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Özet
Osmanlı mparatorlu u, XVIII. yüzyılda ba ta siyasi, sosyal ve ekonomik olmak üzere farklı
nedenlerden dolayı ta radaki merkezi otoritesini yitirirken genellikle âyân adı verilen yerel aileler güçlenmi ler
ve Osmanlı topraklarında büyüklü küçüklü çok sayıda âyân ailesi ortaya çıkmı tır. Bunlardan birisi de Alâiye
Sanca ına ba lı Manavgat Kazası’nda XIX. yüzyılın ba larında âyânlık makamını ele geçiren Tugayo ulları
ailesidir. Manavgat’ta ortaya çıkan bu aile Teke Sanca ında âyânlık yapan Tekelio ulları tarafından
desteklenmi hatta Kadı Abdurrahman Pa a ile Tekelio ulları arasında ya anan çatı ma sırasında Kadı Pa a ve
o ullarının ortadan kaldırılmasıyla bunlara ait mal varlı ı bu iki âyân ailesi arasında payla ılmı tır.
Tekelio ulları ortadan kaldırılmalarına ra men XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar Manavgat’ta âyânlık yapan
Tugayo ulları bundan sonra kaza müdürlü ünü elde etmeyi de ba armı lardır. XX. yüzyılın ba larında da
Antalya meclis idare azalı ına seçilmi lerdir. Bütün bu idari görevler sırasında vergi toplamaktan asker sevkine
kadar çe itli alanlarda rol almı lardır. Bunun yanında zaman zaman yaptıkları yolsuzluklar nedeniyle halk
tarafından merkeze ikayet edilen Tugayo ulları, sahip oldukları mevki ve makamları edindikleri servetle de
peki tirerek yörede bir asır boyunca etkili olmu lardır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı mparatorlu u, Ayan, Antalya, Manavgat, Teke, Tugay, Tugayo lu,
Tekelio lu, Kadı Abdurrahman Pa a, Yörük.

Abstract
While the Ottoman Empire lost its central authority power in the countryside, because of political,
social and economical reasons in the 18th century, some local families called “The Ayan Families” became
stronger and there were a lot of small or large Ayan Families in the Otoman Empire. One of the Ayan Families
in the Empire was Tugayo lu Family, living in the Manavgat County of Alaiye Flag, who got the Ayanship
authority at the beginning of the 19th century. After the conflict between the Tekelio ullarıs and Kadı
Abdurrahman Pasha, and the Abdurrahman Pasha’s and his sons’ had been eliminated, the Tugayo ullarıs,
which lived in Manavgat, did not only share the belongings the Kadı Pashas’ but also they became a family
supported by the Tekelio ullarıs. Although the Tekelio ullarıs had been eliminated, the Tugayo ullarıs
performed the position of being the Ayan, and also took the position of the Manavgat County Management.
They were chosen as the member of Antalya Management Council. During all these, they took role in different
areas such as collecting the tax and dispatching the soldiers. Besides, the Tugayo ullarıs, who were complained
to the central authority, had been powerful and effective in the country by means of the position and the
authority and also the wealth they gained.
Key Words: Ottoman Empire, Ayan, Antalya, Manavgat, Teke, Tugay, The Tugayo lus, The
Tekelio lus, Kadı Abdurrahman Pasha, Nomad.

Osmanlı devletinin kurulu undan itibaren izledi i fetih politikasının yüzü batıya dönük olmakla
birlikte devletin do u unda ve yükseli inde etkili olan farklı amiller bulunmaktaydı (Köprülü, 1984: 105110). Yöneticilerin iç ve dı ili kilerde izledikleri do ru strateji belki de bu amillerden en önemlisi olup
do ru stratejiyi tespit edebilecek ve uygulayabilecek iyi bir yönetici ba arıya giden yolda en etkili karar
mekanizmasıydı. yi yönetici ve do ru strateji birbiriyle bütünle mi yükseli teki iki önemli faktördü
(Ero lu, 2006: 169-170). Bunlara di er etkenler de eklenince XVI. yüzyılda klasik dönem adı verilen bir
sisteme ula ılmı tı ancak Osmanlı devlet adamları bu yüzyılın sonlarından itibaren devletin bütün
kurumlarında toplumun ihtiyacı olan gerekli dönü ümü ve yenile meyi gerçekle tiremedikleri için
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birtakım sıkıntılar ba göstermi ti. XVIII. yüzyıla gelindi inde siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda
ya anan bunalımlar neticesinde merkezi otorite güç kaybetti i ölçüde ta rada genellikle âyân1 adı verilen
yerel aileler güç kazandıkları gibi ço unlukla merkezî otoriteye kar ı bir tutum sergileyip nüfuzlarını
arttırmı lardı (Özkaya, 1994: 7; Ak, 2007: 1-3). Merkezî otoritenin ta radaki gücünün giderek azalması
sonucunda voyvoda, mütesellim, mutasarrıf, vali ve âyân olarak yönetimin her a amasında görev alıp
ta radaki otorite bo lu unu kendi lehlerine dolduran Anadolu ve Rumeli’de hanedan veya âyân olarak
adlandırılan birçok aile ortaya çıkmı tı (Uzunçar ılı, 1982: 436-437, 609-618; Çadırcı, 1991: 12-13;
Özcan, 1999: 176).
Manavgat Kazasında âyânlık makamını ele geçiren Tugayo ulları da bu ailelerden biriydi. Ba ta
âyânlık olmak üzere XIX. yüzyıl boyunca çe itli idari görevlerde bulunan Tugayo ulları ailesinin yapılan
çalı malarda Alâiye Sanca ına ba lı Manavgat Kazası içerisindeki Türkmen a iretlerinden biri oldukları
tespit edilmi tir (Türkay, 2005: 140). Aynı zamanda Tugayo ullarının yörede ilk yerle en Yörüklerden
oldukları ileri sürülmektedir (Aktan, 1996: 19). Ar iv belgelerinden de Tugayo ullarının Yörük
olduklarını tespit etmek mümkündür.2
Manavgat Sarılar Köyünde bulunan Tugayo ulları mezarlı ındaki mezar ta ları üzerinde yapılan
çalı malarda bu aileden birçok ki inin ismi ve ölüm tarihleri okunmu olup Tugayo ullarının yöredeki
varlı ı XVII. yüzyıla kadar götürülebilir (Erten, 1938: 13-14). Alâiye Sanca ının Manavgat Kazası’nda
Tugayo ulları namıyla öhret kazanan bu aileden âyân olarak bilinen ilk ki i Manavgat Kazası âyânlı ı
görevini yürütürken 1801 yılı A ustos ayı ba larında bradılı Kadı Abdurrahman Pa a’nın amcasının
katillerini cezalandırmakla görevlendirilenler arasında yer alan Tugayo lu Emin’dir (Uzunçar ılı, 1971:
251). Manavgat âyânı Tugayo lu Emin, konargöçer taifesinden olmasına ra men yörede servet sahibi
olup merkezden kapıcıba ılık rütbesini almayı da ba armı tır (BOA., C.ML, 153/6498). Manavgat’ta
âyânlık yaparken 1217/1803 yılında ölmü ve Manavgat eyhler Köyü yakınına defnedilmi tir (Erten,
1938: 14).
