DEN~ZL~'DE YENI BULUNAN ~K~~K~TABE
TUNCER BAYKARA
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Takriben 36 cm eninde ve ~~oo cm boyundaki bu kitâbe beyaz
mermere kaz~lm~~t~r. Yuvarlak hatl~, yumu~ak nüansl~~ve güzel bir
selçuklu sülüsüdür. Gerek ebad~, gerekse yaz~s~n~n hacmi itibariyle bu
kitabe, daha ziyade übidevi bir büyük yap~ya aittir. Devrinin kitâbelerine göre de ya son, yahud da sondan bir önceki guruba aittir
ve ba~~taraf~, maalesef mâlûm de~ildir. Bu kitübe ile ayn~~yerde bulunan, II. kitabe ile, baz~~klasik selçuklu motiflerini haiz parçalar,
burada önemli bir binan~n yahud yerin mevcut oldu~unu göstermektedir. Bu, kalenin kuzey kap~s~~olabilece~i gibi, bir ba~ka umuml
bina, meselâ cami de olabilir.
Gerek bu, gerekse a~a~~da sözünü edece~imiz kitâbe, Kale'nin
kuzeyinde, 300 m. kadar a~a~~da, ~imdiki Ayd~n asfalt~mn 50 m.
kadar güneyinde, II. Sanayi çar~~s~n~n do~u k~sm~nda bulunmu~tur.
Zaten bizce kitâbenin önemi buradan ileri geliyor. Zira bu kitâbelerin
bulundu~u saha, ~imdiye kadar Denizli ~ehri içinde pek say~lm~yordu.
Gerçi daha XIII. yüzy~l sonlar~nda Anadolu, hatta Onasya'n~n bir
nevi umumi valilik merkezi olacak kadar geli~en ve hattâ Gazan
Han'~n daha gelmeyi arzulad~~~~bu ~ehir I, pek azametli görünmüyordu. Çünkü Denizli hakk~nda, ~imdi "Kaleiçi" denilen yer d~~~nda,
~ehrin yay~ld~~~~alan hakk~nda kesin bir tasavvura sahip de~ildik.
~imdi bu kitâbe ile anl~yoruz ki, ~ehir kuzeyde Ayd~n asfalt~~civar~na
kadar uzanmaktad~r.
650 Ramazan ay~n~~— 5 Kas~m - 4 Aral~k 1252 — gösteren bu
kitâbe, Evliya Çelebi'deki bir kit5be 2 ve Akhan kitübesiyle 3 kar~~la~t~r~lmal~d~r. Bunlar da hemen ayn~~tarihlere, II. Izzeddin KeyZ. V. Togan, Resideddin'in mektuplar~nda Anadolu'nun iktisadi ve medeni
hayat~na ait kay~tlar, Iktisad Fak. Mecmuas~, XV, 1-4, Ek. 953 - Kas. 954.
2 Evliya Çelebi, Seyahatname, 1935 Istanbul, IX, 195.
3 K. Erdmann, Das Anatolische Karavansaray.., 1961 Berlin, I, 67-72.
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kâvus bn Keyhusrev devrine aittirler. Bu hükümdar nam~na, bilhassa Karasungur bn Abdullah taraf~ndan giri~ilen imar faaliyetinin
kitâbeleri hayli çoktur°.
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Denizli'de Umur Bey ad~na bir kitâbe, hele bu farsça da olursa
gayet dikkate de~erdir. Gerçi Denizli beylerinin mevlevilerle aralar~~
iyi idiyse de, halk~~türkmen olup, onlar aras~nda daha ziyâde bekta~ilik yayg~nd~. Ayd~no~ullar~n~n da keza mevlevilerle münasebetleri
s~k~~ve samimi idi ve onlar taraf~ndan "Sultan-ül-Guzzat" tesmiye
edilmi~lerdir. Bu bak~mdan Denizli olsun, Ayd~no~ullar~~ muhiti
olsun, farsçaya k~smen a~ina idiler. Bunlar ve a~a~~da sözünü edecc~imiz olaylar, bu kitâbenin dilinin farsça olu~unu izah etmektedir.
