MYRIOKEPHALON SAVA~ININ YERI:
Ç~VR~L YAKININDA KCJF~~ÇAYI VADISI
Prof. Dr. BILGE UMAR
Kudret Ayiter'in aziz hat~ras~na
I. Sava~~üzerine bzetknmi~~bilgi
imparator Manuel Komnenos, Rum (Anadolu) Selçuklu devletinin
çok güçlendi~ini ve Do~u Roma imparatorlu~u için büyük bir tehlike
olu~turdu~unu görmenin, kendi olanaklar~ n~~ da yeterli sayman~ n yani
dü~man~~ yenebilece~ine güvenmenin sonucunda, Rum (Anadolu) Selçuklu
devletini can evinden vurmak, y~ k~ p yok etmek amac~yla 1176 y~ l~ nda
Konya üzerine sefere ç~ km~~t~. Bilmedi~imiz bir nedenle, impatorluk ordular~n~ n güneybat~ya giderken kullanageldi~i, Dorylaeion/Eski~ehir'den geçen ana yolu izlemedi ve önce dosdo~ru güneye, Denizli yöresine inip
oradan Laodikeia (Denizli ile Pamukkale aras~ nda kal~nt~lar~~ bulunan
Ladik), Khonai (Denizli do~u yak~ n~ ndaki bucak merkezi Honaz) üzerinden do~uya yöneldi. 70.000 ki~ilik ordusu, Konya'y~~ ku~at~ p ele geçirmeyi
amaçlad~~~ ndan, manc~ n~ klar, arabalara bindirilmi~~merdivenler gibi ku~atma sava~~~araçlar~n~~ da birlikte getiren a~~r bir ordu idi.
Manuel'in ordusu, bat~dan do~uya yürüyüp Apameia/Dinar'a vard~.
Biny~llardan beri, Dinar'dan Konya yöresine gidi~in ana yolu Dinar, Karaadilli, Çay yolu idi. Bizans ça~~nda, ikincil önemde olmak üzere E~ridir
Gölünü kuzey k~y~s~ ndan ya da güney k~y~s~ ndan dola~an, yani
günümüzde birincisi Yalvaç'dan ikincisi Gelendost'tan geçen, sonra birle~ip da~~a~arak Philomeleion/Ak~ehir'e inen yollar da, kullan~lmakta idi.
Böyle iken, Bizans ordusu, ku~kusuz zorlay~c~~ bir neden dolay~s~yla, Marmara Bölgesine ya da Ege Denizi k~y~lar~ na gidecekmi~~gibi tam ters yöne,
kuzeybat~ya do~rularak Khoma'ya (Homa/Gümü~su'ya) geldi. Buras~ , Dinar ile Çivril aras~ ndaki sulak, sazl~ k "Menderes kaynaklar~~ yöresi"nden
bir bölümdür. Ordu, oralarda bir yerde, yeniden Konya'ya yöneldi; içinde, orta yerindeki y~k~k Myriokephalon Kalesi'nin bir zamanlar denetledi~i uzun, dar bir da~~geçidinin ucundan içeriye girdi; ad~~ bilgi kaynaklar~m~zda Tzibritzi ya da Cybrilcimani diye verilen bu geçitte ilerlerken, II.
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K~l~ç-Arslan ordusunun sald~ r~s~na u~rad~, hemen hemen tümüyle yok
edildi. Manuel, pek az say~da asker ve subayla kaçabildi (17 Eylül ~~~~76).
II. Bizans ordusunun, Dinar'dan ba~layarak izlemi~~olmas~~gerekirken izlemedtgi ana yol iizerine
~ . Titus Livius 'da buldu~umuz bilgi
Asl~nda, Denizli dolaylar~ndan Dinar dolaylar~na en eski ça~lardan
beri ula~~ m sa~layan ve bugün de kullan~ lan ana yol boyunca gelen ki~inin, daha ilerideki, yine en eski ça~lardan beri ve günümüzde de ana yol
niteli~iyle kullan~lagelen Çay-Konya yoluna ç~ k~~~, ilke olarak, bugünkü
Dinar, Karaadilli, Çay yolundan idi. Daha aç~k deyi~li Dinar, Karaadilli,
Çay yolu, gerek ilkça~da gerek ortaça~da, Dinar-Konya gidi~inde anayolun bir parças~yd~. Yaln~z, bu parça eskiden, baz~~ yerlerde ~imdikine göre
biraz de~i~ik gidi~~izliyordu. örne~in Haydarl~~ yak~n~ nda, Çölovas~'nda
Tatarl~~ Köyü höyü~ünde bulunan Metropolis kentinden (~imdiki yola göre
biraz kuzeyden) geçiyordu. Titus Livius' un ayr~nt~l~~ biçimde anlatt~~~na göre, Roma% Consul Manlius Vulso, ~Ö 189 y~l~ nda, çapulcu Pisidia'hlar, Galat'lar üzerine Ephesos/Selçuk'tan yola ç~karak sindirme seferine giderken, Sagalassos/A~lasun dolaylar~ ndan yani güneyden gelip, o nedenle Apameia/Dinar'a u~ramaks~z~ n, Metropolitanus Campus (Metropolis Ovas~ ; ~imdiki ad~: Çölovas~) üzerinden, bu ba~lant~~ yolunu izleyerek
bir süre yürümü~; Khelidonia/Dinia'da (bugünkü Karaadilli yak~n~ nda) '
kuzeye, Synnada/~uhut'a yönelmi~ti.
2. Strabon 'da buldu~umuz bilgi
Dinar, Karaadilli, Çay ba~lant~~ yolunun ilkça~da ana yol durumunda
oldu~unu Strabon da belirtir 2.
Ephesos'tan do~uya do~ru yolculu~a ç~ kan herkes taraf~ndan
kullan~lan genel bir yol oldu~undan, Artemidoros da bunu
kullanm~~t~ r; Ephesos'tan
Phrygia'da Kana ile s~ n~ r olu~tu' William M. Ramsay, Anadolu'nun tarihi co~rafyas~, çev. Mihri Pekta~, MEB yay~n~,
Istanbul 196o, s.471 No.17. Ramsay orada Manlius Vulso'nun u~raklan olarak Titus Livius ta verilen adlar~n günümüzdeki hangi kenti, kasabay~~ gösterdi~i konusunda aynnt~l~~ bilgi
sunuyor.
2

Sisabon, 14 Il 29.
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ran Karoura'ya 3 74.0 Stadia'd~ r 4 . Karoura'dan Laodikeia 5,
Apameia 6, Metropolis 7 ve Khelidonia s üzerinden Phrygia'da
Holmoi'ye ° gelinir ki Karoura'dan buras~~ 920 Stadia'd~ r
Strabon, daha sonra, ana yolun Philomeleion/Ak~ehir, Tyriaeion
(Ilg~ n yak~ n~ nda yahut Ilg~ n'~ n yerinde ilkça~~kenti), Laodikeia (Yan~ k
Laodikeia, bugünkü Yorgan Lâdik) kentlerinden geçti ~ini, yani t~ pk~~ ~imdiki Ak~ ehir-Konya yolunun gidi~ini izledi~ini anlat~yor.
~ Ö 48o'de Xerxes ordusunun izledi ~i yol
~ randan Yunanistan üzerine sefere ç~ kan Xerxes ordusunun Anadolu
da önce Kappadokia, sonra Phrygia bölgesinden geçti~ini ve Dinar,
Ac~ göl, (Honaz önündeki) Kolossai yolunu (bugünkü Dinar, Dazk~r~ , Çardak, Denizli yolunun o ça~daki atas~) izledi~ini biliyoruz R . Fakat, ordunun Dinar'a hangi yoldan geldi~ini H erodotos söylemiyor. Konya,
Çay, Karaadilli yolunun izlenmi~~olmas~~ beklenir.
~ Ö 401 'de Genç Kyros'un izledi~i yol
Buna kar~~l~ k, ~Ö 4o ~~ 'de ayn~~ yörede ters yönde, Bat~~ Anadolu'dan
ran'a
gidecek olan Genç Kyros'un ordusu, bilinmeyen bir nedenle,
~
görünü~e bak~l~ rsa seferin ~ ran ~ah~ na kar~~~düzenlendi~ini aç~~a vurmu~~
olmamak için, tuhaf bir gidi~~izlemi~tir ve Dinar'dan kuzeye yönelip (herhalde Sand~kl~ , Hocalar yolunu izleyerek) Banaz dolaylar~ nda Keramon
Agora'ya (Çömlek Pazar~ 'na) u~ram~~ , oradan Çay-Konya yoluna girmi~tir '2.
Menderes güney k~ y~s~ nda, Sarayköy bat~~ yak~ n~ nda Tekkeköy Il~ cas~~ dolayla~~ nda
bir tap~ nak kentçi~i.
3