Tugayo lu Emin’in ölümünden sonra mal varlı ının tespit edilmesi için atanan müba ir 1217
evasıt-ı Zilka’de/ 9 Mart 1803 tarihinde mal varlı ını kaydetti i defteri merkeze göndermi tir. Bu
sıralarda merkeze Tugayo lu Emin’in zenginli i ve mal varlı ı konusunda birtakım bilgiler ula makla
birlikte 100.000 kuru tan fazla malı oldu u ihbar edilmi ve mal varlı ı bundan az olursa kabul
edilmeyece i bildirilmi tir. Malların devlet hazinesi adına zapt edilmesi için Alâiye Sanca ı Mutasarrıfı
ve Bozkır Maden Emini Abdurrahman Pa a görevlendirilerek bir de müba ir tayin edilmi ancak
Tugayo lu Emin’in kona ı bu görevlendirmeden hemen önce yanmı tır. Kona ın görevlendirmeden kısa
bir süre önce yanmı olması varislerin kalan malları teslim etmemek için böyle bir yola ba vurup mal
varlı ı yandı hissi uyandırarak mevcut malları saklamı olabilecekleri ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Abdurrahman Pa a’nın, Tugayo lu Emin’in mal varlı ı ile ilgili yaptı ı ara tırma sonucunda 21
Muharrem 1218/13 Mayıs 1803 tarihinde payitahta verdi i bilgiye göre: Konak yanmadan önce 100.000
kuru luk tutarın olabilece i ancak konak yandıktan sonra bir kuru luk dahi e yasının kurtulmadı ı,
kapıcıba ılık yapmasına ra men konargöçer oldu u için giysi ve e ya gibi herhangi bir eyi
bulunmadı ından de er biçilebilecek olan sadece teke abasından bir giysi yanında kalan bütün malının
hayvanlardan ve bir miktar araziden ibaret oldu u belirtilmi tir. Abdurrahman Pa a, Tugayo lu Emin’in
mal varlı ını ara tırıp yazarken rü vetle suçlanabilece i endi esini ta ımakla birlikte kendisinin hiçbir
malı zimmetine geçirmedi ini, 100.000 kuru luk malla ilgili bilginin ancak yangın öncesinde
olabilece ini bildirmektedir. Abdurrahman Pa a’ya göre: Konak yanmadan önceki malın 100.000
kuru un üzerinde oldu u ihbarı da yalandan ibaret olup belirlenen hayvan ve arazi satılsa ancak 25.000
kuru gelir elde edilebilecektir (BOA., C.ML, 155/6553).

1
Âyân tabiri, Arapça bir kelime olup, herhangi bir ehir, kasaba, bir zümre veya bir devrin ileri gelenleri; belli ba lı büyükleri
manası yanında ta rada halkın itibar etti i, devlet ile halk arasında temsilcilik vazifesi görenler ile devlet tarafından seçilen meclis
azası hakkında olmak üzere her iki makam için kullanıldı ı gibi halk arasında zenginler için de aynı tabir kullanılmı tır. Âyân, e raf,
ekabir, erkan kavramları genellikle aynı anlamda kullanılagelmi tir. Ayrıntılı bilgi için bk. M. Fuad Köprülü (2001). “Âyân”, slâm
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2
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rütbesini tahsil itmi ise dahi konargöçer makûlesinden olub…”, (BOA., C.ML, 153/6498); Osmanlı döneminde hayvancılıkla
u ra ıp belirli bir yaylak ve kı lak arasında gidip gelen Türkmenlerin ya am tarzlarını ifade etmek için konar-göçer, göçer-evli,
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Eren Yayınları, s. 61; Yusuf Halaço lu (2006). XVIII. Yüzyılda Osmanlı mparatorlu u’nun skân Siyaseti ve A iretlerin
Yerle tirilmesi, Ankara: TTK Yayınları, s. 14.

29

Tugayo lu Emin’in mal varlı ı ile ilgili bu tespitleri yaptıktan sonra merkezden gelecek emri
bekleyen Abdurrahman Pa a ile Manavgat Kadısına 8 safer 1218/30 Mayıs 1803 tarihinde gönderilen
fermana göre, 1217 evasıt-ı Zilka’de/ 9 Mart 1803 tarihinde ba muhasebeye ula an defterde kayıtlı
Tugayo lu Emin’e ait kayda de er herhangi bir mal bulunmadı ı bildirilmi tir. Abdurrahman Pa a’nın,
kaydetti i 25.000 kuru luk mal varlı ının 30.000 kuru bedel ile düzenlenip tahsil edilerek müba irle
merkeze gönderilmesi e er varisler hazineye bu 30.000 kuru u öderlerse malların onlara bırakılması
emredilmi tir (BOA., C.ML, 155/6553).
Tugayo lu Emin’in ölümünden sonra aynı aileden Tugayo lu brahim, “…Muhtar-ı kaza olacak
makûleden de il isede…” (BOA., C.DH, 103/5118) Manavgat’ta âyânlı ı ele geçirmi tir. Âyânlık
yaparken halk üzerinde uyguladı ı baskı ve zulümden dolayı merkeze ikayet edilmi tir (Özkaya, 1994:
208). Bu dönemde Anadolu ve Rumeli âyânları bulundukları alanlar yanında daha geni bölgelere sahip
olmak istedikleri gibi bu bölgeleri ellerinde tutabilmek için küçük âyânları nüfuzları altına almı lar,
küçük âyânlar da varlıklarını büyük âyânların çevresine sı ınarak sürdürmü lerdir (Mutafçıeva, 1977:
172-175). Benzer bir ili kiyi Teke sanca ında etkili olan Tekelio ulları (Erten, 1955: 5-6) ile
Manavgat’taki Tugayo ulları arasında da görmek mümkündür.