43/71 cm. ebad~ndaki bu kitâbenin, yukarda zikretti~imiz I. kitâbe
ile ayn~~yerde bulunmas~~bir tesadüf olmasa gerektir. Anla~~l~yor
ki bu kitâbe, I. kitâbenin ait oldu~u büyük yap~n~n bir taraf~na
yerle~tirilmi~tir.
Tarih bulunmayan bu kitâbede tek bir ~ah~s ismi geçmektedir:
"Umur bn Mehmed Be~". Gerçi okunmas~~ ve ne~ri ihtiyatla kar~~lanmas~~ icabeden bir sikkeden, Ayd~no~ullar~na ait paralardan
Lâdik, yâni Denizli'de bas~lanlar~n oldu~u söyleniyorsa da 3, Denizli
hiçbir zaman Ayd~no~ullar~na ait olmam~~t~r. Zaten bilinenlere göre
Umur Bey ile Denizli aras~nda bir yak~n münasebet de yoktur. Ancak
Ayd~no~lu Umur Bey'in E~ridir'e gitti~inin malfun olmas~, kitâbenin çözümü için bir ipucu vermektedir. Yaz~c~o~lu Ali'nin, ~imdiye
kadar bir ba~ka kaynakla teyid edilmeyen Ayd~no~ullar~~ile ilgili bu
/. Hakk~, Kitâbeler II, 1929 Istanbul, 192 ve dev.
Bu kitabenin okunmas~nda yard~m~n~~ esirgemiyen Prof. Tahsin Yaz~c~,
Doç. Dr. Muammer K. Ozergin ve Dr. Nazif Hoca'ya te~ekkür borçluyum.
3 ~imdiye kadar görülmemi~~ve ne~redilmemi~~sikkeler, ~erefeddin Erel, Tarih
Dünyas~, ~ , 2, Ocak 1965.
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kayd~, art~k ~imdi kesinle~mektedir. Yaz~c~o~lu'nun nakletti~i rivayet
~öyledir:
"Çün Timurta~~Be~~Ayd~n o~lanlar~ndan dahi mal ve haraç
talep k~ld~~ Ayd~n O~lanlar~~Melik ül-guzzat vel'mücahidin Gazi
Umur Be~~adlu kar~nda~lar~n~~lay~k pi~ke~ler ve hizmeti ve selâml~k
bine Timurta~~Be~~hizmetine gönderdiler E~irdür üzerinde Timurta~~
Be~~ordusuna iri~üb selamlad~~ Timurta~~ona "haraç niçün getirmedin" dedi Umur Be~~eyitti "Siz ne milletsiz ki biz size haraç
virevüz Biz harac~~küffardan al~r~z Siz müslüman ve biz müslüman
Bizden haraç ne veçhile istersiz" dedi bu söz Timurta~~Be~e ho~~
geldi, sayurgayub "Gazi yi~itmi~sin, var gaza k~lmakta ol" dcyü
gönderdi" 1.
Umur Bey'in, Timurta~'~n yan~na gitti~ini tesbit ettikten sonra,
Timurta~'~n hareketlerini takip edelim. Bilindi~i gibi Ilhanhlar~n
Anadolu umumi valisi Timurta~, Bat~~Anadolu beylerinin istiklal
arzular~na ~iddetle kar~~~koyuyor, Anadolu istiklalinin kendi etraf~nda olmas~n~~istiyordu. Bunun için isyan etmi~, lakin üzerine babas~~
Emir Çoban gönderilince afvedilmesini istemi~ti. Bu meyanda Anadolu beyleri de Çoban'a itaatlar~n~~bildirmi~ler, hattâ Hamido~lu
Dündar Bey, Çoban nam~na para dahi bast~rm~~t~~2 . Ancak, mahiyetini bilemiyece~imiz sebeplerle Çobano~lu Timurta~'la Bat~~Anadolu beylerinin aras~~aç~lm~~, Timurta~~E~refo~lu Süleyman ve Hamido~lu Dündar beyleri öldürmü~tü 3. Timurta~, beyleri tenkil hareketini
sonraki y~llarda bat~ya do~ru kayd~rm~~, beylere itaatlerini bildirmeleri için haber göndermi~tir. ~~te Umur Bey, Ayd~no~ullarm~n
itaat~n~~bildirmek için Timurta~'~n yan~na gönderilmi~ti. Fakat Germiyanl~lar ve Denizli beyleri itaatlerini belirtmeyince, Timurta~,
2 2 A~ustos 1327'de E~ridir'den Denizli üzerine hareket etmi~, kumandanlar~ndan Ertana beyi de, 5000 ki~ilik bir kuvvetle Karahisar
üzerine göndermi~ti. Kaynaklarda Timurta~'~n bu tenkil hareketinin
neticesi hakk~nda bilgi yoktur. Ancak i~te ~imdi bu kitâbeden ö~reniyoruz ki, inanço~ullar~~Timurta~'a mukavemet etmeden itaat etmi~Tarih-i Al-i Selçuk, Topkap~, Revan, 1661, vr. 556, 557. Ayr~ca, M. Halil,
Düsturnâme-i Envert, medhal, 1929 ~stanbul, 13; H. Ak~n, Ayd~no~ullar~~tarihi
hakk~nda bir ara~t~rma, 1946 Istanbul, 32;
2 Anadolu tarihinden Hamido~ullar~, Mehmed Arif, TOEM, cüz 15, ~~
1328, S. 938-947;