' Yakla~~ k 130 km.
' Laodikeialar~ n Lykos Deresi k~ y~ s~ nda olan~ ; biraz önce sözünü etti~imiz, DenizliPamukkale aras~ nda kal~ nt~ lar~~ bulunan Lâdik.
Dinar'~ n hellenistik ça~dan, Seleukoslar devleti egemenli~inden sonra ta~~ maya ba~lad~~~~ad.
Çölovas~ 'nda, Tatarl~~ Köyü höyü~ ünde kal~ nt~lar~~ y~~~ n durumunda bulunan ilkça~~
kenti.
" Bugünkü Karaadilli yak~ n~ nda ilkça~~kentçi~i; bkz. yukar~ da dn. ~ .
" Bu Phrygia kenti bugünkü Çay ~ n yerinde idi. Bkz. Ramsay, s.151 No.52.
1" Yakla~~ k 165 km.
Herodolos, VII 26, 30.
12 Xenophon, Anabasis, ~~ Il, 7-19,
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~li 334'de ~ skender ordusunun izledi~i yol
Büyük ~ skender'in ordusu Dinar'dan, k~~~~geçirmek üzere (Polatl~~ bat~~
yak~n~nda, Sakarya k~y~s~ ndaki) Gordion'a gitmi~ti '3. Bu gidi~in hangi yoldan yap~ld~~~ n~~ A rri a n os söylemiyor; Dinar, Çay, (daha sonra Polybotos/Bolvadin'in kuruldu~u yer üzerinden? Afyon'dan ve daha sonra Dokimeion/~scehisar'~ n kuruldu~u yer üzerinden?) Amorion (Emirda~~do~u
ilerisinde Hisar Köy biti~i~indeki höyükte kal~nt~ lar~~ y~~~l~d~ r) yolunu izlemi~~yani sonuç olarak onun da Dinar, Karaadilli, Çay yolundan geçmi~~
olmas~~ gerekir.
~ö 3o ~~ 'de Ege Bölgesi bat~s~ ndan Afyon yöresine giden Lysimakhos ve Demetrios ordular~n~n izledi~i yol
~ skender'in ölümünden sonra onun b~rakt~~~~imparatorluk ülkesinde
egemenlik yan~~m~ na ve sava~~m~ na giren, her biri belli bir bölgeyi ele geçirip Kral san~ n~~ tak~nan komutanlar aras~ ndaki Ipsos meydan sava~~ n~ n,
Afyon-Çay aras~~ yörede yap~ld~~~~biliniyor. Sava~~yeri biti~i~indeki Ipsos
kenti, Ra m sa y 'e göre, bugünkü Çay yak~n~ ndad~r; Louis Robert 'e göre Afyon'un 16 km. kuzey yak~n~ nda, demiryolunun izledi~i
do~al yol üzerindeki Sipsin (~ imdi, Çay~rba~) Köyü'dür. Sava~~öncesinde,
Antigonos Çukurova yöresinde bulunuyordu; dü~manlar~ ndan Seleukos,
ordusuyla, Orta Anadolu'da, Kappadokia yöresinde k~~lamaktayd~ . Antigonos'un di~er bir dü~man~ , Trakya yöresine egemen Lysimakhos, Bat~~
Anadolu'ya sald~ np ~zmir'in güneybat~~ yak~n~ nda Teos ve Kolophon kentleri ile, Salihli yak~ n~ nda Sardis'i (bu kentin akropolis bölümü d~~~ nda) ele
geçirmi~ ti. Antigonos, Yunanistan'da baz~~ bölgelere egemen olan ve kendisi de Kral san~ n~~ tak~ nan o~lu Demetrios'a ulak gönderip onu yard~ma ça~~ rm~~ ; Demetrios, Ephesos/Selçuk'da Anadolu'ya ç~ kard~~~~askeriyle sava~~
yerine yürümü~tü.
Bat~ dan gelerek Ipsos sava~~na kat~ lan Lysimakhos ve Demetrios ordular~ ndan herhangi birinin Dinar, Karaadilli, Çay yolunu izlemi~~olup olmad~~~n~, bu sava~a ili~ kin bilgi kaynaklar~ ndan I4 ö~renemiyoruz. Güçlü
bir olas~l~ kla, Demetrios ordusu Ephesos/Selçuk'tan gelirken önce Menderes Vâdisini, sonra Dinar, Karaadilli, Çay yolunu izleyerek sava~~alan~na
ula~m~~t~. Buna kar~~l~ k, Sardis dolaylanndan gelen Lysimakhos ordusu
ünlü Kral Yolu'ndan yararlanm~~~olmal~d~r.
Arrianos, ~ , X.X.IX 3.
14 Özellikle Ploutarkhos

"Demetrios'un Ya~am~" yap~ t~.
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IÖ 4o4'de Alkibiades'in izledi~i yol
Atinal~~ devlet adam~~ Alkibiades, ~ ran'la ba~la~~ kl~ k kuran Spartal~ lar~n
Atina donanmas~ n~~ ~Ö 4o4'de Gelibolu Yar~ madas~ 'nda Aigos Potamoi/
Cumal~~ Çay~~ a~z~ nda bask~ na u~rat~ p yok etmesi üzerine, sava~~yerinden
pek uzakta olmayan Paktya/Bolay~ r'daki berkitilmi~~kona~~n~~ b~ rak~ p kaçm~~, baz~~ ~ ranl~~ satraplarla ki~isel dostlu~una güvenerek Iran imparatorlu~u ülkesine s~~~ nmak üzere Bithynia yöresine (bask~ n olas~ l~ kla Kios/Gemlik'e) geçip oradan ~ran'a do~ru yola ç~ km~~, ama Metropolis kenti yak~ nlar~nda Melissa çiftli~inde yola devam iznini beklerken, (Sparta'lllarm dile~ini yerine getiren) ~ ranl~ larca öldürtülmü~tü 15.
~ lkça~dan beri genel kan~, bu Metropolis'in, daha önce sözünü etti~imiz, Haydarl~~ yak~nlar~ nda, Çölovas~ 'ndaki Metropolis oldu~udur. Hatta
Roma imparatoru Hadrianus o yörede Alkibiades an~s~na bir heykel diktirmi~tir. Buna göre Alkibiades dahi Dinar, Çölovas~, Karaadilli, Çay (oradan Konya, ~ ran) yolunu izlemeye çal~~~yordu 16.
Sonuç
Anadolu'nun tarihsel co~rafyas~ nda Dinar, Karaadilli, Çay yolunun
Bat~~ Anadolu'dan Konya'ya gidi~te bir ana yol olarak önemini bu ilkça~~
örnekleriyle vurgulad~ ktan sonra,as~ l konumuza dönelim ve ~~~~ 76'da Bat~~
Anadolu'dan gelerek Konya'ya gitmek isteyen Manuel Komnenos ordusunun izledi~i, içinde Myriokephalon Kalesi'nin (art~ k y~ k~ lm~~~durumda) bulundu~u geçidin hangi geçit oldu~u sorusuna yan~ t arayanlar~ n savundu~u
görü~leri gözden geçirelim.
III. Sava~~yeri konusunda savunulan de~i~ik görü~ler
Sava~~yerinin topografik özellikleri hakk~ nda, Bizansl~~ tarihçi Honazl~~
N ik e ta s '~ n yap~ t~ nda 17 ve ayr~ca, imparator Manuel'in sava~tan sonra
's Ploutarkhos, "Alkibiades'in Ya~am~".
Louis Robert, Alkibiades'in öldürüldü~ü yer konusunda da de~i~ik bir görü~~savunur
(A travers l'Asie Mineure, Ecole Française d'Athenes yay~ n~, Paris 198o'de 5.257 vd.: Le
lieu de la mort d'Alcibiade).
.Ariketas Khornates, Tarih. Almanca'ya çeviren Franz Grabler. Metin Graz (Avusturya)'da Styria Verlag taraf~ ndan 1958 y~ l~ nda 3 kitaba bölünerek yay~ nlanm~~t~ r. Bizi ilgilendiren ilk kitaba "Die Krone der Komnenen" (Komnenoslann tac~ ) ba~l~~~~konmu~tur ve bu
kitap Bekker'in Bonn 1835 bas~ m~ ndaki s. 1-290'1 içerir. Myriokephalon Sava~~ , bizim yararland~~~ m~z bu Almanca çeviride S.222-232'de anlat~ l~ r.
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~ ngiltere kral~ na gönderdi~i, Myriokephalon sava~~n~~ anlatan bir mektupta '8 oldukça ayr~ nt~ l~~ bilgi verildi~i halde, konuyu inceleyen ça~da~~yay~ nlarda sava~~yeri üzerine pek çok görü~~öne sürülmü~, tart~~ma sonuca
ba~lanamam~~t~ r. ~öyle ki:
I. Sava~, R amsa y 'e 19 ve onun görü~ünü izleyen Feridun Di rim tek in 'e 2° bak~ l~ rsa, Homa/Gümü~su kasabas~~ ile K~ z~ lviran Köyü
aras~ ndaki Düz Bel adl~~ geçitte olmu~tur.
Hüseyin ~ ekerci°
sabas~ n~ n yan~d~ r 21 .

