayına hazırlayan)TTK Yayını .Ankara-2001 

Ord.Prof.İ.Hakkı UZUNÇARŞILI.Büyük Osmanlı Tarihi.Cilt 1 

Halide Edip Türk’ün Ateşle İmtihanı.İstanbul-2009 

Hasan EREN,Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü.Ankara-1999 

Hoca Sadettin Tacü üt t Tevarih.İstanbul-1280 . 

Hasan –RumluAhsenü’t Tevarih(Çevir.Mürsel ÖZTÜRK).Ankara-2006 

Karçınlızade Süleyman Şükrü,Seyahatül Kübra. Eğridir -2005 

Kaşgarlı Mahmut Kitab ı Divan ı Lügatit Türk(Yayına hazırlayan Şaban Kurt) .Ankara -2008 (Tıpkı basım). 

Mehmet ERÖZ,Türk Kültür Araştırmaları.İstanbul-1977 

Nihat Sami BANARLI,Resimli Türk Edebiyatı Tarihi.Cilt 1 istanbul-1971 

XV.Cumhuriyet Yılında Burdur 

Osman Turan ,Tarihi Takvimler.Ankara 1984 

Paul LUCAS ,Voyage Dans La Grèce L’Asie Mineure La Makedoine Et L’ AfriKue .Paris -1712.. 

Tuncer BAYKARA, I. Gıyaseddin Keyhüsrev,Ankara- 1997 (TTK Yay.). 

Urfalı Mateos,Vekayi name( TTK ayını Çeviren H.Adrenesyan).Ankara -2000 

Sait KOFOĞLU,Hamitoğulları Beyliği.Ankara -2006 

Şikari Tarihi, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde bulunan  yazması 

William Martin Leake, Journal of a Tour in Asia Minor, London-1824 

Yazıcıoğlu Ali ,Tevarihi Ali Selcuk.Leide -1902(Houtsma neşri) 

Yazıcıoğlu Ali ,Tevarihi Ali Selcuk,Paris Yazması 

Yurt Ansiklopedisi 

Yücel ÖZKAYA,Osmanlı İmparatorluğ’una Ayanlık.Ankara-1994 

Zeki ARIKAN, 15-16. Yüzyıllarda Hamit Sancağı , İzmir -1988 



 44 

SALNAMELER 

Salname i  Devlet i Aliye iOsmani  Hicri  1274 

Salnamei  Devleti Al i ye i Osmani Hicri 1276 

1290  Konya Vilayeti Salnamesi 

1317  Konya Vilayet Salnamesi 

1332  Konya Vilayet Salnamesi 

1321 Salname i  Nezaret i Maarifi Umumiyesi 

YAZMALAR 

Hacı Bektaş Velayetnamesi,Milli Kütüphane de 8597 numarasıyla kayıtlı  

Neşri ,Cihannuma (Manisa yazması) 

Burdurlu Muallim Mahmut Şevket Efendi,Safahat ı Hayat .Not Defteri. 

SÜRELİ YAYIN 

Ahmet REFİK,Osmanlı Devrin de Rafizilik ve Bekteşilik.Darülfünün Edebiyat Fakültesi Mecmuası .Nisan 1933 

Ali.Teke Emaret.Türk Tarihi Encümeni Mecmuası 1340.Sayı 79 

Carlo MONATTİ,L'agrıcoltura Colonıale -Agrıcoltura e Commercıo Nel Mutessarıflık Dı Adalıa.Frenze  -1916 

Çağatay ULUÇAY,Yavuz Nasıl Padişah Oldu.Tarih Dergisi(İstanbul Ünv.) Cilt 8.Say 11-12(1956 

F.SÜMER ,Anadolu’da Moğollar.Selçuklu  Araştırmaları Dergisi 1.1969 

Prof.Dr  Faruk SÜMER,Karamanlılar  Türk Dünyası Araştırmaları Dergis. 1996 -Sayı100 

F.Tulga OCAK,Sultan Veled’in Rebabnamesi.Erdem Dergisi .Ankara-1988.Cilt 4.Sayı 4 

Ord.Prof.Dr  Fuat KÖPRÜLÜ,Mısır ‘da Bektaşilik.Türkiyat Dergisi Cilt6- 1939 

Georg WAGNER,Osmanlı İmparatotluğu  ve Avusturya.Türk Kültürü Araştırmaları(3-4-5-6) TKAE.Ankara -

1969 

Helmuth  RİTTER, Mevlana Celalaeddin Rumi ve Etrafındakiler.Türkiyat Mecmuası.İstanbul -1942 Cilt 7 Cüz 

Prof.Dr.Hüseyin SALMAN,Timur’un Uluborlu ve Eğridir’i Zaptı.Tarih Dergisi(İst..Ün.).Sayı 39-2004 

Mehmet Suat BAL ,Türkiye Selçuklu Devletine Hükümdarlık Yapan Vezir;Şemseddin İsfehani( Konya 

Selçuklu Ün.Türkiyat Araştırmaları Dergisi).Sayı 19 

Mehmet Ali HACIGÖKMEN, Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrüddin Konevî’nin Türkmen İsyanlarına 

Bakışı.SÜ.Türkiyat Araştırmaları Dergisi.Sayı.10 

Mehmet Arif,Anadolu Tarihinden –Hamitoğulları.Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası.Cüz15- Ağustos 1324 

Meserret DİRİÖZ ,Tebriz’li Sâib”, Millî Kültür Dergisi .Ankara-1977 

Mehmet Suat BAL ,Türkiye Selçuklu Devletine Hükümdarlık Yapan Vezir;Şemseddin İsfehani( Konya 

Selçuklu Ün.Türkiyat Araştırmaları Dergisi).Sayı 19 

Mikail BAYRAM, Türkiye Selçukluları Tarihi Hakkında  Yeni Bir Kaynak(Selçuk Ün.Türkiyat Araşt.Dergsi). 

Sayı 12 

Mikail  BAYRAM, Türkiye Selçuklularında Köy Teşkilâtı( Mehmet Altay Köymen Armağanı).Konya-2011 

Mikail BAYRAM,Selçuklular Zamanında Anadolu'da Bazı Yöreler Arasındaki Farklı Kültürel 

Yapılanma ve Siyasi Boyutları.Sel.Üniv.Türkiyat Araştırmaları Dergisi.Sayı 1-1994 

Muammer GÜL,Harezmli Türklerin Anadolu ve Yakındoğu’daki Rolleri ve Tesirleri, Belleten. Nisan 2006 

Şehabettin TEKİNDAĞ,Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi.Tarih 

Dergisi(İstanbul Ün.).1967-Cilt 17.Sayı 22 

Şehabettin TEKİNDAĞ,Şemseddin Mehmet Bey Devrinde Karamanlılar.Tarih Dergisi(İ.Ün.)Sayı 

:19.Say(1964 

Prof.Dr.Şehabettin TEKİNDAĞ,Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.Sayı3- 1967 

Şehabettin TEKİNDAĞ,Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi.Tarih 

Dergisi(İstanbul Ün.).1967-Cilt 17.Sayı 22 

Prof.Dr.Şehabettin TEKİNDAĞ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.Sayı3- 1967 

Prof.Dr.Şehabettin TEKİNDAĞ, Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı.Belgelerle Türk Tarihi Dergisi.1968.-Sayı 4 

Burhan CAHİT ,Heyet i Nasiha İle Beraber ,  Yeni Gazete,Sahillere Doğru.19 Mayıs 1335 

Serveti Fünun Gazetesi  ,Cilt 12.Sayı 1223 Kanuninisani 1312(1897 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)


 45 

 

 

 

 

 

 

 

  


