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Üniversite evrensel de!erleri yerel de!er-
lerle harmanlayıp, yeni bilimsel veriler 
üreten akademik bir kültür dünyasıdır. Biz 
de Süleyman Demirel Üniversitesi olarak 
bir yandan evrensel çalı"maları ve de!er-
leri bölgemize ta"ırken, di!er yandan yerel 
çalı"maları ve de!erleri de evrenselle"tirme 
gayreti içindeyiz. Tarih ve kültür ara"tır-
malarını da aynı bakı" açısı ile de!erlendir-
erek, bu tür çalı"maları her zaman önem-
sedik ve desteledik. Bölgemizi do!rudan 
ilgilendiren “Miryokefalon Sava"ının Yeri” 
isimli kitap çalı"mamız da bu dü"üncenin 
ürünüdür. 

1176 yılında gerçekle"en Miryokefalon 
Sava"ı, Türk tarihinin Anadolu’daki 
varlı!ını koruma adına dönüm noktaların-
dan biridir. Tarihçiler 1071’deki Malaz-
girt Zaferi”ni Türkler için “Anadolu’nun 
Kapısı”, Miryokefalon Zaferi’ni de “Anado-
lu’nun Tapusu” olarak nitelerler. Miryoke-
falon sava"ının yeri konusunda ara"tır-
macılar çe"itli görü"ler ileri sürmü"lerdir. 
Üniversite olarak biz, bilimsel anlayı" te-

melinde sava"ın yeri ile ilgili, ba"ta Ispar-
ta ile ilgili olan 4 görü" olmak üzere, di!er 
yakla"ımları da bu kitap çalı"masında or-
taya koyduk. Böylece tüm görü"lerin bir 
arada ve kar"ılıklı olarak de!erlendirilme-
sini sa!layacak, Isparta özelinde konunun 
daha iyi anla"ılmasına yardımcı olacak ni-
telikte ara"tırmalara yer verdik. Böyle bir 
eserin ortaya çıkmasına yazılarıyla katkı 
sa!layan yazarlarımıza te"ekkür ederiz. 

Bizim için aslolan Miryokefalon sava"ının 
kazanılmı" olması ve Anadolu’nun ebedi 
Türk Yurdu haline gelmesidir. Sava"ın yer-
inin tespiti bu önemli olayın enine boyuna 
bilinmesi adına çok de!erlidir. “Miryoke-
falon Sava"ının Yeri” isimli bu eserin, Türk 
milletinin Tarihi hafızasının canlı kalması-
na ve bölgenin tarihi de!erinin artmasına 
katkı sa!layaca!ı ümidini ta"ıyoruz. Ispar-
ta Tarihi açısından bu ve bunun gibi yerel 
tarih çalı"malarını, kültür ara"tırmalarını 
desteklemenin gururu içindeyiz. Bu kitap 
çalı"masının yeni ara"tırmacıların çalı"ma-
larına ı"ık tutmasını ümit ediyoruz. 

TAKDİM

Prof. Dr. !lker Hüseyin ÇARIKÇI
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

ISPARTA, 2022
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Türk m#llet#n#n Anadolu’dak# faal#yetler#n# 
ara"tıran ve bunları k#tap ve makaleler# #le 
ortaya koyan çok sayıda b#l#m #nsanı bulun-
maktadır. Bunlar kend#ler#nden önce ya"a-
mı" #nsanların nerede, ne zaman, neden, 
nasıl faal#yetlerde bulundu!unu, k#mlerle 
#let#"#m kurdu!unu #lm# yöntemlerle or-
taya koymaktadırlar. $ç#nde bulundukları 
toplumun güncel hayatının tar#h# der#nl#!# 
hakkında b#lg#ler vermekted#rler. Bu ara"-
tırmacılar #ç#nden bazıları, Türk Tar#h#n#n 
Anadolu’dak# dönüm noktalarından b#r# 
olarak kabul ed#len 1176 M#ryokefalon Sa-
va"ı’nı ve beraber#nde gelen zafer# b#l#msel 
yöntemlerle uzun yıllardır #ncelemekted#r-
ler. Ancak sava"ın yer# konusunda ara"tır-
macılar arasında görü" farklılı!ı vardır. 

Bu k#tap, M#ryokefalon Sava"ı’nın nere-
de gerçekle"t#!# konusunda ara"tırmaları 
bulunan bazı yazarların çalı"malarını #çer-
mekted#r. Amacı, sava"ın nerede oldu!una 
yönel#k b#rb#r#nden farklı görü"ler#n b#l#m-
sel dayanaklarını okuyucuya sunmaktadır. 
B#l#nd#!# üzere sava"ın yer# konusunda 
Isparta (Karamık Bel#, Kumdanlı Ovası, 
Gelendost Ovası), Konya (Ba!ırsak Bo!a-
zı), Den#zl# (Düzbel, Kû% Bo!azı, Akçay 
Vadisi, Çardak Geçidi) v#layetler# dâh#l#n-
dek# bölgeler olmak üzere, ba"lıca üç yer 
üzerinde ara"tırmalar yo!unla"mı"tır. 
Tüm bu yerler hakkında %kir vermek 

üzere Murat Keçi", Behset Karaca, Kadir 
Karacan, Abdullah Bakır, Abdülhaluk Çay, 
Ramazan Topraklı, Hasan Akyol, Mehmet 
Ak#f Ceylan, Adnan Esk#kurt, Altay Tayfun 
Özcan bu k#taba katkı sa!ladılar.

K#taba katkı sa!layan ara"tırmacılar, Ana-
dolu Selçuklu Devlet# ve Do!u Roma ta-
r#h#n#n öneml# b#r kes#t# olan M#ryokefa-
lon Sava"ı’nın yer# üzer#ne makaleler#yle, 
bugünün #nsanını geçm#"e ta"ıyarak ona 
tar#h# der#nl#k sunmaktadırlar. Türk m#l-
let#n#n bulundu!u topraklara olan a#d#yet 
ba!ına b#r ba"ka yönüyle katkı sa!lamak-
tadırlar. B#l#nd#!# üzere tar#hç#ler, geçm#"-
te ya"anmı"lıklara yönel#k b#lg#y# artıra-
rak, tar#h b#lg#s#n#n artmasına ve hatta var 
olan tar#h b#l#nc#n#n sürekl#l#!#ne destek 
vermekted#rler. Böylece, k#myasal, b#yo-
loj#k b#r parça olarak görünen toprakların, 
kalıntıların, buluntuların ve eserler#n her-
b#r# b#rey veya toplum açısından ba"ka b#r 
anlam daha kazanmaktadır. Bu durumda, 
b#r toplumun sah#p oldu!u somut varlık-
lar, hatta uzun yıllar beraber ya"am pay-
la"tı!ı #nsanlar sadece “anlık de!er#” #le 
kalmayıp, geçm#" ve gelece!e yönel#k de-
!erler kazanarak, anın ötes#nde b#r anlam 
yüklenmektedirler. Miryokefalon Sava"ı 
ve sonrasında gelen zafer de Anadolu 
Türk tar#h#ne etk#s# #t#bar#yle bu tür an-
lam yüklenen olaylardan b#r#d#r. Bu k#tap-

EDİTÖR' DEN
Prof. Dr. Hayri ÇAPRAZ



IXMİRY E AL N SAVA N N YERİ

ta makales# bulunan ara"tırmacılar, M#ryokefalon’un 
yer#n# ara"tırdıkları g#b#, aynı zamanda, b#rb#rler#n# 
akadem#k yöntemle #kna edecek del#ller#yle b#r soru-
nu çözmeye çalı"maktadırlar. Bulundu!u anın ötes#ne 
etk#s#yle de de!erlend#r#len tar#hî b#r vakaya, ba"ka b#r 
boyuttan katkı sa!lamaktadılar. 

M#ryokefalon, Türk tar#h yazımında, "#md#ye kadar 
mekânının neres# oldu!undan çok b#r b#rl#!# sürdür-
me, b#r topra!ı yurt ed#nmede önem# #t#bar#yle öne 
çıktı. Elbette bu yakla"ım geçm#"# anlamlandırma adı-
na oldukça kaydade!erd#. N#tek#m bu sava" Türk ta-
r#h#nde yen# b#r safhanın kö"e ta"larından b#r# olarak 
öne çıktı. Anadolu’nun kend#s#n# yen#leyecek yen# sü-
rec#n ba"lıca #k# askerî-pol#t#k vakası olarak yer#n# aldı.

M#ryokefalon güçlü olanın zayıf olana üstün gel#p, b#r 
kısım toprak parçasını alma meseles# de!#ld#. Çünkü, 
tar#hte, b#r#n#n d#!er#ne üstünlük kurarak yen# toprak-
lar elde ett#!#, ancak orayı kend#s#ne yurt ed#nmed#!#-
ne da#r örnekler vardır. $lk ba"ta, askerî olarak güçlü 
olan kazanmı" gibi görünse de zaman #ç#nde zayıfın 
d#!er#ne üstünlük sa!ladı!ı görüldü. Zayıf görünen#n 
zamanla kültürel ve ekonom#k olarak, daha sonrasın-
da #se s#yasal olarak bulundu!u bölgey# kend#s#ne yurt 
ed#nd#!#ne #nsanlık "ah#t oldu. Bu ba!lamda, M#ryo-
kefalon, Anadolu’dak# kültürel ve s#yas# çatı"manın 
öneml# #k#nc# mekânsal #zdü"ümü olarak, sadece as-
kerî gal#b#yet de!#l, kültürel ve pol#t#k olarak da üs-
tünlük kurulan b#r sürec#n ba"langıç adımlarındandır.  
Dolayısıyla, böyle b#r zafer#n yer#n#n tesp#t#, bu alanda 
çalı"an b#r çok ara"tırmacının #lg# alanına daha çok g#r-

d# ve bu k#tap dâh#l, onlarca ba!ımsız çalı"manın orta-
ya çıkmasına #mkân sa!ladı. 

K#tap çalı"masında M#ryokefalon Sava"ı’nın yer#n#n 
#sm#, sava"ın adı, sava"ın geçm#" oldu!u yere yakın 
bölgeler#n #s#nler#n#n yazımı konusunda yazarlar ara-
sında farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum kel#men#n 
Türkçele"m#" hal# #le #fades#nden, transkr#pt farklılı-
!ından, kullandıkları kaynakların veya tel#f eserler#n 
kullanım d#ller#nden kaynaklanmı" olmalıdır. K#tap ça-
lı"masında yazarların birbirinden farklı har&er içeren 
özel isim yazımları aynen korunmu"tur. Bu nedenle 
kitapta, Miryokefalon, Myriokephalon, Myrikephalon 
gibi yazım çe"itlili!i bulunmaktadır.