u 'na göre, sava~~yeri, Gelendost ka-

Bu görü~leri gerekçe vererek ele~tiren Ay i t er 22, hiçbirini kabul
etmez ve önerilen yerlerin topografik özelliklerinin, sava~~yerinin bilinen
topografik özelliklerine hiç uymad~~~ n~~ hakl~~ olarak vurgular. Kendisi belli
bir yer önermez; Sand~ kl~~ yöresinde araziyi ve geçitleri incelemedi~ini,
oralarda da inceleme yapmak gerekti~ini belirtir.
Osman Turan 23, sava~~yeri olarak Kumdanl~ 'y~~ gösterir. Oysa oradan kendim birkaç kez geçtim; E~ridir Gölü kuzey k~y~s~ n~~ dola~~ p
Yalvaç yak~ n~ na uzanan yolun, Kumdanl~~ dolaylar~~ dahil, hiçbir
bölümünde "yan~~ uçurumlu ve uçurum dibinden suyu Eylül'de bile akan
bir derenin bulundu~u uzun, dar geçit" tan~ mlamas~ ndaki topografik özelliklerin bir teki olsun yoktur.
Abdülhalük Çay 24 , bizim gibi, Manuel'in Sultan Da~lar~~
kuzeyinden, Philomeleion/Ak~ehir—Konya yolunu izlemek karar~ nda olIs Mektubun Almanca çevirisi, dn.17'de sözünü etti~imiz "Die Krone der Komnenen"

ba~l~~~~konmu~~kitapta, çevirmen Franz Grabler'in aç~klamalar~~ aras~ nda, s.304-307'de yer
al~yor.
Ramsay, s.147: "Homa'n~ n do~usundaki Düzbel mühim bir Bizans bo~az~~ idi, Myriokephalon istihkam~yla muhafaza edilirdi".
20

Feridun Dirimtekin, Selçuklulann Anadolu'ya yerle~melerini ve geli~melerini sa~layan

iki zafer (Malazgird Arma~an~ , TTK yay~n~ , Ankara 1972, s.231-258).

21 Hüseyin

~ekercio~lu, Mryofatlon (Myriokephalon ad~n~~ böyle yaz~ yor-Umar) Zaferi.

Yeni Gün Dergisi No.32, 1968, s.126 vd.
22

Kudret Ayiter, Myriokephalon Sava~~~nerede olmu~tur? (8. Türk Tarih Kongresi, eli,

1981, 5.689-701).