3 Bahriye Üçok, Hamido~ullar~~ Beyli~i, ilahiyat Fak. Dergisi, IV, 1-Il, 1955.
Belhten C. XXXII!, ~~~
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lerdir. Zannediliyordu ki, Germiyanhlar da Timurta~'a itaat etmemi~ler, böylece Anadolu istiklalinin tek temsilcisi olmu~lard~r. Bunun
do~ru olmad~~~~Risale-i Felekiye'den de mâlam olmakla beraber,
~imdi art~k bu kitabe ile kesin olarak bütün Anadolu beylerinin Timurta~'a, dolay~s~yla Ilhanhlara itaat ettiklerini ö~reniyoruz.
Timurta~, Denizli önlerindeki k~sa ikameti s~ras~nda bir büyük
te~ebbüse daha giri~rni~tir. Denizli istikametinde tabii bir ak~~~mecras~na sahip Anadolu ticaretinin kesilmeden devam~~için Menderes
nehri üzerinde kendi ismiyle an~lan köprünün in~as~na giri~ti. Bu
faaliyetini, ~üphesiz ki yan~nda bulunan Umur Bey de desteklemi~~
olmal~d~r. Zira bu ~ekilde Ayasulu~~ve Izmir ticareti de geli~mi~~
olacakt~. Zaten Çoban ailesi, böylesine ~ümullü iktisadi faaliyete
yabanc~~de~ildi ve k~sa zamanda köprü in~a edildi. Ancak ne yaz~k ki
yeri iyi seçilmerni~ti ve ömrü di~er Çoban köprüleri kadar devam
edemedi 1. Bu faaliyeti esnas~nda, zaten aralar~~aç~k bulunan Ilhanh
Ebu Said Han'~n karde~i Dim~~k Hoca'y~~öldürdü~ünü, ailesini de
mahvetmek üzere oldu~unu haber al~nca, ordugahm~~üç günde
göçürüp 13 Ekim'de E~ridir'e döndü ve sonra da M~s~r'a kaçt~~a.
Anadolu Türk tarihi için birçok neticeleri saklayan bu kitabe
~u halde 1327 y~l~~Eylül ay~nda, Timurta~'~n Bat~~Anadolu'yu itaata
almas~mn bir sembolü olarak pek sevdi~i Umur Bey taraf~ndan dikilmi~tir. Bu tarihten sonra Denizli, Ilhanhlara vergi veren bir tâbi
beylik olmu~tur. 5350 y~llar~nda Ilhanhlara vergi veren "Uc" vilâyetleri aras~nda Denizli, Evlad-~~Hamid ile Umur Be~~arasmdad~r.
Bundan anla~~l~yor ki, bu vergiler bu tarihte, yani 1327 de tayin ve
tesbit edilmi~tir 3.

Daha XVII. yüzy~lda harab olmu~~bulunuyordu.
C. D'Ohsson, Histoire des Mongols, 1835 Lahaye, IV, 686.
3 Zeki Veli" Mo~ollar devrinde Anadolu'nun iktisadi vaziyeti, TH/TM, I,
1931; Ayn~~kayna~m yeni ve mükemmel ne~ri: W. Hinz, Die Resal&ye falakiyya,
1953 Wiesbaden, 93 b, 162.
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