K#taba katkı sa!layan yazarlardan bazıları, M#ryoke-
falon Sava"ı’nın yer#ne yönel#k kend# görü"ünü b#ld#-
r#rken, d#!erler#n#n görü"ler#ne de yer verm#"lerd#r. 
Zaman zaman aynı b#lg#ler#n farklı makaleler #ç#nde 
bulunması, bu k#tabın bütünlü!ü #ç#nde tekrarlar ol-
du!u #zlen#m# ver#yorsa da, bu tür anlatımlar her ma-
kalen#n kend# kurgusunun b#r parçası g#b# de!erlend#-
r#lerek, müdahale ed#lmem#"t#r.

Bu k#tap çalı"masının, yen# çalı"malara ı"ık tutması-
nı, ara"tırmacıların b#rb#rler#n#n f#k#rler#n# daha #y# 
anal#z etmes#ne #mkân sa!lamasını temenn# eder#z. 
Hatta, bu çalı"ma sonrasında, ara"tırmacıların, d#!er 
d#s#pl#nlerden uzmaları da dah#l ederek b#r araya ge-
l#p çalı"taylar yapmalarını veya ortak b#r projede b#lg# 
payla"ımlarını ve yorumlarını de!erlend#reb#lecekler# 
b#r ortamı hazırlamalarını ümit ederiz.
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MİRYOKEFALON SAVAŞI’NIN YERİNİN 
TESPİTİNDE KAYNAK KULLANIMI ÜZERİNE

Özet

Murat KEÇİŞ

17 Eylül 1176 yılında B#zans $mparatorlu!u #le Türk#ye Selçuklu Devlet# arasında ya"anan 
M#ryokefalon Sava"ı’nın tam olarak nerede meydana geld#!# hususunda W. M. Ramsay’#n 
'e H#stor#cal Geography of As#a M#nor adlı eser#nden (Londra 1890) günümüze kadar 
b#l#msel tartı"malar farklı platformlarda uzun süred#r devam etmekted#r. Bu konuda b#r-
b#r#yle örtü"en ya da b#rb#r#nden farklı oldukça gen#" b#r l#teratür olu"mu"tur*.  Bu çalı"-
manın amacı; bütün bu ara"tırmalar da göz önünde bulundurularak, “M#ryokefalon Sava-
"ı’nın yer#n# tesp#t edeb#lmede, mevcut Türkçe çev#r#ler ne kadar güven#l#rd#r ya da dönem 
kaynaklarının yen#den tercüme ed#lmes# gerekl# m#d#r?” sorularına cevap aramaktır. Sava" 
hakkında b#lg# veren bütün kaynaklardan z#yade sava"ın yer#n#n tesp#t# konusunda kr#t#k 
detaylar sunan kaynakların çev#r#s# bu noktada tekrar gözden geç#r#lecekt#r. Tercümeler#n 
yen#den ele alınması ve elde ed#len bu ver#ler#n en #"levsel "ek#lde de!erlend#r#lmes#n#n 
yolu, sava" arkeoloj#s# çalı"malarının günümüz teknoloj#s#yle desteklenmes#yle, Roma yol 
güzergâhları da göz önünde bulundurularak uzman arkeologlar tarafından yüzey ara"tır-
ması yapılmasıdır.

Anahtar Kel!meler: M!ryokefalon,  II. Kılıçarslan, I. Manuel, N!ketas Khon!ates, "oannes K!n-
namos.

*  M"ryokefalon Sava#ı hakkında do$rudan ya da dolaylı olarak yapılan bütün çalı#maların b"bl"yograf"k künyes"n" yaz-
mak oldukça gen"# yer tutaca$ı ve mevcut "let"#"m #artlarında bu l"teratüre er"#men"n kolaylı$ı göz önünde bulundu-
rularak genel b"r b"bl"yografya burada z"kred"lmeyecekt"r.
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ON THE USE OF RESOURCES TO LOCATE 
THE WAR OF MYRIOCHEPHALON

Abstract

Murat KEÇİŞ

Scienti%c discussions have been going on for a long time on di(erent platforms in re-
gards to the exact location of the Miryokephalon War between the Byzantine Empire 
and the Seljuk State of Turkey on 17 September 1176, from W. M. Ramsay’s 'e His-
torical Geography of Asia Minor (London 1890) until today. A very large literature on 
this subject overlaps or di(ers from each other has been formed. 'e aim of this study, 
considering all these researches, is to seek answers to questions, such as “How reliable 
are the existing Turkish translations in determining the location of the Miryokefalon 
War or is it necessary to retranslate the period sources?” Rather than all sources that 
provide information about the war, the translation of the sources that provide critical 
details about the location of the war will be reviewed at this point. 'e way to reconsid-
er the translations and to evaluate these data in the most functional way is to support 
the war archaeology studies with today’s technology and to make a survey by expert 
archaeologists by taking Roman road routes into consideration.

 
Keywords:  Myr!okephalon, K!l!j Arslan II, Manuel I, N!ketas Chon!ates, "oann!s K!nna-
mos.
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M#ryokefalon Sava"ı’nın tam olarak nerede meydana geld#!#n#n tesp#t# konusunda görü" ay-
rılıkları ara"tırmacılar arasında uzun süred#r devam ederken, yerel tar#h çalı"malarına ver#-
len önemle, son yıllarda bu konuda tartı"malar daha da hız kazanmı"tır. Sava"ın yer#n# Ç#v-
r#l/Den#zl#, Kızılören/Afyon, E!#rd#r/Isparta, Bey"eh#r/Konya g#b# b#rb#r#nden farklı yerlere 
konumlandıran bütün ara"tırmacılar hemen hemen aynı kaynakların verd#!# kayıtları esas 
almaktadır.1 Sava"tan bahseden onlarca kaynak olmasına ra!men, #dd#alarını daha z#yade 
B#zans $mparatoru I. Manuel’#n yanında olaylara b#zzat "ah#t olmu" $oannes K#nnamos’un 
H!stor!a’sına, B#zans $mparatoru I. Manuel’#n sava"tan sonra yen#lg#s#n#n üzüntüsünü an-
latmak #ç#n $ng#ltere Kralı Henr# Plantagenet’e 1176 Kasımında yazdı!ı mektuba2 ve son 
olarak sava"tan yakla"ık otuz yıl sonra eser#n# N#ka#a/$zn#k’te kaleme alan N#ketas Kho-
n#ates H!stor!a’sına dayandırmaktadırlar. Ara"tırmacılar, özell#kle B#zans kaynaklarındak# 
(D#!er kaynak grupları sava"ın co!rafyasını tesp#t edeb#lmede tâlî durumdadır.) b#lg#lerle 
tam anlamıyla örtü"ecek co!raf# bölgey# tesp#t edeb#lmek #ç#n çe"#tl# alanlarda tetk#k gez#ler 
ve yüzey ara"tırmaları yapmaktadırlar.

Ara"tırmacıların, M#ryokefalon Sava"ı’nın yer#n#n tesp#t# #ç#n kullandıkları eserlerle #lg#l# 
c#dd# b#r metodoloj#k problem kar"ımızda durmaktadır: Herkes#n malumu oldu!u üzere ta-
r#h# olayları ara"tırırken ana kaynakların her kel#mes# ve tam olarak ne ded#!# çok öneml#-
d#r. Tar#h# b#r konu üzer#nde yorum yaparken kaynakların ne ded#!#ne yönel#k, özgün d#l# ve 
anlamı üzer#nden bakab#lmek gerek#r. Bu anlamda tar#hç#l#k mesle!#, kaynaklardak# b#lg#-
ler# olgulara çev#rme sürec#ne #l#"k#n b#r u!ra"tır. Del#ller, yorumlamamız ve tar#hsel b#lg#y# 
üreteb#lmem#z #ç#n kar"ımızda dururlar.3 Bu göründü!ü kadar kolay b#r #" olmasa gerekt#r. 
Bu amaçla öncel#kle ve özell#kle ver#ler#m#z# tam olarak elde edeb#lmek #ç#n kayna!ı kend# 
yazıldı!ı d#l üzer#nden okumak gerek#r. Maalesef M#ryokefalon Sava"ı'nın yer#n#n tesp#t# 
konusunda yapılan son çalı"maların büyük b#r kısmı bahsett#!#m#z tar#h# kaynakların çe-
v#r#ler#ne dayanmaktadır. Bu ele"t#r#m#z #lk bakı"ta bu tercümeler#n alanın uzmanı ara"tır-
macılar tarafından yapıldı!ı dü"ünülerek haksız olarak de!erlend#r#leb#l#r. Fakat a"a!ıda #k# 
örnekte gösterece!#m#z üzere bu çev#r#ler her ne kadar alanın uzmanları tarafından hazır-
lanmı"sa da hatadan âr# de!#ld#r. Ortaça! Tar#h# alanında l#sansüstü e!#t#me yen# ba"layan 
her b#r ara"tırmacı adayından öncel#kle çalı"aca!ı saha #le #lg#l# kaynak d#l# hatta d#ller#n# 
ö!renmes# beklen#r. Elbette bu f#loloj#k alt yapı gerekl#l#!# tar#h#n d#!er dönemler# #ç#n de 
1  M"ryokefalon Sava#ı hakkında b"lg" veren on altı Ortaça$ kron"$" Adnan Esk"kurt tarafından t"t"z b"r #ek"lde kr"t"k 

ed"lm"#t"r. Adnan Esk"kurt, “Myr"okephalon Sava#ı’na Da"r Kron"kler ve Modern Çalı#malar,” USAD, Sayı: 6 (Bahar 
2017), s. 65-94. 

2   Bu mektup !ng"l"zceye oldukça ba#arılı b"r #ek"lde çevr"lm"#t"r. A. A. Vas"l"ev, “Manuel Comnenus and Henry Planta-
genet”, Byzant!n!sche Ze!tschr!ft, 29 (1929/1930), s. 237-240. Türkçeye de "k" kez kazandırılmı#tır. Levent Kayapınar, 
Beycan Hocao$lu, Serdar Vardar, Mahmut Halef Cevr"o$lu, “M"ryokefalon Muharebes"’n"n Mahall" Üzer"ne Mülaha-
zalar: B"zans Kaynakları”, Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, Sayı:7 (Güz 2017), s. 122-124; Ramazan Topraklı, M!ryoke-
falon’un Yer! Zafer Kutlamaları, “!mparator Manuel’"n !ng"ltere Kıralı II. Henr"’ye Yazdı$ı Mektubun Tercümes"”, çev. 
Kazım Ya#ar Kopraman, Ankara 2020, s. 70-73.