23 Osman Turan, Selçuklular tarihi ve Türk ~slam medeniyeti. 3. bol., Dergah yay~nlan,
~ stanbul 1980, 5.296.
24

Abdülhalük Çay, Karam~kbeli/Myriokephalon sava~~~(Türk Kültürü Dergisi No.24.5,

Eylül 1983).
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du~u kan~s~ na var~ yor ise de, o karardaki Manuel'i, Homa/Gümü~su'dan
sonra klasik anayol'a Düzbel üzerinden indiriyor ve Manuel ordusunun
Homa, Düzbel, Kart~ , Haydarl~, Karaadilli, Karam~ k üzerinden
yürüdü~ünü, sava~~ n Karam~kbeli'nde oldu~unu savunuyor. Karam~ kbeli'nin yukar~ daki topografik tan~ mlamaya uydu~u hakk~ nda bilgi verilmedikten ba~ ka, klasik anayol üzerinden yani Haydarl~, Karaadilli yolu üzerinden yürüyecek bir ordu bunu hiç ku~kusuz Dinar'dan ba~ layarak yapard~. Haritaya bak~l~ nca görülür ki Dinar, Karaadilli, Çay yolu neredeyse
dümdüz çizgi halinde uzay~ p giden bir do~al yoldur; bir ordunun Dinar'a
kadar gelip de orada bu yola s~ rt dönerek Homa/Gümü~su'ya kadar saatlerce yürümesi ve orada yeniden yön de~i~tirip da~lar, geçitler a~arak
döne dola~a yine Dinar, Karaadilli, Çay yoluna ç~kmas~~ asla beklenemez.
Dinar do~u yak~n~ nda dü~ man birlikleri vard~~ da onlarla çat~~ mamak için
böyle uzaktan dola~~ld~~ dü~üncesi de savunulamaz, çünki hiçbir ordu
dü~man birli~ine görünmeden dola~~ p onu arkas~nda b~ rakarak dü~man
yurdunun içine yürümez. Üstelik A bd ülhalü k Çay, yaz~s~nda,
Manuel Dinar'dan geçerken Selçuklu ordusunun Yalvaç'ta bulundu~u
varsay~ m~n~~ kabullenmektedir.
Ek k eha rd Eic k h o ff ise 25 Hoyran/Kumdanl~~ kuzey do~u
yak~ n~ ndaki K~ rkba~~Köyü'nün ad~na bakarak buras~n~~ Myriokephalon
(Bin Ba~) Kalesi'nin yeri say~ yor ve sava~~n K~rkba~-Terziler köyleri aras~ndan geçip Sa~~ r Köyü üzerinden kuzeye, Akhar~m'a giden vadide yap~ld~~~n~~ savunuyor. Oysa, orada, "uçurumlu yar dibinde Eylül ay~nda bile
akan bir dere" yoktur. Üstelik, Manuel ordusu Dinar'dan sonra böyle E~ridir Gölü kuzey k~y~s~~ yak~ nlar~ na inecek olsayd~~ asla Dinar'da o yöne s~ rt
dönüp Homa/Gümü~su'ya yürümezdi.
Sonuç
Sava~~yeri olarak kabul edilmesi önerilen yerlerden hiç birinde, sava~~
yerinin bilinen topografik özelliklerinin bulunmad~~~ n~~ gördük.
Di~er yandan, Dinar'a bat~ dan gelen, do~uya yürüyen ordunun, ilerlemesini ayn~~ yönde sürdürmeyip tam tersine, Marmara Bölgesi'ne ya da
Ege Denizi k~y~lar~ na gidiyormu~~gibi kuzeybat~ya do~rulmas~~ kan~tlar ki,
Homa/Gümü~su'ya yönelen ordu, Sozopolis/Uluborlu ya da Prostana/E~ridir üzerinden gitmiyecekti, keza Dinar, Karaadilli, Çay yolundan da gitEkkehard Eickhoff, Der Ort der Schlacht von Myriokephalon (8. Türk Tarih Kongresi, c.II s.679-687).
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miyecekti. Oysa, ileri sürülen görü~ lerin tümü, sonuçta, Manuel ordusunu, s~ rt dönüp uzakla~t~~~~bu yollar~ n birine sokmaktad~ r, yahut ancak o
yollardan birine ç~ kabilecek olan (Homa/Gümü~su yak~ n~ ndaki) Düz Bel'e
sokmaktad~ r. Bunun mant~ ks~zl~~~~bana pek aç~ k görünüyor. Dinar'dan
Homa/Gümü~su'ya yönelen Manuel, ancak, biraz ilerideki I~~ kl~ 'dan ba~lay~ p Sand~ kl~~ dolaylar~ na ç~ kan di~er bir tarihsel yolu izlemek istiyor olabilirdi. Bu yolun varl~~~ n~ n göze çarpmamas~ , konunun ~imdiye kadar ayd~ nlanmamas~ n~ n ba~l~ ca nedeni olmu~tur kan~s~ nday~ m. Sözünü etti~im
"di~er bir tarihsel yol", Kür~~ Çay~~ vadisi yoludur. Ileride IV 5'de bu yolun
~imdiki durumu hakk~ nda ayr~ nt~ l~~ bilgi verece~im.
IV . Sava~~ n gerçek yerinin belirlenmesine olanak veren kan~tlar
~~ Sava~~ n yap~ ld~~~~geçidin ad~ , Çivril yak~ n~ na i~aret ediyor
Buna da hiç kimse dikkat etmemi~~görünüyor. Geçidin ad ~, Ni k et a s 'in yap~ t~ nda, Tzibritzi biçiminde yaz~ lm~~t~ r. Gerek eski gerek yeni
Hellen dilinde örne~ in j harfinin kar~~l~~~~bulunmad~~~~gibi, ç harfinin ve
bizdeki okunu~ uyle c harfinin de kar~~l~~~~yoktur. C sesini vermek için tz,
ç sesini vermek için ts kullan~ l~ r; tz'nin ç yerine geçti~i de olur. Di~er
yandan, yeni Hellen a~z~ nda (Rumcada) b harfi, bizdeki v'nin de~erindedir. Demek ki, geçidin birinci ad~~ Niketas 'da Tzibritzi diye yaz~ lmakla
birlikte bu yaz~ m bizim okuyu~ umuzdaki Civrici yahut Çivriçi'nin de~erindedin
Geçidin ad~ , Manuel'in ~ ngiltere kral~ na gönderdi~i, Latince yaz~ lm~~~
mektupta, Latin yaz~ m~ na uydurularak, Cybrilcimani diye veriliyor ve bunun, ad~ n Türk a~z~ nda büründü~ü biçim oldu~u söyleniyor. ~ talyanca'da
ve ~talyanca etkisindeki ki~ inin Latince'sinde c harfi, önüne bir ince sesli
gelince, ç okunur; ~ stanbul Hukuk Fakültesi'nde, Roma Hukuku dersinde
hocam Prof. Dr. Ziya Umur'un corpus iuris civilis'i "korpus yuris çivilis"
diye okuyup söyledi~ini hala an~ msar~ m. Di~er yandan, Cybrilcimani yaz~m~ n~~ veren Manuel'in mektubu döneminde yeni Hellen dilinde (Rumcada) y'nin art~ k i de~eriyle, b'nin de v de~eriyle kullan~ ld~~~ n~~ göz önünde
tutunca, ad~ n bu biçiminin de Çivrilçimani oldu~unu anlanz ve gerek
Çivriçi'de, gerek Çivrilçimani'de, kökenini bilmedi ~imiz, Türkçe'de hiçbir
anlam~~ olmayan Çivril ad~ n~~ tan~ r~z!
Demek ki sava~, Çivril yak~ n~ nda bir geçitte yap~ lm~~t~.
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Buna kar~~ , Glaukos/Ki~ fi Çay~~ Vadisi geçidinin asl~ nda Çivril'de de~il, onun do~u yak~ n~ nda I~~ kl~'da ba~lad~~~~ve I~~ kl~, ilkça~~Eumeneia's~n~ n yerinde bulundu~una göre', buradan geçilmi~~olsa idi Niketas '~ n
"Eumeneia'dan geçildi, bo~aza girildi" demesi gerekti~i akla gelecektir.
N ik e tas 'dan en az 1300 y~ l önce, Bergama krallar~ nca kurulup geli~tirilen ve zaten o yüzden Eumenes Yurdu anlam~ nda bir ad ta~~yan Eumeneia, gerek hellenistik ça~da gerek Roma egemenli~i ça~~ nda oldukça
önemli, yönetim örgütü aç~ s~ ndan polis (kent) durumunda bir yerle~im
merkezi idi ama, geç Bizans ça~~ nda böyle bir durumda olmad~~~~kesindir. Eumeneia ad~, Bizans ça~~n~ n hiçbir olay~~ vesilesiyle Ra m sa y 'de,
G ibbon 'da, O s t rogor s ky 'de yahut di~er Bizans tarihi kitaplar~ nda an~ lm~yor. Eski yap~ lardan al~ nma sütunlar~ n bile s~ radan yap~~ ta~~~olarak kullan~ ld~~~~duvarlar arkas~ na s~~~ nm~~~olan, Eumeneia yerindeki ortaça~~yerle~mesi köy, ya art~ k Eumeneia ad~ n~~ ta~~m~yordu yahut da N i k et as, bu köyü bilmedi~i gibi onun 1300 y~ l önceki atas~, zaten kendisi
de pek ~anl~~ olmayan Eumeneia'y~~ bilmiyordu. Nitekim günümüzde de en
bilgili tarihçiler içinde dahi Çivril do~u yak~ n~ nda I~~ kl~~ diye bir yer bulundu~unu ve onun, ilkça~~Eumeneia kentinin ard~ ll oldu~unu bilecek
olanlar sanmam ki birkaç ki~iyi geçsin.
2.

~kinci kan~ t: Peutinger Tablosu, Çivril yak~ n~nda I~~ kl~ 'dan KU'
Çay~~ boyunca kuzeydo~uya uzanan bir eski ana yol 'u gösteriyor.

Çivril ve I~~kl~~ yöresinden Sand~ kl~~ yöresine kestirme gidi~~sa~layan bu
eski ana yol hakk~ nda Ramsay 'de 27 bilgi vard~ r. Buna kar~~l~ k, Homa/
Gümü~su'dan veya pek yak~ n~ ndan ba~lay~ p do~uya yönelen, kentler aras~~
gidi~te kullan~ lagelmi~~hiçbir yol, Anadolunun tarihsel co~rafyas~ na ili~kin
hiçbir belgede an~ lmaz. En az~ ndan Peutinger Tablosunun düzenlendi~i
ça~dan, geç Roma ça~~ndan beri ana yol niteli~i ta~~m~~, ku~kusuz zaman
zaman devletçe bak~ mdan geçirilmi~~KC~fi Çay~~ Vadisi yolu varken; daha
~stanbul ç~ k~~~ nda, yâni yollarda Thema 28 askerleri kat~ lmadan yakla~~ k
7 000 arabayla a~~ rl~ klar~ n~~ ta~~tan Manuel ordusu, hemen Homa/
Gümü~su yak~ nlar~ nda Düz Bel vb. yerlere do~rulup da~~patikalar~ nda
ilerlemeyi ye~lemi~~olamazd~.
26
27
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5.19 ve s. 47 N0-24.

Ramsay, s.183.