Kadı Abdurrahman Pa a ile Tekelio lu çatı masına Manavgat âyânı Tugayo lu brahim de
dolaylı olarak karı tı ı için burada Kadı Abdurrahman Pa a hakkında da ayrıca bilgi vermek
gerekmektedir. Tugayo ullarının mal varlı ını zapt etmekle görevlendirilen Kadı Abdurrahman Pa a,
bradılı olup çe itli devlet görevlerinde bulunmakla (Uzunçar ılı, 1971: 250; Erten, 1955: 26-27; Tızlak,
2002: 244) birlikte III. Selim döneminde olu turulan Nizam-ı Cedid oca ına Anadolu’da en fazla destek
verenlerden birisi oldu u için padi ah tarafından iltifat görmü tür (Cevdet, 1984: 1941,1976). Nizam-ı
Cedid te kilatını Anadolu’dan sonra Rumeli’de de yerle tirmek için stanbul’a davet edilince 1221/1806
yılı Rebî’ü’l-evvel/ Haziran ayı içerisinde büyük bir ordu ile Üsküdar’a gelmi tir. Bir süre sonra Rumeli
taraflarına görevlendirilmi ancak âyânların tepkisi üzerine görevden alınınca (Cevdet, 1984: 2001-2007,
2061; Uzunçar ılı, 1971: 273-274, 294-296) eski görev yeri olan Konya’ya dönmü tür (Uzunçar ılı, 1971:
409-412). III. Selim tahttan indirilince (Halaço lu, 2002: 28) deste ini kaybeden Kadı Abdurrahman
Pa a, kar ı hareketle IV. Mustafa’yı tahttan indirip II. Mahmut’u tahta geçiren Alemdar Mustafa Pa a’nın
sadareti döneminde yeniden stanbul’a davet edilince (Cevdet, 1984: 2240) topladı ı askerlerle stanbul’a
gelmi ve stanbul’da 1808 tarihinde yapılan Sened-i ttifak toplantısına da katılarak Alemdar Mustafa
Pa a’ya gerekli deste i sa lamı tır ( ânî-Zâde, 2008: 70, 81). Alemdar Mustafa Pa a’nın faaliyetlerine
kar ı çıkan isyan hareketi üzerine stanbul’dan ayrılarak (Tızlak, 2002: 245) o lu Abdullah Pa a’nın
mutasarrıf olarak görev yaptı ı Bey ehir Sanca ı üzerinden Alâiye Sanca ına ba lı olan memleketi
bradı’ya gelmi tir (Cevdet, 1984: 2272).
Yeniçeriler, Nizam-ı Cedid taraftarı Kadı Abdurrahman Pa a’nın cezalandırılması konusunda
ısrar edince II. Mahmut kar ı koyamamı , Anadolu’da ve Rumeli’de mutlaka yakalanması için fermanlar
çıkarılmı olmakla birlikte bir süre sonra da bu i için tek ba ına Teke mütesellimi olan Tekelio lu Hacı
Mehmet görevlendirilmi tir (Tızlak, 2002: 245). Tekelio lu Hacı Mehmet’in 1802 tarihinde Alâiye
Sanca ına ba lı olan Manavgat Kazasını zorla Teke Sanca ına katmaya çalı ması Abdurrahman Pa a’nın
o lu Abdullah Pa a ile aralarının açılmasına sebep olmu tur (Halaço lu, 2002: 18, 30). Bölgede kendisine
alternatif olabilecek bir güç istemeyen Tekelio lu Hacı Mehmet, bundan sonra Kadı Pa a ailesine kin
beslemeye ba ladı ı gibi Kadı Abdurrahman Pa a’nın cezalandırılması ile ilgili görev emrini alır almaz
topladı ı on bine yakın askerle derhal harekete geçmi tir. O ulları Abdullah Pa a ve Müderris Mehmet
Bey ile birlikte bradı’daki evine sı ınan Kadı Abdurrahman Pa a altı yedi aylık bir ku atmadan sonra
bradı yakınlarındaki Zilan Köyü da larına firar etmi tir. Bir süre sonra yiyecek almak üzere kasabaya
gönderdikleri hizmetçileri ele geçirilince yerlerinin söylettirilmesi üzerine yakalandıkları gibi bradı da
bulunan medrese kar ısındaki kona ı önünde 10 Zilhicce 1223/27 Ocak 1809’da Kadı Abdurrahman
Pa a, haklarında idam fermanı bulunmamasına ra men Tekelio lu Hacı Mehmet A a’nın o lu brahim
Bey’in telkinleri sonucunda 22 Zilhicce 1223/8 ubat 1809’da o ullarından Abdullah Pa a, bir gün sonra
da Mehmet Bey idam edilmi tir (Tızlak, 2002: 245; Erten, 1940: 101-102; Erten, 1955: 29; Uzunçar ılı,
1971: 442-443; ânî-Zâde, 2008: 190-191).
Abdurrahman Pa a’nın o lu Abdullah Pa a’yı katleden Tekelio lu Hacı Mehmet, Manavgat’ta
Abdullah Pa a’nın yaptırdı ı kona ına Tugayo lu brahim’i yerle tirmi tir. Aynı zamanda Tekelio lu,
Abdullah Pa a’nın e ini de Tugayo luna nikâhlamı tır. Mal varlı ının bir kısmına da yine Tekelio lunun
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deste iyle Tugayo lu brahim el koymu tur.3 Abdullah Pa a ve karde i Mehmet Bey’in malları
varislerine ba ı lanmasına ra men Tekelio lu ile Tugayo lu el koydukları malları geri vermeyince
Abdurrahman Pa a’nın damadı ve ye eni merkeze gönderdikleri dilekçede kendilerine bırakılan ancak
verilmeyen mallar için yeniden bir emir çıkarılmasını istemi lerdir. Tugayo lu brahim’in, Manavgat
Kazası âyânlı ı görevini yürütürken 1227/1812 yılı içerisinde ölmesi üzerine Tekelio lunun deste iyle
zimmetine geçirdi i Abdurrahman Pa a’nın o ullarına ait malların devlet hazinesi için zapt edilmesi
emredilmi tir. Katledilenlerin e leri ve çocukları da Tekelio lu ile Tugayo lu tarafından el konulan
mallar kendilerine verilmedi i için peri an edildiklerine dair ikayetçi olmu lardır. Bunun üzerine 21 ve
26 Zilka’de 1227/26 Kasım ve 1 Aralık 1812 tarihinde Abdullah Pa a ve Mehmet Bey’in Alâiye’de esnaf
zimmetinde bulunan 25.000 kuru alacakları ile birlikte yöredeki di er emlak, arazi ve gelirleri yanında
6.000 kuru luk mal varlıklarıyla Tugayo lunun zimmetinde bulunan e yaların varislerine iade edilmesi
için ferman çıkarılmı tır. Alâiye Mutasarrıfı vezir Abidin Pa a’ya, Alâiye Kadısına, mal zaptı için
müba ir olarak atanan brahim’e 18 Muharrem 1228/21 Ocak 1813 tarihinde aynı içerikteki bir emir daha
gönderilmi tir (BOA., C.DH, 103/5118).