3   Alun Munslow, Tar!h!n Yapısökümü, çev. Abdullah Yılmaz, !stanbul 2021, s. 21-22.
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geçerl#d#r. Bu anlamda M#ryokefalon Sava"ı #ç#n Yunanca yazılan B#zans kaynaklarının önem#n# hatırlatmaya 
dah# gerek yoktur.4 Buna ra!men alanda ara"tırma yapanlar genell#kle mevcut çev#r#ler# sorgulama #ht#yacı 
dah# h#ssetmeks#z#n mutlak do!ru olarak kabul ederek kullanmakta b#r be#s görmemekted#rler. Hâlbuk# B#zans 
kaynaklarının Türkçeye kazandırılması yönünde büyük emekler sarf etm#" ve M#ryokefalon Sava"ı’nın görgü 
"ah#d# $oannes K#nnamos’un H!stor!a’sını da çev#ren I"ın Dem#rkent, bu tercümey# yaparken Bonn ne"r#n# esas 
aldı!ını ama asıl $ng#l#zce tercümeden #st#fade ett#!#n# bel#rtm#"t#r.5 Bu tercümen#n önsözündek# #fadeler dah# 
Yunanca g#b# oldukça karma"ık b#r gramere sah#p d#lde yazılan bu kaynakların zorlu!unu ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla h#çb#r tercüme n#ha# olmayacaktır. B#zans kaynaklarının sadece tercümes#nde de!#l aynı zamanda 
ed#syonunda da b#tmeyecek olan b#r çaba söz konusudur. XIX. yüzyılda Bonn küll#yatında B#zans tar#h yazarla-
rının büyük kısmı yayınlanmı" olmasına ra!men aynı kaynakların yen# yayınları yapılmaya devam etmekted#r. 
Örne!#n N#ketas Khon#ates’#n eser# #lk kez 1557 yılında H#eronymus Wolf tarafından Lat#nce tercümes# #le 
b#rl#kte yayınlandıktan sonra, sırasıyla J. P. M#gne, Immanuel Bekker (1835’te Bonn Küll#yatında) ve son olarak 
Jan Lou#s Van D#eten (Berl#n 1975)6 tarafından yen# ed#syonları yapılmı"tır.

Kaynakların verd#!# b#lg#ler# f#loloj#k açıdan do!ru okumak oldukça gerekl# olmakla beraber B#zans co!raf# ıstı-
lahlarına da vakıf olmak gerek#r. B#zans #ç#n co!rafya, Ant#k Yunanlıların b#r#k#mler#n#n bel#rl# dönem yazarları 
tarafından aktarılması ve bu b#lg# b#r#k#m#n#n, el yazmalarının b#reb#r kopyalanarak, esk# yazılardan alıntılar 
yapılarak veya müstak#l #zahlar eklenerek kullanılması anlamına gel#yordu. B#zanslıların co!rafya b#lg#ler#n# ve 
algılarını en çok etk#leyen #k# ant#k dönem yazarı Strabon ve Ptolema#os #d#. Ant#k yazarların co!raf# tanımla-
maları büyük oranda B#zans entelektüel# arasında b#l#n#yordu. Fakat bu co!rafya b#lg#ler# ancak #ht#yaç hal#nde 
yazıya geç#r#l#rse ve bu yazılı kültüre olan #ht#yaç devam ederse ku"aktan ku"a!a aktarılab#l#yordu. Bununla 
b#rl#kte kaynaklara yeters#z veya bazen de mümkün olmayan er#"#mden dolayı b#rçok gözlem veya deney#m 
günümüze ula"amamı"tır. Hatta yazılı kültürde korunan b#r takım gözlemler #se bel#rl# dönemlerde yazıya ak-
tarılsa da, edeb# de!er# dü"ük görülerek daha sonrak# nes#ller tarafından kopyalanmadı!ı #ç#n kaybolmu"tur.7 
B#zans tar#h yazarlarının co!raf# tanımlamalarındak# en c#dd# problem; onların dünyalarındak# co!raf# kav-
ramların bugün nereye tekabül ett#!#n# zaman zaman bel#rleyememekt#r. Temelde, günümüze kadar koruna-
b#lm#" B#zans co!rafya l#teratürü, ant#k dönem met#nler# üzer#ne yapılan yorumlar ve eklemeler# #çeren b#-
l#msel met#nler#yle d#n# kurumlar ve devlet kurumları #ç#n kaleme alınan, seyyahlara ve tüccarlara karada ve 
den#zde rehberl#k etmeler# #ç#n yazılan ve seyyahların gözlemler#ne dayanan daha prat#k met#nler olarak sı-
nı&andırılab#l#r. B#zans l#teratürünün b#rçok eser#nde co!rafya üzer#ne açıklamalar ve yorumlar bulunab#l#r. 
Tar#h# kaynaklarda, #mparatorluk askerî seferler# anlatılırken b#rçok yer adından söz ed#l#r, bölgeler#n kend#-
ler#ne özgü #kl#m ko"ulları vurgulanır, dü"man saldırıları gerçekle"t#!#nde farklı "eh#rler#n da! sıralarından 
ve neh#rler#nden bahsed#l#r. Fakat "u hususu da akılda tutmak gerek#r: B#zanslılar b#l#nçl# b#r "ek#lde co!raf# 

4  M"ryokefalon "le "lg"l" kaynak d"l b"lmen"n önem"ne Altay Tayfun Özcan da d"kkat çekm"#t"r. Bkz. Altay Tayfun Özcan, “Myr"okephalon Muhare-
bes"’n"n Mevk"s" Üzer"ne”, Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, Sayı:7 (Güz 2017), s. 172, d"pnot 22.

5  Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, Yayına Hazırlayan: I#ın Dem"rkent, Ankara 2001, s. XVII.
6  Bu son ed"syon hâlâ B"zans uzmanları tarafından kullanılmaktadır.
7  Tabula Peut"nger"ana’nın M.S. 435 c"varında Roma yollarını göstermes" sava#ın yer" "le "lg"l" öneml" b"r kaynak olarak de$erlend"r"leb"l"r. And-

reas Kuelzer, “Byzant"ne Geography”, Oxford Handbook of Sc!ence and Med!c!ne !n the Class!cal World, Ed"ted by Paul T. Keyser and John 
Scarborough, Oxford 2018, s. 921-922.



6 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ter#mler# de!#"t#rd#ler ve ça!da" yer adlarının ve insanların isimlerini antik yazarların terimleriyle (her zaman 
do!ru olarak de!il) de!i"tirmeye çalı"tılar. Co!ra% adların de!i"tirilmesi, modern ara"tırmalarda sürekli zorluk 
çıkartmı"tır.8 $"te Miryokefalon Kalesi'nin ya da mevkiinin tam olarak tespit edilememesi bu problemlerle 
do!rudan ilgilidir. Dolayısıyla yukarıda bahsetti!imiz Bizans yer adlarında ya"anan problemler sebebiyle olsa 
gerek Niketas Khoniates, Miryokefalon adının nereden geldi!i konusunda kararsızlık içerisindedir: “Burası 
eski ve terkedilmi" bir kaledir veya orada olup bitenlerden bu adını almı"tır yahut da orada bu adın ifade etti!i 
olay vuku bulmu"tur. Çünkü bu kale yanında, tasvir edece!im gibi, binlerce Bizanslının kellesine ölümün 
darbesi inmi"tir.”9

Yukarıda da bahsett#!#m#z üzere M#ryokefalon Sava"ı’ndan detaylı b#r "ek#lde bahseden üç B#zans kayna!ının 
co!rafyaya da#r verd#!# b#lg#ler oldukça öneml#d#r. $lk# sefer sırasında b#zzat B#zans $mparatoru I. Manuel’#n 
h#zmet#nde bulunan ve do!rudan olaylara "ah#t olan $oannes K#nnamos’un H!stor!a’sıdır. Bahsett#!#m#z B#zans 
tar#hç#ler# #çer#s#nde çok genç b#r ya"tan #t#baren “Bas#l#kos Grammat#kos=$mparatorluk sekreter#” görev#nde 
bulunan $oannes K#nnamos, askerl#k konusunda en #nce ayrıntılara kadar b#lg# veren b#r# olması sebeb#yle b#raz 
daha önem kazanmaktadır.10 B#zans $mparatoru I Manuel’#n h#zmet#nde Anadolu’da Türklere, Balkanlar’da 
Macarlara ve Sırplara kar"ı düzenlenen seferlere katılmı" ve bu seferlerde asker# konularda büyük b#r deney#m 
kazanmı"tır. 1176 yılında #se daha I. Manuel’#n Konstant#nopol#s’ten çıkı"ından ba"layarak sefer hakkında ol-
dukça detaylı b#lg#ler vermes#ne ra!men, eser#n#n son kısmı olan ve sava"ın yer#n# tesp#t edeb#lece!#m#z bölüme 
gel#nce âdeta kalem# kırılmı", susmu" ve eser#n# yarım bırakmı"tır.11 B#zans ordusunu sava"ın yapıldı!ı alana 
kadar get#rm#" fakat bu noktadan sonra yazmayı bırakmı"tır ya da eser#n son kısmı daha sonra kaybolmu"tur. 
Asker# konularda gen#" b#r b#lg# ve tecrübe sah#b# K#nnamos’un burada susması, sava"ın geçt#!# yer# tam olarak 
bel#rleyeb#lece!#m#z somut b#lg#lerden b#z# mahrum bırakması gerçekten de büyük tal#hs#zl#kt#r. K#nnamos’un 
eser#n# neden yarım bıraktı!ı ve sava" hakkında daha detaylı b#lg#ler vermed#!# cevap ver#lmes# gereken öneml# 
b#r sorundur.12 Öncel#kle K#nnamos’un kayıtlarının son kısmının kaybolmu" olab#lece!# akla geleb#l#r. N#tek#m 
I"ın Dem#rkent, eser#n sadece son kısmının de!#l, örneklerle de gösterd#!# g#b#, metn#n #çer#s#nde ba"ka yerler#n 
de kayboldu!unu #dd#a etm#"t#r.13 Dem#rkent, aslında bu dü"ünces#n# daha çok Neumann’a dayandırmakla b#r-
l#kte, eser# $ng#l#zceye çev#ren Brand’ın buna katılmadı!ını da #lave eder.14 Fakat d#!er B#zans kaynaklarıyla da 
kar"ıla"tırdı!ımızda "öyle b#r durumla kar"ı kar"ıya oldu!umuzu da dü"üneb#l#r#z: Konstant#nopol#s merkezl# 
tar#h yazarlarının muhtemelen kend#ler# #ç#n son derece büyük b#r yıkım olan had#seler# yazmak #stemed#kler# 
görülmekted#r. K#nnamos’un eser#n#n genel havasına baktı!ımızda; dürüst ve devlet#ne sıkı sıkıya ba!lı b#r 
devlet memuru olmanın onun #ç#n her "eyden önce geld#!#n# sezmektey#z. Eserde $mparator Manuel’den ve 
özell#kle büyük zaferler#nden büyük b#r övgüyle bahseder. Adeta Manuel #le Roma $mparatorlu!unu özde"le"-