Timarl~~ sipahi ç~karan ve her biri thema (Kolordu) sa~layan iller.
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3. Üçüncü kan~t: Myriokephalon sava~~~yerinden geçen Friedrich Barbarossa ordusunun KU Çay~~ Vâdisini izledi~i anla~~l~yor.
Bu ordu, 3. Haçl~~ Seferi'ni yaparken, ~~1 go y~l~nda, 22-28 Mart aras~nda gemilerle Geliboludan Lapsekiye ta~~nm~~~ve Anadolu'dan geçmi~ti.
Gidi~~yolunu, tarihçi v on Mural t anlat~r. Ordu, a~a~~~yukar~~ iskender'in izinde yürüyerek Thyateira/Akhisar üzerinden Sardis (dolay~siyle,
~imdiki Salihli) dolaylanna geldi ve art~k iskender'in yolundan aynld~. 21
Nisanda Philadelphia/Ala~ehir'e vard~, orada iki gün kald~. Ancak, yörede
Rumi halktan direni~~gördü ve çarp~~maya girdi. Yolculu~u sürdürüp Tripolis'den geçti (Tripolis kentinin kal~nt~lar~~ Buldan güney yak~n~nda Yenice Köyü biti~i~inde günümüze ula~m~~t~r). Hierapolis/Pamukkale'ye vard~~
ve burada yeniden Rumi halkla çarp~~t~; oysa, 27 Nisan'da vard~~~~kom~u
kent Laodikeia'da halk Almanlara konukseverlik gösterdi. Akhisar'dan
ba~layarak, Iranl~~ Xences ordusunun iö 48o'de izledi~i yolu ters yönde
almakta olan Alman haçl~~ ordusu, ~~ May~sta Ac~göl kuzeyinden geçerek
Menderes'in kaynaklar~~ yöresine, demek ki Dinar-I~~kl~~ aras~~ yöreye vard~ ;
burada bir kez daha yerli halkla çat~~ma ç~kt~ ; 3 May~sta da Myriokephalon sava~~n~n yap~ld~~~~yerden geçildi.
Barbarossa ordusunun Anadolu'dan geçi~i konusunda temel bilgi
kayna~~m~z olan v on Mural t '~n yap~ t~, tam burada belirgin kan~~kl~ k
gösteriyor ve ordunun I May~sta Ac~göl kuzeyinden geçerek ayn~~ gün Philomeleion/Ak~ehir'e, 2 May~sta Sozopolis/Uluborlu'ya vard~~~ n~, 3 May~sta
Myriokephalon sava~~n~ n yap~ld~~~~yere ula~t~~~ n~~ söylüyor. R a msay 'in
de i~aret etti~i gibi" bunda kesinlikle yanl~~l~ k vard~r. Ac~göl kuzeyi ile
Ak~ehir aras~, en k~sa yoldan bile, 18o km. kadard~r. Ordunun ~~ May~sta
tek gün için de bu yolu almas~~ olanaks~zd~r. ~kinci olarak, böyle bir mucize gerçekle~mi~~olsayd~~ bile, ordunun Ak~ehir'e var~nca tam ters yöne
dönüp ku~~uçu~u ~~oo km. kadar uzakl~ ktaki Uluborlu'ya do~rulmas~~ ve
oradan geçerek yine ters yöne, Konya yönüne dönmesi, yap~lacak i~~de~ildir. Üçüncü olarak, böyle bir~ey yap~lm~~~olsayd~~ bile, ordu Ak~ehir'den
Uluborlu'ya tek günde yürüyemezdi; asker yürüyü~üyle bu yolculu~u tek
günde tamamlamak yine kesinlikle olanaks~zd~r.
Ram say , ya Ak~ehir'in ya da Uluborlu'nun an~lmas~nda yanl~~l~k
vard~ r diyor; ona göre, herhalde Dinar ile Uluborlu aras~ndaki bir u~rak
29 Ramsay, s. i39 ve özellikle orada dn.3.
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yerinin ad~~ yanl~~l~ kla Philomeleion (Ak~ehir) yaz~ lm~~t~ r. Dolay~ siyle
R amsay, ordunun Uluborlu'ya u~rayarak yürüdü~ünü kabul ediyor.
Oysa, ordunun Dinar güneyine, Uluborlu'ya do~rulmay~ p tersine kuzeybat~~ yak~ ndaki Ke~ fi Çay~~ Vadisi yoluna do~ruldu~unu ve oradan
bugünkü Afyon-Ak~ehir-Konya yoluna ç~ kt~~~ n~~ gösteren sa~lam gerekçeler
vard~ r. ~öyle ki:
Her~ eyden önce, Ram say, Myriokephalon sava~~~yerinin, Homa/Gümü~su do~u yak~ n~ ndaki Düz Bel oldu~u iddias~ nda idi. Barbarossa ordusunun sava~~yerinden geçti~ini v on M uralt aç~ kça söylüyor.
~~ go y~ l~ nda, sava~~ n üzerinden yaln~ z 14 y~ l geçmi~ti ve bu kadar k~sa
süre içinde gerçek sava~~yerinin unutulmas~~ olanaks~zd~ r. Demek ki, geçilen yerin sava~~yeri olarak gösterilmesinde bir yanl~~l~ k bulunamaz. Sava~~
yeri ister bizim savundu ~umuz gibi Homa/Gümü~su kuzeybat~~ yak~n~ nda
I~~ kl~ 'da ba~layan Küfi Çay~~ Vadisi olsun ister Ra m say 'in savundu ~u
gibi Homa/Gümü~su do~u yan~ nda Düz bel olsun, Dinar'dan Uluborlu'ya gidecek bir ordunun o yöne yürümesinde yani Dinar'a s~ rt çevirip,
kuzeybat~ya do~ rularak önce Homa/Gümü~su'ya yürümesinde hangi
mant~ k vard~ r?
Ac~ göl kuzeyinden Uluborlu'ya bugün, ça~da~~yol mühendisli~i biliminin, ça~da~~teknolojinin ürünü olan ve ortaça~daki gibi da~~eteklerinde k~ vr~ la k~vr~ la gitmeyip da~lar~~ tepeleri yararak yahut ova ortas~ n~~ korkusuzca dümdüz a~arak uzanan yollarla bile gidildikte, 8o km. kadar
süren bir yolculuk yap~ lm~~~olur. Bir ordunun, 1 May~sta Ac~göl kuzeyinden geçip, ~ imdiki ana yoldan dosdo~ru Uluborlu'ya yürümesi hMinde
dahi, 2 May~ sta Uluborlu'ya varmas~~ olacak i~~de~ildir. Üstelik, bu ordu,
Fahrettin Altay Pa~a'n~ n Süvari Kolordusu olmad~~~~gibi yaln~z piyadeden
olu~an, piyade yürüyü~ü h~ z~ yla yol alabilen bir ordu da de~ildi; yan~ nda
arabalar~, a~~rl~ klar~~ olan koskoca bir ortaça~~ordusuydu. Ac~ göl kuzeyinden Uluborlu'ya giderken pek çok da ~~tepe a~~ld~~~ n~~ an~ msay~ nca bu yolculuk için en az 3 gün gerekece~ini kabul zorunlulu~u bulunur. Üstüne
üstlük, ordu, Menderes kaynaklar~~ yöresinde Rumilerle çarp~~~ p zaman da
yitirmi~ti.
Daha önemlisi, bilgi kaynaklar~ m~z, ordunun izledi~i yolu anlat~ rken, "Menderes kaynaklar~~ yöresi'nden söz etmekle yetiniyorlar ve Apameia/Dinar'dan söz etmiyorlar. Oysa, Ac~ göl dolaylanndan Uluborlu'ya
gitmek için Dinar'dan geçilir ve Dinar, yolda u~ran~ lan kasabalar, kentler