Çıkarılan bu fermanlara ve ellerindeki 7 Zilhicce 1225/3 Ocak 1811 tarihli mülk-nâme-i
hümâyûna ra men Kadı Abdurrahman Pa a’nın ve o ullarının malvarlı ı varislerine iade edilmemi , 6
Rebi’ülevvel 1230/16 ubat 1815 tarihinde bu defa Kadı Abdurrahman Pa anın iki e i ve dört kızı ile
torunu Abdurrahman Bey, bir kısmı Tekelio lu Hacı Mehmet’in yardımı ile Tugayo lu brahim’in
zimmetine geçirilen Antalya, Alanya, bradı, Ka aklı ve Manavgat’taki çiftlik, arazi, arsa, dükkan, han,
menzil kona ı, ev, hayvan, nakit, ba ve bahçeden olu an mal varlıklarının kendilerine teslim edilmesini
istemi lerdir. Bu ba vuru üzerine Tugayo lu brahim’in mal varlı ını zapt etmekle görevli müba ire 21
Rebi’ülevvel 1230/3 Mart 1815 tarihinde gönderilen emirde ikayet konusunun yerinde incelenmesi
Tugayo lu brahim’in üzerinde bulunan Kadı Abdurrahman Pa a’ya ait olup kadılı ı döneminde edindi i
Manavgat ve köyleri ile hududunda bulunan çiftlik, ba , bahçe, arazi ve hayvanlarının varisleri tarafından
satılıp satılmadı ının ve müdahalenin ne ekilde oldu unun ara tırılması istenmi tir (BOA., C.ML,
598/24663). Buna ra men Kadı Abdurrahman Pa a’nın Manavgat yöresindeki arazisi varislerine teslim
edilmemi uzun süre bo kalıp terk edilmesinden dolayı 1900 yılında bir kısmına Girit muhacirleri
yerle tirilmi tir. Di er araziler ise ba ta Ni it köylüleri olmak üzere kom u köylerle birlikte tekrar
Tugayo ullarının tasarrufuna geçmi tir (Selekler, 1960: 97).
Tugayo lu brahim’in ölümünden sonra da Manavgat Kazası’nda Tugayo ullarının idaresi
devam etmi tir. Tekelio lunun Manavgat’a âyân olarak tayin etti i Tugayo ullarını, Teke seraskerli i
yapan Çarhacı Ali Pa a bertaraf ederek Ba dadlızade brahim a ayı âyânlı a getirmi olmasına ra men
Alaiye Sanca ı Mutasarrıflı ı döneminde Ba dadlızadeyi görevden alarak zincire vurup 5.000 kuru
vermez ise idam edece ini bildirip, Tugayo lunun onüç ya ındaki o lunu Manavgat âyânlı ına,
akrabasından Hasan’ı da kethüdalı a getirmi tir. Karahisar-ı Teke Kazasıyla Manavgat Kazası sınır
oldu u için bu dönemde Karahisar-ı Teke’de suç i leyenler Manavgat’a firar ettikleri gibi Tugayo ulları
tarafından korunmaktadır. Bu durumun engellenmesi amacıyla Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı
Vahid Pa a, Tugayo lunun Manavgat’tan uzakla tırılması için 19 Muharrem 1231/21 Aralık 1815
tarihinde merkezden ferman çıkarılmasını istemi tir (BOA., C.ZB, 26/1270). Bu iste e ra men bir sonuç
çıkmamı yörede Tugayo ullarının idaresi devam etmi tir. Manavgat’ta 1244/1828 tarihinde âyânlık
makamında Tugayo lu Mustafa bulunmaktadır (BOA., C.DH, 76/3792).
Yine aynı aileden 6 Cemâziyelevvel 1248/1 Ekim 1832 tarihinde Tugayo lu Ali âyânlık
yapmaktadır (BOA., HAT, 364/20156-F). Tugayo lu Ali’nin âyânlı ı döneminde Osmanlı Devleti,
Mısır’da Mehmet Ali Pa a sorunu ile u ra mı ve Pa a’nın Kıbrıs’a saldırma ihtimaline kar ı adaya
Akdeniz kıyı eridindeki sancak ve kazalardan asker sevk etmeye çalı mı tır. Kıbrıs’ın güvenli i için
3
“…Teke mütesellimi kemâl-i hıyânetinden Abdurrahman Pa anın o lu Abdullah Pa ayı bi-gayr-i hak katl idüb mümâ ileyh
Abdullah Pa anın kaza-i mezbur derununda binâ eyledi i sarayında merkum Tugay o lunu iskân ve maktûl-i merkumun zevcesini
dahi kendüye ‘akd ile külliyetlü mahsulât ve hayvanat ve sâir arazi ve emlâkini dahi zabt itmi oldu undan ve maktûlün zevcesi
Abdullah Pa anın olarak birkaç yüz kiselik nükud ve emvâl-i nefîseyi ketm ve ihfâ eyledi inden zahire ihracı…”, (BOA., C.DH,
103/5118). Di er taraftan Selekler’in, Kadı Pa a soyundan gelenlerden yaptı ı derlemeye atfen tarihi kayıtlarla mutabakatı vardır
de erlendirmesi ile ilgili olarak ar iv belgelerinde bir kayda rastlamak mümkün de ildir. Bu derlemeye göre: Kadı Pa a’nın o lu
Abdullah Pa a, Tugayo lu’nun kızını istemi , vermeyince de Tugayo lunun Manavgat Sarılar Köyündeki kona ını basarak kızı
zorla almı tır. Tugayo lu da çatı ma sırasında öldürülmü tür. Tekelio lu tarafından Kadı Pa a öldürülünce, Abdullah Pa a’nın e i
Tugay kızına kocanı mı istersin? Yoksa babanın kanını mı? Diye sorulmu , kadın, babamın kanını deyince Abdullah Pa a’da
öldürülmü tür. Selekler, Tekelio lu ile Abdullah Pa a’nın arasının açılmasını bu olaya ba lamı tır. Ayrıntılı bilgi için bk. Macit
Selekler. (1960). Yarımasrın Arkasından Antalya’da Kemer Melli- bradı Serik, stanbul: Orhan Mete ve Orta ı Kolektif irketi
Matbaası, s. 84-85.
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Manavgat âyânı Tugayo lu Ali’den de 500 nefer asker yazıp göndermesi emredilmi tir (Dinç, 2010: 113).
Tugayo lu Ali, 400’ü Alanya’dan 100’ü Manavgat’tan olmak üzere 500 nefer asker yazıp göndermekle
görevlendirildi i gibi bu askerlerin ba ına da ba bu tayin edilmi tir. Ali ise âyânı oldu u kazanın
a iretler haricinde 2.000 nüfustan ibaret oldu unu bunlarda çiftçilikle u ra tıkları için de il 100 asker 20
hatta 10 asker bile çıkaramayaca ını bildirmi tir. Tugayo lu Ali’nin, 1248/1832-1833 yılı içerisinde asker
iste i ile ilgili görevi yerine getiremeyece i için defalarca affını rica etmesine (BOA., HAT, 364/20156A; BOA., HAT, 364/20156-B; BOA., HAT, 364/20156-C; BOA., HAT, 364/20156-D; BOA., HAT,
364/20156-E; BOA., HAT, 364/20156-F) ra men bu ricası kabul edilmemi ve toplayabildi i kadar
askeri Kıbrıs’a göndermesi emredilmi tir (Dinç, 2010: 113). Tugayo lu Ali, bundan sonra 350 nefer asker
yazıp Kıbrıs’a göndermi tir. Gönderilen askerler, silah kullanabilecek ve sava abilecek kudrette olmayıp
ya lı ve çoluk çocuk takımından olu tu u için Kıbrıs’ta yerle tirildikleri yerlerde uygunsuz hareketlerde
bulunup Kıbrıs ahalisine zarar verince faydalarından ziyade zararları oldu u dü üncesiyle 1248/1833 yılı
Zilhicce/Mayıs ayı içerisinde adadan geri gönderilmi lerdir (BOA., HAT, 364/20160; BOA., HAT,
364/20160-A; BOA., HAT, 364/20160-B; BOA., A.MKT, 1/86).