8  Andreas Kuelzer, “Byzant"ne Geography”, s. 926.
9  N"ketas Khon"ates, H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), çev. F"kret I#ıltan, Ankara 1995, s. 123.
10   Ioannes K"nnamos’un H"stor"a’sı, s. XXI.
11   Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, , s. 214-215.
12  Met"nler"n anal"z" kadar yazarların da g"zeml" hayatlarının tam olarak anla#ılması gerek"r. B"zans tar"hç"ler"n"n anla#ılması konusunda çok "y" 

b"r rehber çalı#ma hakkında bkz. Leonara Nev"lle, B!zans Tar!hç!ler! ve Tar!h Yazımı Rehber!, çev. Süha Konuk, !stanbul 2021.
13  Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, s. XXII.
14 C. Neumann, Gr!ech!sche Gesch!chtschre!ber und Gesch!chs quellen !m zwölften Jahrhundert, Le"pz"g 1887, s. 80-81; C. M. Brand, Deeds of 

John and Manuel Comnenus by John K!nnamos, New York 1976, s. 10 vd.; Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, s. XXVIII.
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t#rm#"t#r.15 Dolayısıyla M#ryokefalon g#b# büyük b#r yıkımdan bütün detayları #le bahsetmemes# gayet normal 
kar"ılanab#l#r. Ayrıca, yukarıda da bahsett#!#m#z g#b#, B#zans $mparatorlu!u açısından sava"ta büyük b#r yen#lg# 
ya"anması sebeb#ne ba!lı olarak eser#n bu kısmının edeb# b#r de!er# olmadı!ı dü"ünülerek daha sonraları kop-
yalanmamı" olab#l#r. Böylece müstens#hler eser#n son kısmını ço!altmamı" olab#l#rler.  K#nnamos’un durumu 
#le benzer ba"ka B#zans ve hatta $slam kaynakları da vardır. M#ryokefalon Sava"ı’nın yer# konusunun yorum-
dan öteye geçeb#lmes# K#nnamos’un yen# ve tam (Böyle b#r nüsha olup olmadı!ını "u an #ç#n b#lmem#z mümkün 
de!#ld#r.) b#r nüshasının bulunması #le mümkün olab#l#r. Bütün bu eks#kl#kler#ne ra!men b#zzat görgü tanı!ı 
olması dolayısıyla K#nnamos’un verd#!# b#lg#ler#n de!er# tartı"ılmazdır.
Sava" hakkında oldukça detaylı b#lg# veren b#r d#!er tar#h yazarımız N#ketas Khon#ates’d#r. Yazarın #sm#nden 
de anla"ılaca!ı üzere Honazlı olması sebeb#yle sava"ın meydana geld#!# bölgen#n co!rafyasını Konstant#nopol#s 
merkezl# yazan tar#hç#lere nazaran çok daha #y# b#ld#!# açıktır. I. Manuel’#n sefer güzergâhından büyük sava"ın 
meydana geld#!# “dar geç#tlere” kadar bahsett#!# yerler# muhtemelen görmü"tür. Eser#n# ba"kent Konstant#no-
pol#s’#n Lat#nler tarafından #st#la ed#lmes#nden sonra N#ka#a’da yazması da bu #ht#mal# kuvvetlend#rmekted#r. 
Ayrıca B#zans tar#h yazarlarının co!raf# b#lg#ler#n#n güven#l#rl#!# de çok tartı"malı olmasa gerekt#r. Komnenos 
dönem#n# anlatan Khon#ates  H!stor!a’ya bu hanedan ortadan kalktıktan sonra son "ekl#n# verm#"t#r. Dolayısıy-
la müell#f bahsett#!# hanedanın neden ve nasıl ortadan kalktı!ından rahat b#r "ek#lde söz edeb#lmekted#r. Bu 
açıdan K#nnamos’a göre daha tarafsız b#r tutum serg#leme "ansına sah#pt#r. Kayna!ımız konu ed#nd#!# hane-
danın Anadolu üzer#ndek# hâk#m#yet#n# tes#s etme çabasını, Anadolu’dak# yerel güçlerle Konstant#nopol#s’tek# 
#mparatorluk güçler# arasındak# mücadele sonucunda meydana geld#!#n# ve s#yas# gücünü kaybetmes#yle mey-
dana gelen çökü"ü anlatmaktadır.
 Üçüncü bir kayna!ımız ise Bizans $mparatoru I. Manuel’in sava"tan sonra yenilgisini ve üzüntüsünü anlatmak 
için $ngiltere Kralı Henri Plantagenet’e 1176 Kasımında yazdı!ı mektuptur. Bahsetti!imiz bu Bizans tarihi 
kaynaklarına ilâveten bir de co!raf i olarak daha uzaklardan yazan bir kayna!ımız var: Süryani Mihail’in eseri. 
Tabii ki Miryokefalon Sava"ı’ndan bahseden bütün kaynaklarımız bunlardan ibaret de!ildir. Bu çalı"mada, 
makalenin sınırlılıkları göz önüne alınarak, Süryani Mihail ve Niketas Khoniates’in eserlerindeki verilere 
hassaten de!inmek istiyoruz.
N#ketas Khon#ates’#n Tar#h#, XII. ve erken XIII. yüzyıllar #ç#n günümüze ula"an en kapsamlı ve sof#st#ke B#zans 
kayna!ıdır. Eser#n#, Konstant#nopol#s’#n Lat#nler#n el#ne dü"tü!ü 1204 yılından sonra 1206’lı yıllarda $zn#k’te 
yazmı"tır. Bu eserde, ça!da"ı K#nnamos’a ve d#!er kaynaklara nazaran sava"ın yer# konusunda oldukça detaylı 
b#lg#ler bulunmaktadır. Saray ve devlet #dares#nde #"gal ett#!# yüksek makamlar sayes#nde, özell#kle ya"adı!ı 
devr#n tar#hî kaynaklarına kolayca ula"ma #mkânına sah#p olan N#ketas’ın $zn#k’te geçen son yıllarında kaleme 
aldı!ı -veya daha önce yazmı" olduklarını gözden geç#r#p bunlara #lâveler yaptı!ı- H!stor!a, y#rm# b#r k#taptan 
olu"maktadır. B#zans $mparatoru II. $oannes Komnenos’un 1118 yılındak# saltanatı #le ba"layan eser, 1206 yılı-
na kadar bütün olayları tek tek detaylı b#r "ek#lde kayda geç#r#yor. Bugün B#zant#n#stler tarafından 1975 yılında 
Van D#eten tarafından Berl#n’de yapılan ne"#r kullanılmaktadır.16 Eser 1984 yılında Harry J. Magoul#as tarafın-
dan oldukça ba"arılı b#r "ek#lde $ng#l#zceye tercüme ed#lm#"t#r.17 Türkiye’de bu konu #le #lg#lenenler #se daha çok 

15  Adem Tülüce, B!zans Tar!h Yazımında Ötek! Selçuklu K!ml!#!, !stanbul 2011, s. 23.
16  N"cetae Chon"atae, H!stor!a, Ed"tor: Ioannes Aloys"us van D"eten, Berl"n 1975.
17  N"ketas Chon"ates, O C!ty of Byzant!um, Annals of N!ketas Chon!ates, Translated by Harry J. Magoul"as, Detro"t 1984.
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F#kret I"ıltan’ın tercümes#n# kullanmaktadırlar.18 Öncel#kle "unu #fade etmek gerek#r k# I"ıltan’ın tercümes#nde 
b#r takım #laveler ve eks#ltmeler vardır. Bu duruma #k# örnek vermek gerek#rse; I"ıltan’ın tercümes#nde B#zans 
$mparatoru I. Manuel Komnenos’un Türk#ye Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın barı" tekl#f#n# “#mparator k#b#rl# 
b#r palavrayla” (s. 124) kabul etmed#!# yönünde b#r #fade vardır. Fakat Yunancasında bu #fade "u "ek#lde geç-
mekted#r: “μεγαλαυχοῦντα”. Bu #fade “büyük b#r k#b#rle” "ekl#nde tercüme ed#leb#l#r. Burada Roma k#br#n#n 
get#rd#!# a"ırı b#r güven duygusu varken, “palavra” kel#mes# I"ıltan tarafından #lâve ed#lm#" gözükmekted#r.   
Burada b#r hususu daha hatırlatmak gerek#r: Khon#ates sava"ın αἳ κλεισώρειαι τοῦ Τζιβρίτζη “he Kle#sor#e 
tou C#vr#tz#” C#vr#tz# Geç#tler#nde meydana geld#!#n# açıkça söylemekted#r. F#kret I"ıltan, αἳ κλεισώρειαι τοῦ 
Τζιβρίτζη #fades#n# “Tz#br#tze geç#t#” "ekl#nde tercüme etm#"t#r. Kel#me ço!ul “Geç#tler” "ekl#nde çevr#lmel#y-
d#. Kl#sor#e kel#mes# geç!lmes! güç geç!t bölgeler!, #fade eden askerî b#r ter#md#r.19 A. P. Kazhdan, Kle#suralar’ın X. 
yüzyıldan sonra kaynaklarda geçmed#!#n# bel#rtse de20 N#ketas’ta Kle#sura tab#r# açık b#r "ek#lde geçmekted#r. 
C#vr#tz# yer adının nasıl okunması gerekt#!#, L. Kayapınar, B. Hocao!lu, S. Vardar, M. H. Cevr#o!lu’nun b#rl#kte 
kaleme aldıkları makalede #zah ed#lm#"t#r.21