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say~l~rken ad~~ an~ lmayacak bir yer de~ildir; tam tersine, her dönemde Sozopolis/Uluborlu'dan ve Philomeleion/Ak~ehir'den çok daha önemli olmu~tur. Menderes kaynaklar~~ yöresine, yani Dinar-I~~kl~~ aras~~ yöreye gelindi~i halde Dinar'a u~ramadan Ak~ehir-Konya ana yoluna ç~ kmay~~ sa~layacak tek tarihsel yol ise, I~~kl~'da ba~layan Küfi Çay~~ Vâdisi yoludur. Demek, Friedrich Barbarossa ordusu, o yolu izlemeyi ye~lemi~tir.
ç) Menderes'in kaynaklar~~ yöresinden güneydo~uya, Dinar-Uluborlu
yoluna yürünmedi~i, tam tersine ordunun kuzeydo~uda Bolvadin yak~nlar~na ç~kt~~~~hakk~nda kesin kan~t, v on Muralt 'in bir aç~klamas~ndad~r
ve o aç~klaman~n kesin kan~t oldu~unu ilk görmesi gereken ki~i, R a m s a y , Düzbel'in Myriokephalon Kalesi geçidi oldu~u yolundaki saplant~s~~
nedeniyle, tam Freud'Iuk bir tutumla, gördü~ü ~eyi bilincine iletmemi~tir 3°. ~öyle ki:
Von Muralt, ordunun 29 Nisan günü "ubi Fluvius Mandra oritur"a, Mandra Çay~n~n ç~kt~~~~yere, vard~~~n~~ aç~kl~yor. R a m sa y 'e bak~l~rsa 31 , "Bunun Maeander oldu~unu ~üphe yoktur"! Oysa bunun asla
Menderes olmay~p, Romal~~ Consul Manlius Vulso'nun u~rad~~~~Mandra
Çay~~ kaynaklar~~ (Mandri Fontes) oldu~unu ilk görmesi gereken ki~i,
Ramsay idi 32 , çünki Titus Livius 'un Mandri Fontes ad~yla and~~~~p~narlar~n yerini bizzat kendisi belirlemi~tir 33: "Bu, Mandra Köyünün
birkaç mil kuzeyinde, Seydiler'in birkaç mil do~usunda, Polybotos/Bolvadin'e do~ru akan p~narlard~r".
Seydiler Köyü, Afyon ili merkez ilçesi iscehisar buca~~na ba~l~d~r, ~scehisar'~n kuzeydo~u yak~n~nda ve ana yol (Afyon-Ankara anayolu) do~u
Freud belirtir ki, bilinç, zaman zaman, belli bir gözlemden ç~kan idraki be~enmiyorsa onu kabullenmez, unutur, kaydetmez; hatta yanl~~~ve kendi tercihine uygun bir idrak
yaratarak bunu kayda ald~~~~bile olur. Bkz. Sigmund Freud, Introduction la Psychanalyse,
Librairie Payot, Paris 1972, "Les actes manqu6" ba~l~kl~~ bölüm.
3 ' Ramsay, s.139 dn.3.
32 Zaten, Maiandros/Menderes kadar ola~anüstü ünlü bir ad yerine Mandra Çay~~ kadar ünsüz, önemsiz akarsuyun ad~n~n yanl~~l~kla yaz~lmas~~ da insan davran~~~na pek ters
dü~er. Insan psikolojisi, ancak bunun tam tersini yapmaya, ünsüz bir ad yerine ünlü bir
ad~~ yaz~verrneye e~ilimlidir. K~sacas~ , am Muraltin Mandra Çay~~ ad~n~~ yanl~~~yazd~~~n~~ varsaymak için en küçük neden yoktur. Ancak, onun verdi~i 29 Nisan tarihinde gerçekten yine bir tarih yan~lg~s~~bulundu~u kesindir. Çünkü ordu ~~ May~sta henüz Ac~göl kuzeyinde
idiyse, 29 Nisanda ne Menderes kaynaklar~na, ne de (Bolvadin Bat~~ yak~n~ndaki) Mandra
Çay~~kaynaklar~na gelmi~~olabilir.
33 Ramsay, s. 155 No. 74 (Ayr~ca bkz. Ramsay, S. 254 No. 20 ve s.
471 No. 17).
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yan~ nda, yoldan biraz ileridedir. Yoldan geçerken, bu yolu denetlemek
için (t~ pk~~ Nev~ehir'in Uçhisar'~n~~ olu~turan görkemli kaya bloku gibi)
nöbetçi-gözetici askerler için oyulan bannaldarla kale i~levi verilmi~~büyük
kaya, yan~ba~~nda, göze çarpar. Mandra (~imdi, Bahçecik) Köyü onun 8
km. kadar güneyinde, ~scehisar'~ n ~~ o km. kadar güneydo~usunda, Seyitler
Baraj~n~ n kuzeydo~u yak~n~ ndad~ r. Bu yöre Bolvadin'den ku~~uçu~u 20
km. kadar kuzeybat~~ ileridedir. Mandra Çay~'n~n ~imdiki ad~, Seyitler Deresi'dir. Dere, Afyon-Bolvadin aras~nda orta yerde, bucak merkezi Çobanlar yak~ n~nda, do~uya yönelir ve Afyon-Konya anayoluna biraz kuzeyden
paralel giderek Bolvadin güney do~usunda Eber Gölü'ne akar.
Böylece kesinlikle ortaya ç~k~yor ki, t~pk~~ Manlius Vulso ordusu gibi
ve birazdan sözünü edece~imiz Ioannes Doukas ordusu gibi, Friedrich
Barbarossa ordusu da, Sand~ kl~~ dolaylanndan gelip, Synnada/~uhut üzerinden Bolvadin bat~~ yak~ n~ nda tarihsel Afyon-Konya anayoluna varm~~~
bulunuyordu. Oysa, Dinar dolaylannda kuzeybat~ ya yönelip Homa/
Gümü~su, I~~kl~, K~lfi Çay~~ Vadisi, Sand~kl~~ yolunu izlemeden; klasik yolda yani Dinar, Karaadilli, Çay yolunda yürüyen yahut daha güneydeki,
Yalvaç veya Gelendost üzerinden Ak~ehir'e ula~an yolu izleyen bir ordu,
asla Afyon-Bolvadin aras~na ç~kmaz.
d) Bu sonuç, v on M uralt '~n (yanl~~l~kla, Sozopolis/Uluborlu'ya
u~ramaktan söz etmesi d~~~nda) verdi~i bilgilerle de tam bir uyum gösteriyor. Ordunun ~~ May~s'ta Ac~göl kuzeyinden dola~~p Dinar'a u~ramaks~z~n
Menderes kaynaklar~~ yöresinden geçerek 3 May~s'ta Myriokephalon sava~~~
yerine varmas~, oradan Afyon-Konya yoluna ç~kmas~, Philomeleion/Ak~ehir yak~ n~nda Türklerle çat~~mas~, 18 May~s'ta Konya'ya girmesi; I~~ kl~'da
ba~layan Küli Çay~~ Vadisi yolunun izlenmesi durumunda, verilen tarihler
yönünden ku~ku uyand~rm~yor.
Demek ki, ~~ May~s'ta Ac~göl kuzeyinden geçen ordu, ayn~~
gün (en k~sa yol üzerinden 1 8o km. uzakl~ ktaki Philomeleion/
Ak~ehir'e de~il) Dazk~r~'dan kuzeye yönelen ~imdiki demiryolunun izledi~i yoldan, 25-30 km. uzakl~ktaki Homa/
Gümü~su'ya vard~. Burada, Menderes kaynaklar~~yöresinde,
Rumilerle çat~~ma, herhalde ertesi gün, 2 May~s'ta oldu; ordu buna ra~men yürüyü~ünü sürdürdü ve ayn~~ 2 May~s