Bir süre sonra yolsuzlukla gündeme gelen Tugayo lu Ali, Manavgat’ta Argorlu Dervi
zaviyesinin vakfını iptal edip, 1256/1840, 1257/1841, 1258/1842 ve 1259/1843 senelerine ait gelirlerini
zorla alınca zaviyenin mutasarrıfı brahim Efendi tarafından Konya mü irine ikayet edilmi tir (BOA.,
A.MKT.DV., 2/10). Manavgat’ta önemli bir yerel güç unsuru olan Tugayo lu Ali’den belgelerde
Manavgat Kazası hanedanı olarak bahsedilmektedir. Tugayo lu Ali, 29 Safer 1268/24 Aralık 1851
tarihinde bir alacak verecek davası ile gündeme gelmi tir. Gayrimüslim sarraf Savasoyo lu, Tugayo lu
Ali’nin, kendisine olan 19.433 kuru borcunu ödememesi üzerine ikayetçi olunca (BOA., A.MKT.UM.,
90/3) Konya Valisi Selim Pa a, 27 Cemâziyelevvel 1268/19 Mart 1852 tarihinde Alâiye Kaymakamına
gönderdi i mektupta Tugayo lu Ali’deki sarrafın alaca ının tahsil edilmesini e er Ali borcunu ödemezse
yakalanarak Konya’ya gönderilmesini istemi tir. Hakkındaki ikayet üzerine Tugayo lu Ali, sarrafın
karde ine ve Zanailo ullarına olan borcunu ödedi ini, ödenmeyen 19.433 kuru un arkada larının borçları
oldu unu söyleyince Sarraf, Tugayo lunun arkada larım dedi i ki ileri tanıdı ını belirtilen miktarın
kendi borcu oldu u halde bu ekilde ısrar etti ini iddia etmi tir (BOA., A.MKT.DV., 54/36).
Manavgat’ta XIX. yüzyılın ba larından beri âyânlık yapan Tugayo ulları, Tanzimat sonrasında
ba layan idari düzenlemelerden sonra da kaza müdürlü üne getirilmi lerdir. Tugayo lu Ali, Manavgat’ta
uzun süre devam ettirdi i âyânlık görevinden sonra kaza müdürlü üne atanmı tır. Tugayo lu Ali
hakkındaki ikayetler kaza müdürlü ü döneminde de devam etmi tir. Tugayo lu Ali ve damadı aban
Bey, Dergâh-ı Âli kapıcıba ılarından Hüseyin Hüsnü Bey’e kar ı besledikleri kin nedeniyle Manavgat’ta
bazı ki ileri Hüseyin Hüsnü Bey’in üzerine tahrik ettikleri gerekçesiyle 1266/1850 yılında merkeze
ikayet edilmi tir. Bu ikayetten sonra aban Bey sahtekarlı a ba vurup kaza müftüsünün mührünü taklit
ederek hazırladı ı sahte belgeyi Konya meclisine sunup kendisinin hiçbir i e karı madı ını ve suçsuz
oldu unu ileri sürmü tür (BOA., MVL., 90/30). Merkeze ula an ikayetlere ra men 1271/1854 yılında
Manavgat Kazası Müdürü Tugayo lu Ali’nin memuriyetine hürmet ve riayet edilmesi iste i (BOA.,
HR.MKT., 89/28) yanında müdürlü ü esnasında kazadaki i lerin yürütülmesinde gayretli çalı masından
dolayı, Alâiye Kaymakamına gönderilen 10 evvâl 1272/14 Haziran 1856 tarihli yazıda, Tugayo lu
Ali’ye gerekli kolaylı ın gösterilmesi ve yardımın esirgenmemesi bildirilmi tir (BOA., A.MKT.UM.,
233/8). Tugayo lu Ali, zulüm, baskı, zorla para tahsil etme ve kaza a arını aldı ı gerekçesiyle merkeze
ikayet edilince Manavgat ileri gelenlerinden 111 ki inin imzalayıp 29 Receb 1274/15 Mart 1858
tarihinde Babıali’ye gönderdikleri dilekçede Tugayo lu Ali’den memnuniyetlerini dile getirip Ali’nin
herhangi bir yolsuzlu u olmadı ını belirttikleri gibi ikayetin di er kazalarda müdür hakkında kin
besleyen bazı ki iler tarafından yapıldı ını ileri sürmü lerdir (BOA., MVL., 570/64). Tugayo lu Ali,
görev yaptı ı dönemde devlet hazinesine ait gelirleri korudu u gibi zamanında toplanmasını da sa ladı ı
için yaptı ı yararlı i ler devam ettikçe ona hürmet edilmesini vurgulayan 29 evvâl 1276/20 Mayıs 1860
tarihli ferman Alâiye Kaymakamına gönderilmi tir (BOA., A.MKT.UM., 401/67). Tugayo lu Ali’nin
Manavgat’taki müdürlük görevi boyunca yaptı ı çalı malardan memnun olan merkez 13 Rebi’ülevvel
1278/18 Eylül 1861 tarihinde Alâiye Kaymakamı Süleyman A a’ya gönderdi i yazıda Tugayo lu Ali’yi
kaza yönetiminde tavsiye etti i gibi Ali’nin görevi ile ilgili i lerine yardım edilmesini de ayrıca
vurgulamaktadır (BOA., A.MKT.UM., 500/15).
Tugayo lu Ali, devlet adına bu hizmetleri yerine getirirken bradı’da sahip oldu u yaylak ve
kı la ına buranın ahalisinden bazı kimselerin müdahalesi sözkonusu olunca yapılan müdahalenin
engellenmesi için merkeze ikayet dilekçesi göndermi tir. lgili ikayetten sonra Alâiye Kaymakamına ve
Konya Valisine 11 Receb 1276/3 ubat 1860 tarihinde gönderilen yazıda, Tugayo lu Ali’nin
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tasarrufundaki yaylak ve kı la a yapılan müdahalenin engellenmesi istenmi tir (BOA., A.MKT.UM.,
394/16; BOA., A.MKT.UM., 394/18; BOA., A.MKT.UM., 394/19).