Son zamanlarda sava"ın yer# konusunda Konya #dd#asını gündeme get#renler#n en temel dayanaklarından b#r# 
Süryan# M#ha#l’#n Süryan#ce kaleme aldı!ı eser#ndek# #fadelerd#r. A.T. Özcan, M#ryokefalon Sava"ı hakkında 
b#lg# veren Süryan#-Ermen# kaynaklarının “tek b#r kaynaktan ne"et eden kayıtlar oldu!unu” dü"ünmekted#r.22  
Ara"tırmacılar tarafından genel olarak 1944 yılında Tar#h Kurumu tarafından Hrant D. Andreasyan’a yaptırtılan 
tercüme kullanılmaktadır.23 Süryani Mihail’in Vekayinâmesinin bu Türkçe tercümesi; J. B. Chabot tarafından 
Süryaniceden Fransızcaya çevrilmi" ve 1905 yılında Paris’te basılmı" “Chronique de Michel le Syrien” adlı üç 

18  N"ketas Khon"ates, H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), çev. F"kret I#ıltan, Ankara 1995.
19  VII. yüzyılda ba#layan Müslüman Arapların B"zans’ın Anadolu topraklarına yaptıkları akınları durdurmak amacıyla, $mparatorluk orduların 

geç"# güzergâhında bulunan stratej"k da$ geç"tler"ne, kl"soura adı ver"len b"rl"kler yerle#t"rm"#t"r. Cüneyt Güne#, “X. Yüzyıldak" B"zans Takt"-
konlarına Göre B"zans-!slâm Güçler"n"n !lk Kar#ıla#ma Alanları: Kle"souralar ve Kle"souralardak" Askerî Takt"klere Da"r”, H!story Stud!es, C"lt: 
10, Sayı:1, s. 89. Dü#manlarıyla gen"# çaplı sava#a her zaman kar#ı çıkan "mparatorluk, özell"kle do$u sınırındak" kle"souralar "le an" saldırıları 
kontrol altında tutma, saldırıları hızlı b"r #ek"lde merkeze "letme, zorlu co$rafyada dü#manı kest"rme, yollardan an" saldırılarla yok etme ve za-
yıflatma amacıyla "n#a etm"#t"r. Bu stratej"s"nde de ço$u zaman ba#arılı olmu#tur. Dolayısıyla "mparatorlu$un hâk"m"yet alanını sa$lamla#tıran 
ve Anadolu üzer"ne düzenlenen saldırılarının merkeze ac"l b"r #ek"lde "let"lmes"n" de sa$layan kle"souralar, ço$unlukla d"k-zorlu b"r geç"tte "n#a 
ed"lm"#t"r. Bu geç"tler"n kontrol ed"lmes" sayes"nde Müslüman Arapların Toros hattını a#arak Anadolu "çler"ne "lerlemes" durdurulmaya çalı#ıl-
mı#tır. Fakat M"ryokefalon Sava#ı’nda B"zans ordusu kend" takt"$" "le saldırıya u$ramı#tır. Sultan II. Kılıçarslan zorlu geç"d" tutmu# ve B"zans 
ordusunu pusuya dü#ürmü#tür.

20  Alexander P. Kazhdan, “Kle"soura, κλεισούρα”, Oxford D!ct!onary of Byzant!um, Vol. II, Oxford 1991, s. 1132.
21 Selçuklu Ara#tırmaları Derg"s"’n"n 7. Sayısı M"ryokefalon Sava#ı’na hasred"lm"#t". Oldukça de$erl" makaleler "çeren bu sayıda Levent Kayapınar, 

Beycan Hocao$lu, Serdar Vardar, Mahmut Halef Cevr"o$lu’nun ortak kaleme aldıkları makalede bu kayıt b"l"msel b"r üslupla de$erlend"r"lm"#-
t"r: “Özell"kle !mparator Manuel’"n mektubu muharebe mahall"n"n adının Türkler tarafından “Cybr"lcyman"” olarak anıldı$ını bel"rtmekted"r. 
Yunan d"l"nde ve alfabes"nde müstak"l b"r “ç” harf" bulunmamasından ötürü, "#aret ed"len yer "sm"ndek" harfler"n zarureten “ç” yer"ne “c” ya-
zıldı$ı dü#ünülmel"d"r. Keza b"l"nd"$" üzere Yunan alfabes"n"n "k"nc" harf" olan “v"ta” da her ne kadar Lat"n alfabes"ndek" “b” harf"ne denk gelse 
de, Yunanca tela%uzu Türkçe “v” ses"ne denk gelmekted"r. Y"ne Yunanca “y” "le bel"rt"len “"ps"lon” "#aret"n"n tela%uzunun Türkçe’dek" “"”ye 
denk geld"$" a#"kârdır. Kısaca Yunanca yazımı Lat"nce’ye “Cybr"lcyman"” olarak geçen topon"m"n, Türkçe “Ç"vr"l-ç"men"” olarak okunması ge-
rekt"$"ne #üphe yoktur.” Bkz. L. Kayapınar, B. Hocao$lu, S. Vardar, M. H. Cevr"o$lu, “M"ryokefalon Muharebes"’n"n Mahall" Üzer"ne Mülahazalar: 
B"zans Kaynakları”, s. 109.

22 Altay Tayfun Özcan, “Myr"okephalon Muharebes"’n"n Mevk"s" Üzer"ne”, s. 171.
23 Süryan! M!ha!l Vakay!names!, II C"lt, Türkçeye çev"ren: Hrant D. Andreasyan, Türk Tar"h Kurumu Kütüphanes" yayınlanmamı# tercüme eserler 

kısmında, Ankara 1944.
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ciltlik kitaptan yapılmı"tır. Eserin de!erini artırmak için ona, en eski nüsha olan Ermenice metnin tercümesi 
de ilâve edilmi"tir. Konumuzla ilgili kısmına bakacak olursak24; 

'e Edessa-Aleppo Syr#ac Codex Of 'e Chron#cle of M#chael 'e Great (s. 718)
ܠܟܐ ܒܚܐܦܐ ̣ܥܠ ܒ̣ܡܨܥܬ݀ ܐܬ̈ܪܘܬܐ ܕܬܘ̈ܪܟܝܐ ܡܪܕܐ ̄ܗ ܝܘ̈ܡܝܢ .ܗܝܕܝܢ ܡ�ܲ
Türkçes#: “Bunun üzer#ne #mparator be" günlük yol/yolculuk [mesafes#] olan Türk topraklarının merkez#ne 
hızlıca g#rd#.”

Chron#que de M#chel Le Syr#en: Vol-IV (s. 715)

Türkçes#: “Bunun üzer#ne, #mparator hızlıca Türk topraklarının merkez#ne g#rd#, be" gün yol aldı.”
Süryanî Mihail kroniğinin günümüze ulaşan yegâne nüshası Urhoy-Halep kodeksidir. Bu kodekste, mevzubahis 
olan cümlede ܢܝ̈ܡܘܝ ̄ܗ ܐܕܪܡ marde 5 yawmin “5 günlük yol/yolculuk” diye bir ibare geçmektedir. Ancak J.-B. 
Chabot’nun, Urhoy-Halep kodeksini kaynak olarak kullanıp istinsah ettirdiği ve neşrettiği nüshada bu ibare 
 #mrad 5 yawmin “5 gün yol aldı” diye aktarılmıştır. Dolayısıyla her #k# cümlede b#r “Olaf” harf ܢܝ̈ܡܘܝ ̄ܗ ܕܪܡ
yüzünden farklı farklı anlamlar ortaya çıkab#lmekted#r. Chabot’nun Süryan#ce metn#nde buna benzer ortogra-
f#k hatalar çok sık yer almaktadır. Pek#, bu hataların ne kadarı Fransızca tercümes#ne yansıdı, bunların ayrıca 
kontrol ed#lmes# gerek#r. D#!er taraftan kron#!#n genel#ne bakıldı!ında, müell#f#n ço!u cümleler# okuyucuyu 
hep #k#lemde bırakmaktadır. Süryan# M#ha#l, “be" günlük yol” meseles#n# adeta b#l#nçl# b#r "ek#lde mu!lak bırak-
mı" gözükmekted#r. Süryan# M#hael, bu co!rafyayı çok iyi bilemediğinden ya da elindeki verilerin tam olmaması 
sebebiyle böyle bir tercih yapmış olabilir.
Sonuç olarak, M#ryokefalon Sava"ı’nın yer#n# tesp#t etmek #ç#n, öncel#kl# olarak kaynaklarımızın muhakkak 
surette tekrar ana met#nler#nden okunarak yen# tercümeler#n#n yapılması gerek#r. Daha sonra bu ver#lerden 
hareket ederek özell#kle Roma yol güzergâhlarını da b#len yol tesp#t#nde uzman arkeologlar tarafından yüzey 
ara"tırması yapılmalıdır. Bütün bu sonuçlar net#ces#nde de arkeoloj#k kazıların yapılması gerekl#d#r.

EK: Niketas’ın Kaydı
Yunanca Neşir: Nicetae Choniatae, Historia, Editor: : Ioannes Aloysius van Dieten, Berlin 1975, s. 179-180:
[s. 179] ‘Ο δέ σουλτὰν οὐκ ἀνῆκεν αὖθις τὰ πρός εἰρήνην διαλεγόμενος. ἐπεὶ δέ ἑώρα μὴ προχωρούσας τὰς 
συμβάσεις. ἀλλά καὶ βασιλέα αὐτὸν κατά τό Ἰκόνιον ἀποκρινεῖσθαί οἱ μεγαλαυχοῦντα, προκαταλαμβάνει 
τὰς δυσχωρίας, αἳ κλεισώρειαι τοῦ Τζιβρίτζη κατονομάζονται, ἅς καί ἢμελλον ‘Ρωμαῖοι μετὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 
Μυριοκεφάλου παριέναι ἄπαρσιν, κἀκεῖσε τὰς οἰκείας παραβύει φάλαγγας, | ὡς ἀντιτάξαιντο ‘Ρωμαίοις [s. 180] 
αὐτίκα δὴ παριοῦσιν. ἒστι δὲ ὁ τόπος οὗτος ἐπιμήκης αὐλών ἒχων ὀρῶν ὑπερβολάς, κατὰ μὲν τὸ βόρειον κλίμα 
24 Bu kısımda yer alan tercüme ve de$erl" yorumları "ç"n, !stanbul Meden"yet Ün"vers"tes" Tar"h Bölümünden Dr. Ö$ret"m Üyes" Kutlu Akalın’a ve 

Mard"n Artuklu Ün"vers"tes"nden Ö$ret"m Görevl"s" M"hayel Akyüz’e çok te#ekkür etmek "ster"m. Onların çok kıymetl" tercüme ve yorumları 
olmasaydı bu kayna$ı ele alamazdım. 
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ὑποκαταβαίνων τοῦ ἀνάντους ἠρέμα εἰς γήλοφα καὶ πρὸς εὐρείας κοιλαινόμενος φάραγγας, κατὰ δὲ θάτερον 
μέρος εἰς προτομὰς τρονεύων πετρῶν καὶ εἰς κρημνώδεις σύμπας ἀναστάσεις παρερρωγώς.