günü (Sozopolis/Uluborlu'ya de~il) Eumeneia/I~~kl~'ya varmak üzere yine yakla~~k 25 km. yürüdü. 3 May~s günü Kilfi
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Çay~~ Vâdisi yoluna girildi ve burada, Myriokephalon sava~~~
yerinden geçildi; o günün ak~am~, Sand~ kl~~ Ovas~ na ula~~ ld~.
Oradan, en güçlü olas~ l~ kla, Synnada/~uhut'a u~rayan Roma
ça~~~yoluyla Afyon güneydo~u yak~ n~ na, Afyon-Konya ana
yoluna ç~ k~ ld~.
Dördüncü kan~t: Bat~~ Anadoluyu Selçuklulardan geriye alan Ioannes Doukas ordusunun KC~ fi Çay~~ Vâdisi yolunu izledi~i, Anna K omn ena 'n~ n yap~ t~ ndan anla~~l~yor.
Bu Prensesin yap~ t~ nda, Birinci Haçl~~ Seferi s~ ras~ nda Sultan I. K~ l~ç
Arslan önce ~ znik'de, sonra da Dorylaeion/Eski~ehir'de haçl~~ sürülerini
durduramay~ p çekilmek zorunda kal~ nca (1 og8), meydan~~ bo~~bulan imparator Alexis Komnenos'un Izmir'e ve Ephesos/Selçuk'a donanma göndererek bu kentleri ald~ ktan sonra, ayn~~ donanmadan Anadoluya ç~ kartma yapan Ioannes Doukas komutas~ ndaki Bizans ordusunun Bolvadin yöresine
çekilen Türkleri k~sa yoldan yâni Hermos/Gediz Vâdisinden giderek izlemesi, Sardis'i geri almas~ , Polybotos/Bolvadin'e bask~n vermesi anlat~ l~ rken; ordunun Sardis, Philadelphia/Ala~ehir, (Denizli yak~ n~ ndaki) Laodikeia, Homa/Gümü~su ve onun önündeki Lampe Ovas~~ yolunu izleyip,
oradan Bolvadin'e bask~ n verdi~i aç~ kça belirtiliyor'.
Apameia/Dinar'dan de~il, Lampe Ovas~ ndan, Homa/Gümü~su'dan
geçilerek Polybotos/Bolvadin dolaylanna bask~ n verilmesi gösterir ki bu
ordu da, daha sonra Manuel ordusunun yapmak isteyece~i ve Friedrich
Barbarossa ordusunun yapaca~~~üzere, Kt~fi Çay~~ Vâdisi yolunu izlemi~ti.
Be~inci kan~ t: Myriokephalon sava~~ n~ n yeri hakk~ nda kaynaklar~ n
anlatt~~~~topografik özelliklerin hiçbiri, önerilen di~er yerlerde
görülmedi~i halde tümü, Kâfi Çay~~ Vadisi geçidinde görülüyor
Daha Ke~ fi Çay~~ Vâdisini kendi gözümle görüp incelemeden önce, yukar~da s~ ralad~~~ m kan~ tlar bana, sava~~yerinin ancak bu vadiyi izleyen geçit olabilece~ini anlatm~~t~. Merhum Prof. Dr. Kudret Ayiter de, bu kadar
çe~itli deliller saptay~ p güvenle belli bir sonuca varm~~~olmamakla birlikte,
önerilen di~er yerlerde sava~~yerinin bilinen topografik özelliklerinin buAnna Komnena, Il V 6. Kitab~ n frans~zca çevirisinin fotokopisini Almanya dönü~ünde
bana getiren de~erli meslekda~~ m ve eski kürsümüzde "hayr ül halerim Yard. Doç.Dr. Hakan Pekcan~tez'e te~ekkür ederim.
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lunmad~~~ n~~ görmü~~ve 8. Türk Tarih Kongresine sundu~u bildirinin sonunda, aynen ~öyle demi~ti:
I~~ kl~~ (Eumeneia)'y~~ gerek bugün, gerek Romal~ lar devrinde
as~ l kuzeye ba~layan yol ise Gezmi Bo~az~ ndan geçer. Sar~ baba Tepesi yan~ ndan ba~layan bo~az, Çakal ve Osman Köylerinden (üç be~~haneli köycükler) geçer. Bo~az~ n içinde bir dere akmaktad~ r. Ne yaz~ k ki kötü hava ~artlar~~ yüzünden, k~~~
aylar~ nda Osman Köyünden sonra geçidi takip etmek
mümkün olmad~ . Geçidin orta yerinin kaya duvarlar~~ ile darald~~~~ve uçurum oldu~u söylendi. Sar~ baba Tepesinde de
bir kale harabesi oldu~unu köylüler söyledi ise de k~~~ n 1261
rak~ ml~~ tepeye ç~ k~ p bakamad~ m.
Yak~ n bir tarihte, ara~t~ rmalar~ m~ n sonu hakk~ nda daha etrafl~~ bilgi verebilece~imi umuyorum.
Ne var ki, uzun say~ lam~yacak verimli ömrü, bu ara~t~ rmay~~ sona erdirmeye yetmedi. Yetse idi, I~~ kl~ 'dan Sand~ kl~~ yönüne uzanan Ktif~~ Çay~~
Vâdisi yolu ba~lang~ ç bölümünün, aranan topografik özelliklere tümüyle
sahip oldu~unu görecek ve incelemesini, güvenle bir sonuca ba~layarak
tamamlam~~, benim yerime bu yay~ n~~ o yapm~~~olacakt~. Kendisini bu
yönden de sayg~yla an~yor' ve onun ara~t~ rmas~ n~~ ben tamamhyorum.
I~~ kl~ 'da gölün ve park~ n biti~i~inde, bugünkü Çivril-Gümü~su asfalt
yolundan ayr~ larak ba~layan ve ku~~uçu~u 20 km. kadar kuzey do~u ileride Hocalar-Sand~kl~~ asfalt yoluna ba~lanan; dolay~siyle, Afyon ya da Bolvadin taraflarma kestirmeden gitmeyi sa~layan tarihsel ana yol, ~imdiki
köy yolu, güney ucundan (I~~ kl~'dan) 4 km. uzakl~ ktaki Ça~layan köy mahallesine henüz 2 km. kala, dar geçide girmektedir. Geçidin sol yan~, köy
mahallesinden ba~layarak, dimdik kayal~ k yamaçl~~ bir uçurumdur. Uçurumun dibinde Glaukos/Küll Çay~~ akmaktad~r'. Yolun sa~~yan~, da~~yaProf. Dr. Kudret Ayikr, pek çok yönden sayg~~ ile an~ lmaya de~er bir ki~i ve o arada,
üstün nitelikli bir bilim adam~~ idi. Benimle birlikte, ~zmir Hukuk Fakültesinin 1978'deki
kurucu ö~retim üyeleri aras~ nda ve ilk ö~retim kadrosu içinde bulunmu~tur; bu Fakültenin
geli~tirilmesinde çok eme~i geçmi~tir. Kendisini ve üstün niteliklerini o y~llarda yak~ ndan
tan~ mak f~ rsat~ n~~ buldu~um için onur duyuyorum.
Bu çay, baz~~ haritalarda, özellikle Karayollar~~ Genel Müdürlü~ü haritalannda,
Menderes'in ba~lang~ç bölümü olarak, "Menderes" diye i~aretlenir. Oysa, Menderes'in kaynaklar~~ bölgesi diye genellikle kabul edilen, Dinar-I~~ kl~~ aras~~ bölgedir.
Belirten C. LIV, 8