Âyânlıktan kaza müdürlü üne kadar Manavgat’ta uzunca bir süre yöneticilik yapan kimi zaman
yolsuzlukla gündeme gelip merkeze ikayet edilen buna kar ılık kendi adamlarınca desteklenen; Tanzimat
sürecinden itibaren ta rada merkezi otoritesini yeniden güçlendirmeye çalı an devlet tarafından da ta rada
yaptı ı hizmetleri yanında halk üzerindeki birtakım uygulamaları görmezden gelinen Tugayo lu Ali,
1279/1862 yılında vefat etmi ve Manavgat Sarılar Köyündeki aile mezarlı ına defnedilmi tir (Erten,
1938: 14).
Tugayo lu Ali’den sonra aile üyelerinden Ahmet Tahir ve Mehmet Efendilerin de devlete
önemli hizmetleri olmu tur. Bunlar, Konya yöresinden ordu için gelen bu dayın iskelelere ta ınması için
gerekli deveyi temin edip ücretsiz olarak yardım amacıyla göndermi lerdir. Manavgat ve çevresinde
ortaya çıkan çekirge istilasıyla da mücadele ettikleri gibi çekirgenin imhası için kaza halkı ile birlikte
gerekli masrafları toplayıp kar ılamı lar ve tamamen imhası için de gayret etmi lerdir. Tugayo lu Ahmet
Tahir ve Mehmet Efendilerin bu gayretleri üzerine birer rütbe ile ödüllendirilmeleri için Teke Sanca ı
idaresinden Harbiye Nezaretine 6 Receb 1299/24 Mayıs 1882 tarihinde istekte bulunulmu tur. Teke
Sanca ı idare meclisinin Ahmet Tahir ve Mehmet Efendiye rütbe verilmesi için yaptı ı istek üzerine
Harbiye Nezaretinden bu konuda ferman çıkarılması için 4 Rebî’ülâhir 1300/12 ubat 1883’de Babıâli’ye
yazılmı tır. Babıâli’den 21 Mart 1299/2 Nisan 1883’de Harbiye Nezaretine gelen yazı ekleriyle birlikte
18 Cemâziyelâhir 1300/26 Nisan 1883 tarihinde tekrar Babıâli’ye gönderilmekle birlikte bu defa istenen
rütbeler için 24 Cemâziyelâhir 1300/2 Mayıs 1883 tarihinde Dahiliye Nezaretinin görü üne
ba vurulmu tur. Ahmet Tahir ve Mehmet Efendilerin hizmetleri kar ılı ında 3 Receb 1300/10 Mayıs
1883 tarihinde Binba ılık rütbesi ile ödüllendirilmeleri kararına Dahiliye Nezaretinin görü ü alındıktan
sonra varılmı ve verilen rütbeler ile ilgili mazbata takdim edilmek üzere 17 Haziran 1299/29 Haziran
1883 tarihinde Harbiye Nezaretine gönderilmi tir (BOA., .DH., 884/70478).
Yörede etkileri hissedilir derecede artan Tugayo ulları Manavgat’ta adam hapsetmekten
öldürmeye, borç adı altında para almaktan devlet malı olan 40.000 dönüm ormanlık alanı kendilerine mal
etmeye kadar çe itli yolsuzluklar yapmı lar ve ormanı mülkü olarak gösterip Ba lar köyü ahalisine icara
vermi lerdir. Ormanlarla ilgili yaptıkları yolsuzluklar Teke Mutasarrıflı ına bildirilmesine ra men Teke
Mutasarrıfı yapılan ara tırma sonucunu merkeze göndermedi i gibi Tugayo lunun serbest dola masına da
müsaade etmektedir. Tugayo lu ise kendisinden ikayetçi olan Manavgat halkından yüz elli ki i
aleyhinde açtırdı ı cinayet davasıyla onların hapiste peri an olmalarına neden olurken Konya Vilayeti ve
Teke Sanca ındaki devlet görevlileri de Tugayo luna inanmaktadırlar. Manavgat’taki bu yolsuzluklara
son verilerek adalet sa lanırsa halk ileri gelenleri Tugayo lunun verdi i vergiden 20.000 kuru daha
fazlasını vermeyi taahhüt edip durumu bir dilekçe ile 6 Rebî’ülâhir 1304/2 Ocak 1887’de Babıâli’ye
iletmi lerdir (BOA., Y.PRK.AZJ., 11/99). Tugayo lunun yolsuzlu u nedeniyle yapılan tahkikatın Teke
Mutasarrıflı ında bekletilmesi üzerine ma duriyetlerinin giderilmesi için aynı ki iler durumu 17
Rebî’ülâhir 1304/13 Ocak 1887’de telgrafla Konya valili ine de bildirip gere inin yapılmasını
istemi lerdir (BOA., DH.MKT., 1391/83).
Yukarıda bahsedilen Ahmet Tahir Efendi ile aynı ki i olup olmadı ını tespit edemedi imiz
ancak yine bu aileden olan Tugayo lu Tahir Efendi, Manavgat’taki yolsuzluk ve halka yaptı ı baskıyla
gündeme gelmi tir. Konya valili ine 6 Cemâziyelevvel 1304/31 Ocak 1887 tarihinde yapılan ikayete
göre Tahir Efendi, çiftli i, arazisi ve di er i lerinde halkı zorla çalı tırdı ı gibi mal varlı ı ve arazisini
sayımdan gizleyerek hazineyi zarara u ratmı tır. Kendisini ikayet edenlerden birço unu adamlarına
dövdürüp öldürttü ü gibi bakire kızların ırzına geçmeye kadar ileriye gitmi tir (BOA., DH.MKT.,
1396/66).
Manavgat’ta bu yolsuzluklar ya anırken Tugayo ullarına ait Çakı çiftli ine 7 Zilka’de 1308/14
Haziran 1891 tarihinde bedeli ödenmek kaydıyla Çerkes muhacirlerinin yerle tirilmesi gündeme gelmi tir
(BOA., DH.MKT., 1841/107). Tugayo ullarına ait tapulu çiftlik muhacir yerle tirme dü üncesiyle ihlâl
edilince Alanya’da bulunan Tugayo lu yetimleri haklarının korunması için analarının imzasıyla merkeze
dilekçe göndermi lerdir. Bu dilekçe üzerine 24 Haziran 1307/6 Temmuz 1891 tarihinde mecelleye atfen
yapılan ara tırma neticesinde çiftli e muhacir iskânının söz konusu olamayaca ı kararına varılmı tır
(BOA., DH.MKT., 1848/99).
Tugayo ulları hakkında zaman zaman ikayetler ya anırken Manavgat’ta önemli hizmetlerde
bulunanlar da olmu tur. Tugayo lu brahim, harap vaziyetteki Manavgat telgrafhanesini 14.000 kuru
para harcayarak yeniden yaptırmı tır. Bu hizmeti kar ılı ında 30 Nisan 1309/12 Mayıs 1893 tarihinde
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Posta ve Telgraf Nezaretinden ödüllendirilmesi istenince ilgili yazı Posta ve Telgraf Nezaretinden
sadarete havale edilmi ve sadaret tarafından 28 Temmuz 1309/9 A ustos 1893 tarihinde Tugayo lu
brahim Bey’in binba ılık rütbesi ve mecidi ni anı ile ödüllendirilmesine karar verilmi tir (BOA.,
DH.MKT., 72/41).