$ngilizce Tercüme: N#ketas Chon#tes, O C!ty of Byzant!um, Annals of N!ketas Chon!ates, Translated by Harry J. 
Magoul#as, Detro#t 1984, s. 101.

“'e sultan cont#nued to pursue d#scuss#ons over peace terms. But when he perce#ved that no progress was 
be#ng made on the treat#es and that the emperor was boast#ng that he would g#ve h#m h#s answer at Ikon#on, 
he occup#ed the rough ground called the def#les of Tz#vr#tz)25,  through wh#ch the Romans had to pass after 
leav#ng Myr#okephalon. 'ere the Sultan crowded together h#s phalanxes to res#st the Romans. '#s place #s 
a far-stretch#ng def#le w#th mounta#n passes that descends gently the steep northern slope to the h#lls below, 
open#ng up #nto broad rav#nes and then dropp#ng down on the other s#de to jutt#ng rocks and prec#p#tous, 
beetl#ng cl#(s.”

Tarafımızdan yapılan "ng!l!zce Tercüme:

Aga#n, the sultan d#d not cease from d#scuss#ng matters concern#ng peace. But when he saw that he was not 
mak#ng progress towards agreements / treat#es, but also that the emperor was boast#ng that he would answer 
h#m at Ikon#on, he occup#ed #n advance the rough ground called the def#les of Tz#vr#tze wh#ch the Romans also 
#ntended to cross over after departure from Myr#okephalon, and he #nserted there h#s phalanxes to block the 
passage aga#nst the Romans. And th#s place #s a long def#le wh#ch has mounta#n cross#ngs, descend#ng gradu-
ally on the northern slope from the upper part to h#lls w#den#ng out to broad rav#nes, and on the other s#de 
break#ng through to jutt#ng rocks and prec#p#tous cl#(s.

Türkçe Tercüme: N#ketas Khon#ates, H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), çev#ren: F#kret I"ıltan, 
Ankara 1995, s. 124:
“Sultan y#ne de durmadı ve yen#den müzakereye g#r#"mek #sted#. Ancak #mparator k#b#rl# b#r palavrayla, ona ce-
vabını b#zzat ve Konya’da b#ld#rece!#n# bel#rtt#. Bunun üzer#ne Sultan b#r anla"maya varılamayaca!ını anlayarak, 
B#zans ordusunun Myr#okephalon’dan hareket ett#kten sonra geçmes# gereken ve “Tz#br#tze geç#t#” adını ta"ıyan, 
yolun darla"tı!ı yer# #"gal ett#. Geçmek #steyecek olurlarsa/B#zanslılara derhal kar"ı koymak üzere b#rl#kler#n# bu 
dar geç#de doldurdu. Tz#br#tze geç#t# yüksek yamaçlarla çevrelenen uzun b#r vad#d#r. Kuzeye do!ru g#tt#kçe d#kl#!# 
azalır ve yayvan tepeler arasında gen#" vad#ler hal#n# alır. Güneye do!ru #se vad# g#tt#kçe d#kle"#r ve sarpla"ır.”
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MİRYOKEFALON SAVAŞININ 
YERİ ÜZERİNE

Özet

Behset KARACA -  Kadir KARACAN*

M#ryokefalon Sava"ı #le #lg#l# olarak ara"tırmacılar tarafından b#rçok yer bel#rt#lmekted#r. 
Sava"ın geçt#!# dü"ünülen bu yerler, Den#zl#, Isparta, Konya ve Afyon #l sınırları #çer#s#nde 
kalmaktadır. B#z M#ryokefalon Sava"ı’nın Isparta Kumdanlı’da oldu!unu öngörmektey#z. 
Çünkü B#zans’ın yol güzergâhları, Haçlıların yol güzergâhları ve ba"ka b#rçok del#l bunu 
göstermekted#r. Manuel’#n M#ryokefalon Sava" güzergâhı #le III. Haçlı Sefer#ne katılan 
Barborossa’nın sefer güzergâhının da örtü"tü!ü görülmü"tür. Freder#ck Barbarossa’nın 
sefer#n# anlatan kron#klerde M#ryokefalon Sava"ı’nın yapıldı!ı vad# olarak dü"ündü!ümüz 
yere “B!zans "mparatoru Manuel’!n Türkler tarafından a$ır yen!lg!ye u$ratıldı$ı geç!t” d#ye atıf 
yapılması bu görü"ümüzü kuvvetlend#rmekted#r. Bu vad# de Kumdanlı’da har#talarda Ke-
m!kl! Çukuru olarak geçen yerd#r. Muhtemel sava"ın olab#lece!# alan burasıdır. Ayrıca Ta-
"ev# #le A"a!ı Ka"ıkara arasında tapu kayıtlarında Örenler, Kale c#varı, Küçük kale olarak 
bel#rt#len mevk#de de M#ryokefalon Kales#’n#n olab#lece!#n# dü"ünmektey#z. Ancak net b#r 
"ey söylemek #ç#n sava"ın geçt#!#n# bel#rtt#!#m#z yer #le kalen#n olab#lece!#n# #fade ett#!#m#z 
bazı kalıntıların bulundu!u alanda Joe radar, sondaj ve arkeoloj#k çalı"malara da #ht#yaç 
oldu!unu ortaya koymamız gerekmekted#r. Bu çalı"malar yapıldıktan sonra daha kes#n ko-
nu"mak mümkün olacaktır.

Anahtar Kel!meler: M!ryokefalon Sava#ı, Kumdanlı, Kem!kl! Çukuru, III. Haçlı Sefer!, Tz!pr!t-
ze Geç!d!, Manuel Komnenos, II. Kılıçaslan.

*  Mak"ne Mühend"s" ve Süleyman Dem"rel Ün"vers"tes", Sosyal B"l"mler Enst"tüsü, Tar"h Anab"l"m Dalı Doktora Ö$renc"s" 
"ken "k" yıl evvel (22.08.2020) de$erl" arkada#ımız vefat etm"#t"r. Kad"r Bey’e Allah’tan rahmet ve yakınlarına ba# 
sa$lı$ı d"l"yoruz. Bu makaleye vefat etmeden önce ba#layıp büyük yol almı#tık. Ancak vefatından sonra ger" kalan 
kısmı tamamlamak bana nas"p oldu. ORC!D No: 0000-0001-5212-9373



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 15

ON THE PLACE OF 
THE BATTLE OF MYRIOKEPHALON

Abstract

Behset KARACA -  Kadir KARACAN

Many places are mentioned by researchers regarding the Battle of Myriokephalon 
'ese places, which are thought to have gone through the war, are within the borders of 
Denizli, Isparta, Konya and Afyon provinces. We predict that the Battle of Myriokeph-
alon took place in Isparta, Kumdanlı. 'e road routes of Byzantium, the road routes 
of the Crusaders and many other evidences point out this argument. It was observed 
that Manuel’s Miryokefalon Battle route and the expedition route of Barborossa, who 
participated in the 'ird Crusade, were well-suited. In the chronicles describing the ex-
pedition of Frederick Barbarossa, referring to the place we consider as the valley where 
the Battle of Myriokephalon took place as “the passage where the Byzantine emperor 
Manuel was severely defeated by the Turks” strengthens our view. 'is valley is called 
the Kemikli Hole in Kumdanlı’s maps. 'is is the area where the possible war could take 
place. In addition, we think that the Myriokephalon Castle may be located in the area 
between Ta"evi and A"a!ı Ka"ıkara, which was  speci%ed as Örenler, Kale, Küçük Kale 
in the land registers. However, in order to say something clear, we need to reveal the 
need for Joe radar, sounding and archaeological studies in the area where we stated 
that the war had took place and some ruins that we stated to be the castle. It will be 
possible to speak more precisely after these studies are done.

 
Keywords:  %e Battle of Myr!okephalon, Kumdanlı, Kem!kl! Hole, %e %!rd Crusade, Tz!p-
r!tze Pass, Manuel Komnenos, Kılıçaslan II.
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Giriş

M#ryokefalon Sava"ı olarak "öhret bulan sava"; 17 Eylül 1176 Cuma günü, $mparator Ma-
nuel Komnenos’un yönett#!# B#zans ordusu #le Sultan II. Kılıçaslan’ın #dare ett#!# Selçuklu 
ordusu arasında geçm#"t#r.   Sava" esk# ve terked#lm#" b#r kaleden (Mry!okephalon) hemen 
sonra Hon#ates’#n b#ld#r#m#yle Tz!pr!tze1, 
Manuel’#n b#ld#r#m#yle Cybr!lcyman!2 adlı 
tehl#kel# ve zor geç#len b#r geç#d#n bulundu-
!u vad#de olmu"tur.  Yerl# ve yabancı ara"tır-
macılar kaynaklardak# ver#lerden hareketle 
sava"ın güzergâh b#lg#ler# #le sava" yer#n#n 
co!raf#, f#z#ksel ve topo!rafya özell#kler#ne 
göre kaley#, vad#y# ve sava" yer#n# tesp#t et-
meye çalı"maktadırlar. 

Den#zl#-Konya hattı üzer#nde cereyan ett#!# 
kabul ed#len sava"ın yer# #le #lg#l#, günümüze 
kadar yapılmı" olan çalı"malar ve öner#len 
yerler Den#zl#, Isparta ve Konya #l sınırları 
#çer#s#nde yer almaktadır. Son zamanlarda 
bu yerlere Afyonkarah#sar da eklenm#"t#r. 
Fakat do!rudan M#ryokefalon Sava"ı’nın 
yer# #le #lg#l# mahdut olan ve b#rb#r#n# tekz#p 
eden veya öyle anla"ılan dönem#n kaynak-
larındak# b#lg#lerden hâlâ sava"ın yapıldı!ı 
yerle #lg#l# yerl# ve yabancı ara"tırmacılar 
arasında herhang# b#r f#k#r b#rl#!# sa!lana-
mamı"tır.