B~LGE UMAR

11 4

mac~d~r; o yamaç önceleri o kadar dik de~ilse de, Ça~layan köy mahallesinin 3 km. ilerisinde çok dikle~mektedir. En az 5 km. boyunca, Osmanköy'e kadar, do~al yolun topografyas~~ böyledir ve sava~~yerinin bilinen topografik özelliklerinin tümünü aynen gösterir. Osmanköy, yolun ba~~ndan, I~~kl~'dan 8 km. uzakl~ktad~ r ve yol üzerinde, KU Çay~n~n do~u
yan~ ndad~r37.
Osmanköy'den geçilince, yol, sol biti~i~indeki uçurumun yan~ndan
ayr~l~p biraz (ortalama ~~ oo m. kadar?) içeriden, daha geni~~bir düzlükten
ilerliyor ve az sonra, bir kav~a~a geliniyor. Bu kav~ak, sa~~yandad~ r. Orada ba~layan yola sap~lmay~ p dümdüz gidilirse, hâlâ çok düzgün olan köy
yolu, art~k uçurumlu yarlar dibinde de~il geni~~say~labilecek bir vâdide
akan KC~fi Çay~n~n yan~ na iner, çay~~ a~~p kar~~~(bat~) k~y~ya geçer ve ak~nt~ n~n tersi do~rultuda gidip bu bat~~ k~y~y~~ izleyerek kuzeydo~uya uzan~ r.
~ o98'de Ioannes Doukas'~ n, ~~~ o'da Friedrich Barbarossa'n~n ordulannca
izlenen; ~~ 76'da da Manuel Komnenos ordusunun izlemek istedi~i ama
güney ucundan girmi~ken kuzey ucundan ç~ kamad~~~~tarihsel yolun devam~, bu olmal~d~r. Ancak, yolun, KCifi Çay~n~~ a~t~ktan sonras~, ~imdiki durumuyla, otomobil geçi~ine elveri~li de~ildir.
Oraya kadar otomobille gelip de, I~~kl~'ya, dolay~siyle Çivril-Homa/
Gümü~su yoluna geri dönmeksizin, Sand~kl~~ yöresine ç~kmak isteyen ve
otomobilin da~~ba~~nda bozulabilece~inden korkmayanlar (ya da, otomobil 18 y~ll~ k ve tamirci dü~künü oldu~u için böyle bir küçük felâket olas~l~~~n~~ pek güçlü gördü~ü halde, ara~t~rma tutkusu nedeniyle o korkuya ra~men o araçla nice da~lara t~rmanm~~~ki~iler), az önce söylenen kav~ak yerinde sa~a sapacaklar; K~lfi Çay~n~n do~u yan~nda çaya paralel uzanan s~rada~~n s~rt~na t~rman~p uzun süre tek insan görmeyerek, düzgünlü~ü
araç geçmesine olanak vermenin ötesinde olmayan bu ta~l~ k, kayal~k da~~
yolunu izleyecekler; bir hayli ileride Otluk Köyünde (Afyon ili Sand~kl~~ ilçesine ba~l~d~r) düze inecekler; bir iki küçük tepeyi daha a~~p, ~eyhyah~i
Köyünden ve di~er baz~~ köylerden geçerek Hocalar-Sand~kl~~ asfalt yoluna
ç~kacaklard~r.
Anlatt~~~m bu "sa~~kav~ak sonras~~ bölüm", hiç ku~kusuz, tarihsel yolun devam~~ olamaz; zor, sarp, ~ss~z ve susuzdur. Zaten onun mo'lerde
aç~lm~~~oldu~u, 1968'de yay~nlanan Türk Ansiklopedisi 15. cildindeki (bu
37

yor.

Denizli 1973 ~l Y~ll~~~'n~ n Çiyril ilçesi hantas~ nda yanl~~~olarak bat~~ k~y~da gösterili-
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yöreyi de kapsayan) "Eski~ehir, Kütahya, U~ak illeri" haritas~nda gösterilmemi~, Osmanköy'den geçen yolun devam~~ olarak yaln~z Kfifi Çay~~ bat~~
yakas~na atlay~p o k~y~y~~ izleyen bölümün gösterilmi~~olmas~yla kan~tlanmaktad~ r. Tarihsel yolun devam~, böylece de anla~~l~yor ki, o di~er
bölümdü. Söz konusu bölüm, Güre Köyünde, ~imdiki Hocalar-Sand~ kl~~
asfalt yoluna ç~kar.
V. Myriokephalon Kalesi 'nin kendisi üzerine
Myriokephalon sava~~n~n yeri hakk~ ndaki bilgi kaynaklar~nda, Manuel
ordusunun peri~an edildi~i geçitte Myriokephalon (Bin Ba~) Kalesi denen,
ama daha o ça~da y~k~nt~~ durumuna dü~mü~~bir kalenin varl~~~ndan söz
edildi~ini ve zaten sava~~ n da bu yüzden Myriokephalon sava~~~diye an~ld~~~n~~ unutmu~~de~ilim. Her bilimsel ara~t~ rmada uyulmas~~ gereken "Mukadder soruya yan~ t haz~ rla!" ilkesi uyar~ nca, KCifi Çay~~ Vadisinde bir ortaça~~kalesinin varl~~~ n~~ da ortaya koymallyd~k ve koyaca~~z.
Myriokephalon Kalesi diye an~lm~~~kale, ~u üçünden biridir:
~lkça~~kenti Eumeneia'n~ n ard~ll ve ~imdiki I~~ kl~'n~ n ortaça~daki
atas~~ olan küçük hisar. Geçide giden yolun ba~~nda böyle küçük bir ortaça~~hisar' hiç ku~kusuz vard~ ; k~smen ilkça~~mimarl~k yap~tlar~~ parçalar~n~ n hatta sütunlann~ n s~radan yap~~ ta~~~gibi kullan~lmas~yla yap~ lm~~~duvarlanndan parçalar günümüzde de orada, I~~ kl~~ gölü ve park~n~n tam
kar~~s~ nda görülebilir. Ancak, Honaz'll Niketas, Myriokephalon Kalesi'nin geçit ba~~nda de~il geçidin içinde, orta yerinde bulundu~unu özellikle belinti~inden 38, geçidin ba~~ nda bile de~il geçide giden yolun ba~~ nda olan bir ortaça~~hisar~ , Myriokephalon olmasa gerektir.
Kudret Ay iter'e, yöre köylülerinin söz etti~i, 1261 m.
yükseklikteki Sanbaba Tepesi üzerindeki kale y~k~nt~s~.
Tam KU Çay~~ Vâdisi içinde, I~~kl~-Sand~kl~~ aras~~ orta yerde, Kûfi
Çay~na Yelde~irmen Da~~~ete~i boyunca akarak güneydo~udan gelip kat~lan Kestel Çay~n~n" ad~ndan, o yörede bulundu~unu ö~rendi~imiz ortaça~~kalesi. Kastel, Kestel sözcü~ü; Bizansl~lar~ n ya da Selçuklulann hizmetindeki ~ spanyol, Italyan vb. ücretli askerlerin dilinden gelir, "kale" anla" Bu konuda bkz. Ramsay, s•8 3-84.
" Türk Ansiklopedisi, c.15'deki, sözünü etti~imiz haritaya blcz.
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m~ ndad~ r ve Anadolu'da pek çok tarihsel co~rafya ad~~ içinde bu sözcük
ya~amaktad~ r'. Oralardaki bir kalenin denetlemek isteyece~i yol, ancak ve
ancak, Küli Çay~~ Vâdisini izleyen tarihsel yol olabilir. Demek ki, ~~~ kl~~ ile
Sand~ kl~~ Ovas~~ aras~ nda do~al yolun orta yerindeki kale, budur, Kestel
Çay~~ ad~n~ n i~aret etti~i kaledir. Onun kal~ nt~ larm~ n saptanmas~ n~~ da ben,
benden sonrakilere b~ rak~ yorum.

Birkaç di~er örnek: Konya ili Kad~ nhan~~ ilçesi merkez buca~~ na ba~l~~ Kestel (~imdi,
Beykava~~ ) Köyü; Gaziantep ili Kilis ilçesi Musabeyli buca~~na ba~l~~ Kastel (~imdi,
Gözlüce) Köyü; Bal~ kesir ili Erdek ilçesi merkez buca~~na ba~l~~ Kestel (~imdi, Kestanelik)
Köyü; Antalya ili Alanya ilçesi merkez buca~~na ba~l~~ Kestel (~imdi, Çamyolu) Köyü; Kayseri ili Ye~ilhisar ilçesi merkez buca~~ na ba~l~~ Kesteliç (~imdi, Gülbay~ r) Köyü; Kahramanmara~~ili And~ r~ n ilçesi merkez buca~~ na ba~l~~ Kastal (~imdi, Torun) Köyü.
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