Tugayo ullarının yöredeki hizmetleri sürdükçe onlar adına ödüllendirme gelene i devam
etmekte olup yine aynı aileden Tugayo lu Cemal Bey’e devlete olan hizmetlerinden dolayı 4 Muharrem
1321/2 Nisan 1903 tarihinde Babıâli tarafından yarbaylık rütbesi verildi i (BOA., .TAL., 306/1321 R005) gibi 5 Muharrem 1322/22 Mart 1904 tarihinde de mecidi ni anla ödüllendirilmi tir (BOA., .TAL.,
327/1322/M-065). Bu dönemde Tugayo lu Cemal, hasta olan o lunu tedavi ettirmek üzere stanbul’a
götürmü , sadarete yaptı ı ba vuru üzerine o lunun Hamidiye Etfal hastanesinde ameliyat edilerek
tedavisinin yapılması için 19 Cemâziyelevvel 1324/11 Temmuz 1906 tarihinde izin verilmi tir (BOA.,
.HUS., 143/1324/Ca071).
Tugayo lu Cemal, bir süre sonra bir gayrimüslimle arasında geçen define alı veri iyle gündeme
gelmi tir. Gayrimüslim Ta çı Nikola, eski Antalya harabelerinde hafriyatta çalı ırken buldu u 20.000 lira
de erindeki altın paraların zorba Tugayzadeler tarafından gasp edildi i iddiasıyla 14 Rebi’ülevvel
1329/15 Mart 1911 tarihinde Adliye Nezaretine telgrafla ba vuruda bulunmu tur. Durum Adliye
Nezaretinden Dahiliye Nezaretine bildirilince Dahiliye Nezaretinden Konya vilayetine çekilen 5 Mart
1327/18 Mart 1911 tarihli telgrafta Nikola’nın ikayetinin yerinde ara tırılarak sonucunun bildirilmesi
istenmi tir. Konya valili inin giri imiyle Nikola’nın ihbarı ve kısa bir ara tırma sonucu ekleriyle birlikte
hakikatin ortaya çıkarılaca ı vaadiyle Dahiliye ve Adliye Nezaretine gönderilmi tir (BOA., DH. D., 281/16).
Tarafların alınan ifadelerinden anla ıldı ı üzere Tugayo lu Cemal, Nikola’yı yakla ık olarak
kırk keseden fazla oldu u belirtilen (BOA., DH. D., 28-1/16, s. 1)4 altınlar kar ılı ında 1.700 liraya ikna
etmi (BOA., DH. D., 28-1/16, s. 5) ancak okuma yazması olmayan Nikola’ya 300 lira nakit para (BOA.,
DH. D., 28-1/16, s. 5-6) yanında 400 liralık oldu unu söyledi i 150 liralık Bank-ı Osmanî kâ ıdı (BOA.,
DH. D., 28-1/16, s. 7) ile birlikte 500 liralık dedi i 50 liralık senet vermi tir (BOA., DH. D., 28-1/16, s.
7-8). Bu geli meler üzerine Nikola, Cemal Bey’in yaptı ı bu yolsuzlu u ihbar etmek isteyince (BOA.,
DH. D., 28-1/16, s. 10) önce davranan Cemal Bey paltosunun cebindeki 150 liralık Bank-ı Osmanî
ka ıdının Nikola tarafından çalındı ı iddiasıyla adliyeye ba vurmu (BOA., DH. D., 28-1/16, s. 15)
alınan ifadesinde de 50 liralık senedi Nikola’yı in aatında çalı tırdı ı için verdi ini söylemi tir (BOA.,
DH. D., 28-1/16, s. 13-14). Nikola, Tugayzade Cemal Bey adına Antalya Bank-ı Osmaniye kayıtlı 150
liralık banka kâ ıdı ile Cemal Bey’in imzasını ta ıyan 50 liralık senedi 9 Mart 1327/22 Mart 1911
tarihinde adliyeye sunmu tur (BOA., DH. D., 28-1/16, s. 12). 150 liralık Bank-ı Osmanî ka ıdı üzerinde
Tugayzade Cemal Bey’e ödeme emri ve numarası yazılı olmakla beraber 14 ubat 1326/27 ubat 1911
tarihli senette ise Nikola’ya 50 lira borcum oldu una dair i bu senet kendisine verildi ibaresi yer
almaktadır (BOA., DH. D., 28-1/16).
Teke Sanca ı Bidayet Mahkemesi Savcılı ının 15 Mart 1327/28 Mart 1911 tarihli yazısında
dava ile ilgili bilgiler verilmekle birlikte hangi tarafın haklı oldu u konusunda bir sonuca varılamamı tır.
Nikola ile Tugayo lu Cemal Bey’in savcılık tarafından alınan ifade tutanakları ve meselenin adliyedeki
sonucu 24 Mart 1327/6 Nisan 1911 tarihinde Konya valisi tarafından Dahiliye Nezaretine gönderilmi tir.
Bu arada savcının taraf tutabilece i ihbar edildi i gibi bazı ki ilerin te vikiyle tarafların yakınlarının
hükümet memurlarını tehdit etmeye cesaret edebilecekleri belirtilmi tir. Bu hususta çıkarılacak fermanın
padi aha ait oldu u vurgulanmakla (BOA., DH. D., 28-1/16) birlikte Tugayo lu Cemal’in bu davasından
bir sonuç çıkmamı tır.
Tugayo lu Cemal ile ilgili bu soru turmadan birkaç yıl sonra skan-ı A air ve Muhacirin
Müdüriyetinden 24 Nisan 1330/7 Mayıs 1914 tarihinde Teke Mutasarrıflı ına çekilen telgrafta Cemal
Bey’e ait olan bir arazi istenmekle birlikte ne amaçla istendi i belirtilmemi tir. Tugayo lu Cemal Bey,
istenen arazi konusunda razı olursa arazinin alınması aksi halde araziye dokunulmaması bildirilmektedir
(BOA., DH. FR., 40/161). Birinci Dünya sava ının bitimi sıralarında Cemal Bey, Antalya idare meclis
azalı ına seçilmi ve atamasının yapılması için de 18 ubat 1335/18 ubat 1919 tarihinde ilgili yazı
merkeze gönderilmi tir (BOA., DH. .UM, 12/-1/2//60). Muhtemelen Antalya idare meclis azalı ına
seçilmeden önce Cemal Bey’in Antalya’da sahip oldu u dört dönüme yakın arsası inas mektebi yapılmak
üzere istimlâk edilince bunu kabul etmeyen Cemal Bey, mahkemeye ba vurmu ve arsa bedelini almaya
4
Bu dosya içerisinde 7 adet belge bulunmakla birlikte 4 numaralı belge 16 sayfa olup ilk 12 sayfası Nikola’nın di er sayfalarda
Tugayo lu Cemal’in ifade tutana ından olu maktadır.