 

1  N"ketas Khon!ates, N!ketas Khon!ates H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), Çev. F"kret I#ıltan, TTK, An-
kara 1995, s. 8.

2  Roger de Hoveden, The Annals of Roger de Hoveden, Compr!s!ng the H!story of England and of Other Countr!es of 
Europe from A.D. 732 to A.D. 1201, Translated from the Lat"n w"th notes and "llustrat"ons by Henry T. R"ley, Vol.1, H. G. 
Bohn, London 1853, s.419-423.

Hoyran Gölü’nün 
kuzey!nden geçerek 

Kumdanlı Vad!s!'nde 
!ncelemeler yapar 

ve burasının f!z!ksel 
özell!kler!n!n 

sava" yer!ne uygun 
dü"tü#ünü bel!rt!r.
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Sava"ın geçt#!# yerle #lg#l# saha çalı"ması yaptı!ı b#l#nen #lk k#"# W#ll#am Ramsay’d#r. 1883 yılında bölgede yaptı-
!ı #ncelemelere dayanarak, B#zans kaynaklarında geçen Khoma’nın Osmanlı Devlet# dönem#nde Homa (Gümü"-
su) olarak adlandırılan yerle aynı yer oldu!unu bel#rtm#"t#r.3 Homa’nın 1 km. güney#nde bulunan Düzbel’#n 
do!u çıkı"ının adının Turr#ce (De!#rmen) Bo!azı oldu!unu ve burayı, sava"ın geçt#!# Tz#pr#tze Geç#d# olarak 
kabul etm#"t#r. Ramsay, bu görü"ünü 1886 yılında Amer!can Journal of Archaeology'de yayınlamı"tır.4 Ramsay, 
daha sonrasında Tomaschek’#n Haçlı kaynaklarını del#l göstererek “Barbarossa’nın sefer rotasına göre sava# yer!-
n!n Hoyran Gölü’nün kuzey!nden geçen güzergâha yakın olması gerek!r.” telk#n#yle Barbarossa’nın geçt#!# yolu tak#p 
etm#"t#r. Hoyran Gölü’nün kuzey#nden geçerek Kumdanlı Vad#s#'nde #ncelemeler yapar ve burasının f#z#ksel 
özell#kler#n#n sava" yer#ne uygun dü"tü!ünü bel#rt#r. Bununla #lg#l# de b#r makale yayınlar.5 Böylece Denizli ve 
Isparta tezlerinin temeli atılmı" olur. 1927, 1929 ve 1930  yıllarında Alexander Vasilyev'in kaynaklar çemberini 
geni"letmesi, (Latin, Süryani ve Ermeni) sava"ın yeriyle ilgili çalı"malara yeni yerlerin (özellikle de Bey"ehir 
Gölü’nün kuzeydo!u ve do!usunda kalan yerler) eklenmesiyle sonuçlanır.6  

Yukarıdak# kısa #zahattan da anla"ılaca!ı üzere öner#len en öneml# yerler, üç #l sınırları #çer#s#nde kalan ve üç 
göle yakın yerlerde toplanmı"tır. Afyonkarah#sar #le #lg#l# #se henüz tutarlı b#r çalı"ma bulunmamaktadır. Daha 
çok Den#zl# tez#n#n devamı g#b# olup yolun Kuf# Çayı ve Düzbel Vad#s#'n#n çıkı"ının Afyonkarah#sar toprakla-
rındak# devamı olarak görülmes# ve sava"ın bu bellerden sonra Afyon sınırları #çer#s#nde oldu!u varsayımıdır. 

3  W"ll"am M. Ramsay, “The C"t"es and B"shopr"cs of Phryg"a”, The Journal of Hellen!c Stud!es, Vol. 4, The Soc"ety for the Promot"on of Hellen"c 
Stud"es, 1883, s. 402. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/623380, Accessed: 09/12/2010, 04:13.

4  W"ll"am M. Ramsay, “Notes and Inscr"pt"ons from As"a M"nor (III)”, The Amer!can Journal of Archaeology and of the H!story of the F!ne Arts, 
Vol. 2, No. 2 (Apr. - Jun., 1886), Archaeolog"cal Inst"tute of Amer"ca, s.123-131.  Stable URL: https://www.jstor.org/stable/495838, Accessed: 
15-05-2020, 01:29 UTC

5  W"ll"am M. Ramsay, “Prel"m"nary Report to the Wılson Trustees on Explorat"on "n Phryg"a and Lycaon"a”, Stud!es !n the H!story and Art of the 
Eastern Roman Prov!nces, Aberdeen Un"vers"ty Press, Aberdeen 1906, s. 235-238. 

6  Roman Shlakht!n, Images and Representat!ons of the Enemy !n the twelfth-century Byzant!ne-Seljuk Confl!ct: Case Study on the Battle at 
Myr!okephalon 1176, (MA. Thes"s), Central European Un"vers"ty, 2007 Budapest, s.2. M"ryokefalon Sava#ı üzer"ne, 2007 yılında b"r tez çalı#ması 
yapan Roman Shlyakht"n gen"# b"r kaynak taraması yaparak b"r l"ste olu#turmu#tur. Adnan Esk"kurt, 2017 tar"hl" makales"nde neredeyse bu 
kaynakların büyük b"r kısmını "ncelem"# ve aktarmı#tır. Adnan Esk"kurt, “Myr"okephalon Sava#ına Da"r Kron"kler ve Modern Çalı#malar”, USAD, 
Bahar 2017, ss. 65-94. 
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M#ryokefalon Sava"ı #le #lg#l# dü"ünülen yerler #se kısaca "u "ek#lde ver#leb#l#r;

1. I"ıklı Gölü’nün kuzey ve do!usunda kalan geç#t ve vad#lerd#r. Düzbel ve Küf# Çayı Vad#s#, d#!er yerlere göre 
daha öneml# kabul ed#lm#"t#r. 

2. E!#rd#r-Hoyran Gölü’nün batısında, kuzey#nde ve do!usunda kalan geç#t ve vad#lerd#r. Bunlar Karamık Bel#, 
Kumdanlı Vad#s#-Kem#kl# Çukuru, Gelendost Kemer Bo!azı ve Pupa Bo!azı’dır.

3. Bey"eh#r Gölü'nün kuzey#nde bulunan Fele Bo!azı ve do!usunda kalan Ba!ırsak Deres# Vad#s#'d#r. 

Sava" yer#n#n tesp#t#ne yönel#k bütün bu çalı"malar öncel#kle kaynaklarda ver#len güzergâh b#lg#ler# ve yer ad-
larının de!erlend#r#lmes#ne dayanmaktadır. Sava" yer# olarak öner#len yerler 4 #l toprakları (Den#zl#, Afyon-
karah#sar, Isparta ve Konya) #çer#s#nden geçen güzergâhlar üzer#nded#r. Üstel#k bu yerler arasındak# en uzak 
mesafe ku" uçumu yakla"ık 200 km’y# bulmaktadır. Ayrıca, öner#len sava" yerler# konusunda bazı bölgeler#n 
kend# #ç#nde farklı yerlere yönel#k #dd#alar oldu!u g#b#, zaman #çer#s#nde bu #dd#alarda de!#"#kl#kler oldu!u da 
görülmekted#r. (Bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Sava" Yer# $ç#n Öner#len Yerler, Tez Sah#pler# ve Bazı Yayınları

Yer K!"! Tar!h ve Yayın

Den!zl! I"ıklı Gölü Bölges!

Düzbel

W#ll#am M. 
Ramsay

1886, “Notes and Inscr#pt#ons from As#a M#nor”, The Amer!can Journal of Archaeology,1886.

Fer#dun 
D#r#mtek#n

1944, Konya ve Düzbel, Ahmet Sa#t Matbaası, !stanbul 1944.

Küf#
Çayı
Vad#s#

Kudret Ay#ter 
1981, “Myr#okephalon Sava$ı Nerede Olmu$tur” VIII. T.T. Kongres!, C.2, Ankara 1981, ss.689-701.

B#lge Umar 
1990, “Myriokephalon Sava$ının Yeri: Çivril Yakınında Küfi Çayı Vadisi”, Belleten, S. 209, TTK, Ankara 
1990, ss.99-116. 

Kemal Turfan
1991, “Myriokephalon Sava$ı’nın Yeri Üzerinde Yeni Ara$tırmalar”, 10. Türk Tarih Kongresi 22-26 Eylül, 
Ankara 1986, ss.1117-1155.

Levent Kayapınar 
vd.

2017, “M#ryokefalon Muharebes#’n#n Mahall# Üzer#ne Mülahazalar: B#zans Kaynakları” USAD, Güz 2017, 
ss. 105-124.

Yusuf Kılıç, Serkan 
Ba$ol, Elvan Eser

2000, “M#ra-Kuwal#a’dan M#ryokefalon Zafer#’ne Ç#vr#l ve Yöres#”, Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi, 
(Ed. Yusuf Kılıç, Turgut Tok), Den#zl# Büyük$eh#r Beled#yes# Yayınları, Den#zl# 2020, ss. 11-38.

Çardak
Geç#d#

Franz Taeschner 1960, “Anadolu/Anatol#a”, Encyclopaed!a of "slam, New Ed#t#on, v. 1, Le#den, 1960:466.
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Yer K!"! Tar!h ve Yayın

Isparta E#!rd!r-Hoyran Gölü Bölges!

Kumdanlı
Vad#s#

Kem#kl#
Çukur

W. M. Ramsay
1906, “Prel#m#nary Report to the Wılson Trustees on Explorat#on #n Phryg#a and Lycaon#a”, Stud!es 
!n the H!story and Art of the Eastern Roman Prov!nces, Aberdeen Un!vers!ty Press, Aberdeen 1906, 
s.235-238. 

Osman Turan
1971, Selçuklular Zamanında Türk!ye S!yas! Tar!h Alp Arslan’dan Osman Gaz!’ye (1071-1318), !stanbul 
1993.

Behset Karaca ve 
Kad#r Karacan

2014, ‘’Bölgen#n Tar#h# Co"rafyası !le !lg#l# Bazı Mülahazalar ve M#ryokefalon’’, SDÜ, Fen Edeb!yat 
Fakültes! Sosyal B!l!mler Derg!s!, Isparta Bölges#n#n Tar#h# Co"rafyası ve Myr#okephalon Sava$ı 
Sempozyumu Özel Sayısı, 2014, ss.149-171.
2018, ‘’Freder#ck Barbarossa’nın Haçlı Sefer# #le M#ryokefalon Sava$ Güzergâhı !l#$k#s# ve M#ryokefalon 
Sava$ Yer# Tz#pr#tze’’, SDÜ, Sosyal B!l!mler Enst!tüsü Derg!s!, S. 32, Isparta 2018, ss.241-264.