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hak kazanmı tır. Bir süre sonra meclis azası olmasından dolayı meclis ileri gelenleri tarafından mektebe
Cemal Bey’in adının verilmesi ve maarif ni anıyla ödüllendirilmesi teklif edilince Cemal Bey bunu kabul
etmi ve mektebin kapısı üzerine konulacak olan kitabeye Teke Mutasarrıfının da onayıyla “Tugayzade
Cemal Bey Ana Mektebi” yazdırılmı tır. Böylece Cemal Bey, 4.000 lira de erindeki arsasını 200 lira gibi
cüzi bir bedelle inas mektebi yapılması için ba ı layıp e itim-ö retime katkıda bulunmu tur. Teke
Mutasarrıflı ından 20 ubat 1335/20 ubat 1919’da Maarif Nezaretine çekilen telgrafta Cemal Bey’in
e itime sa ladı ı bu katkıdan dolayı maarif ni anı ile ödüllendirilmesi istenince maarif ni anıyla
ödüllendirilmesine karar verilmi ve ni an yazısı Maarif Nezaretinden 20 Mart 1335/20 Mart 1919
tarihinde Teke Sanca ı Maarif Müdürlü üne gönderilmi tir (BOA., MF.MKT., 1237/96).
Tugayo ulları Manavgat yöresinde nüfuzları sayesinde yüklü miktarda mal mülk edindikleri gibi
ihti amlı bir hayat sürdürmü lerdir. Manavgat Sarılar Köyü Tugayo ullarının yerle im alanıdır. Köyde,
Tugayo ullarından Mehmet A a’nın vasiyetiyle o lu brahim A a tarafından 1763 tarihinde yaptırılmı
olan bir cami yer almaktadır (Erten, 1938: 12). Sarılar Köyünde bulunan büyük ve muntazam iki katlı
kona ın Tugayo lu Ali tarafından yaptırıldı ı rivayet edilmektedir. Konak geni bir bahçeye sahip
olmakla birlikte bahçe içerisine de i ik havuzlar yapılmı tır. Kona ın 1907 yılında geçirdi i yangında
Türk eski eserlerinden silahlar, halılar ve elbiselerle birlikte Tugayo ullarının silsilelerini gösterdi i
söylenen belgeler de yanmı tır. Kona ın enkazı üzerinde 1938 yılında yapılan tespitlere göre yüksek
duvarları ayakta durmaktadır. Kona ın üst katında olup yangına ra men yıkılmayan dö emeleri ve
dikmeleri tamamen mermerden yapılmı bir hamam bulunmaktadır. Selamlıkta kona a biti ik olmakla
birlikte yangından kurtulmu ancak harap vaziyettedir. Erten’in müze müdürlü ü döneminde selamlı ın
i lemeli pencere kapakları ile kapısı, Tugayo lu Cemal Bey tarafından sökülerek Antalya müzesine
hediye edilmi tir (Erten, 1938: 13). Köprü çayını geçtikten sonra Tugayo lu Cemal’in arazisi ba ladı ı
gibi Çakı köyünde yüksekçe bir tepe üzerinde yine Cemal Bey’e ait ihti amlı konaklar yer almaktadır
(Erten, 1937: 26).
Elde ettikleri görevleri servetleriyle peki tiren Tugayo ulları, 1858 tarihli arazi
kanunnamesinden sonra bölgede toprak zengini olmu lardır. Tugayo ulları içerisinde üzerinde en fazla
arazi bulunan Tugayo lu Cemal’dir. Tapu kayıtları incelendi i zaman Batıda Köprü Çayı, Do uda Alara
Çayı, Güneyde Akdeniz, Kuzeyde Konya sınırı ile çevrili olan alan (Konyalı-Yıldız, 2010: 146) içerisinde
Tugayo ullarının üzerlerinde Çakı çiftli i ba ta olmak üzere 50.000 dönümden fazla arazinin oldu unu
görmek mümkündür. Ayrıca yine tapu kayıtlarından Manavgat’ta üstte otuziki, altta yirmisekiz odası
bulunan bir ma aza ile bir han, bir kahvehane, sekiz dükkan yanında Manavgat’ın köylerinde çok sayıda
de irmenlerinin bulundu u tespit edilebilmektedir (TKGMA, A. 324 D., S./C., 210-248/10126;
249/10127; T. 328 D., S./C., 59/10128; M. 340, S./C., 37/12358; . 933, S./C., 122, 133, 134,
136/12360). Zenginlikleri cumhuriyet döneminde de devam eden Tugayo ulları, Antalya’da 1926 yılında
ilk lüks otomobil sahibi olan ailelerden biridir (Konyalı-Yıldız, 2010: 417).
SONUÇ
Osmanlı mparatorlu unun XVIII. yüzyılda içine dü tü ü bunalımı kendi lehlerine de erlendiren
âyânlar ta rada önemli ölçüde nüfuz kazanmı lardı. Âyânlık ba ta olmak üzere mütesellimlik,
mutasarrıflık, valilik ve voyvodalık görevleriyle yönetimin her kademesinde yer alıp vergi toplamaktan
asker sevkine kadar önemli roller üstlenmi lerdi. 1808 tarihinde padi ahla Sened-i ttifak’ı imzalayıp
varlıklarını devlete resmen kabul ettirdikleri halde yine II. Mahmut döneminde nüfuzları önemli ölçüde
kırılmı tı. Buna ra men yeni sistem içerisinde de muhtarlıktan kaza müdürlü üne, il meclis üyeli inden
vekilli e kadar varlıklarını devam ettirmi lerdi. Yönetim alanında üstlendikleri görevler yanında 1858
tarihli arazi kanunnamesini de kendi lehlerine de erlendirip yörelerinde bulunan arazilerin büyük
ço unlu unu zimmetlerine geçirerek birer toprak zengini olarak ortaya çıkmı lardı.
Osmanlı mparatorlu unda XIX. yüzyılın ba larında elde ettikleri âyânlık görevini kaza
müdürlü ü ve Antalya il meclis üyeli i ile sürdüren Tugayo ulları, Tekelio ullarının ortadan
kaldırılmasından sonra yöredeki i birlikçilerini kaybetmelerine ra men sahip oldukları mevki ve
makamlar sayesinde Manavgat çevresinde edindikleri arazi ba ta olmak üzere yüklü miktardaki mal
varlı ı ile zenginle tikleri gibi bir asır boyunca etkili bir güç olmu lardır. Ellerinde bulunan bu mal
varlı ına ra men cumhuriyet döneminde, kalan aile fertleri tarafından, arazilerin büyük ço unlu u
satılmı ve Tugayo ullarına ait bu servetten yörede 3.000-4.000 dönümlük araziden ba ka hemen hemen
bir ey kalmamı tır. Böylece Tugayo ulları soyundan gelenler Manavgat ve Antalya’da varlıklarını
günümüze kadar devam ettirseler de eski güçlerini kaybetmi lerdir.
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