Karamık
Bel#

Ekkehard E#ckho% 
1981, “Der Ort Der Schlacht von Myr#okephalon”, 8. Türk Tar#h Kongres#, c!lt 2, TTK. Ankara 1981, 
ss.679-687.

Abdulhaluk Çay
1984, Anadolu’nun Türkle#mes!nde Dönüm Noktası Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbel! 
(Myr!okefalon) Zafer!, Orhun Yayınev#, !stanbul 1984.

Kemer 
Bo"azı

Ramazan Topraklı 2010, De$!#en Co$rafya ve M!ryokefalon Sava#ı, Sem#h Ofset, Ankara 2010.

Pupa Bo"azı Abdullah Bakır
2014, “Myr#okephalon Sava$ı Esnasında Anadolu’da S#yas# Durum ve Uluborlu Co"rafyasında Sava$ın 
Yer#”, SDÜ, Fen Edeb!yat Fakültes! Sosyal B!l!mler Derg!s!, Isparta Bölges#n#n Tar#h# Co"rafyası ve 
Myr#okephalon Sava$ı Sempozyumu Özel Sayısı, Isparta 2014, ss.71-96.

Konya Bey"eh!r Gölü Bölges!

Fele
Bo"azı

Norbert Mers#ch 
1984, “Tzibritze. Zum Austragungsort der Schlacht von Myriokephalon.” In Byzantios. Festschrift  für 
Herbert Hunger zum 70. Geburtstag, ed.  W. Hörander, J. Koder, and O. Kresten, Vienna, 1984, ss.241-
247.

L#l#e Ralph 
Johannes

1977, “Die Schlacht von Myriokephalon (1176): Auswirkungen auf das byzantinische Reich im 
ausgehenden 12. Jahrhundert.” Revue des études Byzantines 35, 1977, ss.257-275.

Ba"ırsak 
Bo"azı

Hendy M. F. 1985, Stud#es #n the Byzant#ne Monetary Economy: c. 300-1450, Cambr#dge Un#vers#ty Press, 
Cambr#dge, 1985:146-157.

Poule Magdelano 1993, The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge University Press.

Roman Shlyakht#n 2007, “Images and Representations of the Enemy in the twelfth-century Byzantine-Seljuk Conflict: 
Case Study on the Battle at Myriokephalon (1176).” MA. Thesis, Central European University, Budapest.

Adnan Esk#kurt 
ve Mehmet Ak#f 
Ceylan

2015, Selçuklu-B!zans Münasebetler!nde B!r Dönüm Noktası Myr!okephalon Sava#ı (Bey#eh!r-Ba$ırsak 
Bo$azı 17 Eylül 1176), Çamlıca Basım Yayın, !stanbul.
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Sava"ın geçt#!# yere #l#"k#n #sm# z#kred#lmeyenler dah#l yakla"ık 15 farklı yer #dd#a ed#lm#"t#r. Bu kadar çok yer#n 
bel#rt#lmes#ndek# en öneml# sebeplerden b#r# h#ç "üphes#z kaynaklardak# ver#ler#n b#rb#r#n# tekz#p etmes#d#r. 
$dd#a ed#len bu yerlerle #lg#l# tutarlı b#lg#ler olmadı!ı #ç#n yer#n tesp#t# de oldukça zordur. Bu zorlu!a ra!men 
bel#rt#len yerlerle #lg#l# kaynaklardak# b#lg#ler#n tutarlılıklarını (ve tutarsızlıklarını) göstererek sava"ın geçt#!# 
yer# tesp#t etmeye çalı"aca!ız.

1. Kaynaklarda Geçen Güzergâh ve Yer Bilgileri
1. N#ketas Khon#ates’#n anlatımıyla: “Manuel ba#kentten hareketle Phryg!a ve Laod!ke!a !ç!nden geç!p esk! Kolossa!, 
#!md!k! adı Khona! olan yerden geç!p Lamp!s üzer!nden Kela!na!’ya yürümü#tür. Marsyas suyunun karı#tı$ı Mean-
der’!n kaynakları buradadır. Bundan sonra "mparator Khoma ve Myr!okephalon’a gelm!#t!r. Burası esk! ve terked!lm!# 
b!r kaled!r. Myr!okephalon’dan hareket ett!kten sonra Sultanın !#gal ett!$! Tz!br!tze geç!d!ne g!rm!#t!r. …Sava# b!t!p 
anla#ma !mzalandıktan sonra "mparator ba#ka b!r yoldan dönme !ste$!nde olmasına ra$men, kılavuzlar onu geld!$! 
yoldan ger! götürmü#lerd!r. Dönü# yolunda !mparator b!zzat Subla!on kales!n! yıktırmı#tır. B!zanslılar Khona!’ye var-
dıklarında artık dü#manla kar#ıla#mayacaklarından em!n oldukları !ç!n sev!nd!ler. "mparator buradan Ph!ladelph!a’ya 
g!derek burada d!nlend!.”7

2. Ansbert’#n aktarımı, Tageno, Magnus ve Gottfr#ed’#n anlatımıyla: “Alman Kralı Freder!ck Barbarossa III. Haçlı 
Sefer! esnasında (1190 yılı) Ph!ledelph!a, Tr!pol!s, H!erapol!s, Laod!ce!a, Acı Göl, Meander’!n kayna$ına gel!r. Bura-
dan Sozopol!s yolu !st!kamet!nde hareket eder. Üç günlük yürüyü#ten sonra, Manuel’!n a$ır yen!lg!ye u$radı$ı tehl!kel! 
geç!d!n hemen önces!nde bu yolu terk ed!p sola saparak da$lık ve zor geç!l!r yerlerden geç!p be# günlük yürüyü#ten 
sonra Ph!lomel!um’a varır.”8 

3. Ioannes K#nnemos’un anlatımıyla: “1146 yılında Konya’yı ku#atan Manuel, dönü#ünde "kon!a’dan hareketle 
Tz!prel!tzeman!, Pasgusa Gölü, Maendros’un kayna$ından geçerek Byzant!on’a döner.”9

4. Süryan# M#hael’#n anlatımıyla: “"mparator Manuel Türk yurdunun ortalarına do$ru, 5 günlük yürüme mesafes! 
!lerled!. Sultan !se yalçın da$larda b!r o yandan b!r bu yana yer de$!#t!rd!. B!zanslılar Icon!um’un yakınlarına ula#tı, 
öyle k!, bu #ehre b!r günlük yürüme mesafes!nde, sultanın bulundu$u yere !se 3 saatl!k b!r mesafedeyd!ler.”10 

Bazı farklılıklar olmakla b#rl#kte kaynaklarda ver#len; 

1 numaralı “Phryg#a-Laod#ke#a (Den#zl#)-Khona# (Honaz)-Lamp#s (Dazkırı)-Kela#na# (D#nar)-Khoma/Subla#on 

7   N"ketas Khon!ates, age, s. 123-124, 132-133.
8   Ansbert, The Crusade of Freder!ck Barbarossa The H!stor! of the Exped!t!on of the Emperor Freder!ck and Related Texts, Translated by G.A. 

Loud, V. 19, Ashgate Publ"sh"ng Group, Farnham 2010, s. 98-104, 157-158, 169- 170.
9   Ioannes K!nnamos, Ionnes K!nnemos’un H!stor!a’sı, Haz. I#ın Dem"rkent, TTK, 2001 Ankara, s. 40-52.
10  M!chel le Syr"en, Chron!que de M!chel le Syr!en Patr!arche Jacob!te D’ant!oche (1166-1199), Ed"tee pour la prem"ere fo"s et tradu"te en França"s 

par J.B. Chabot, Tome III, Ernest Leroux, Ed"teur 28, Rue Bonaparte 28, Par"s 1905, s. 371.
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(Gümü"su)-Myr#okephalon-Tz#br#tze” güzergâh ve yer adları e"le"mes#, sava" yer#n#n Den#zl# I"ıklı Gölü Bölge-
s#’nde oldu!una #"aret etmekted#r (Bkz. Tablo 1). 

2 numaralı “Ph#ledelph#a (Ala"eh#r)-Tr#pol#s (Yen#cekent)-H#erapol#s (Pamukkale)-Laod#ce#a (Den#zl#)-B#tter 
Lake (Acı Göl)-Meander (Büyük Menderes)’#n kayna!ı (Eldere)-Sozopol#s (Uluborlu) yolu #st#kamet#nde 3 gün-
lük yürüyü"-Manuel’#n a!ır yen#lg#ye u!radı!ı tehl#kel# geç#d#n gözle görüldü!ü kamp” güzergâh ve yer adları 
e"le"mes#, sava" yer#n#n Isparta E!#rd#r-Hoyran Gölü Bölges#’nde oldu!una #"aret etmekted#r (Bkz. Tablo 1). 

3 numaralı “$kon#a (Konya) - Tz#prel#tzeman#/ Tz#br#tze - Pasgusa (Bey"eh#r) Gölü, Maendros’un (Büyük Men-
deres) kayna!ı” ve 4 numaralı  “B#zanslılar Icon#um (Konya)’un yakınlarına ula"tı, öyle k#, bu "ehre b#r günlük 
yürüme mesafes#nde” güzergâh ve yer adları e"le"mes#, sava" yer#n#n Konya Bey"eh#r Gölü Bölges#’nde oldu!u-
na #"aret etmekted#r (Bkz. Tablo 1).

Yukarıda ver#len 1 numaralı güzergâh ve yer adları e"le"mes#ne göre sava" yer#n#n I"ıklı Gölü çevres#ndek# geç#t 
ve vad#lerde oldu!unu savunanlardan;

Kudret Ay#ter, “Kela!na! bugünkü Karakuyu’dur. Buradan hareket eden B!zans ordusu b!r dahak! durak olarak Cho-
ma’ya varmı#tır. …Choma’nın bugünkü Homa oldu$u genell!kle kabul ed!l!r. Ancak bugünkü Homa’nın klas!k ça$da 
S!bl!a oldu$u daha çok muhtemeld!r.” 11

B#lge Umar, “Manuel’!n ordusu, batıdan do$uyu yürüyüp Apame!a/D!nar’a vardı. …B!zans ordusu, ku#kusuz zorlayıcı 
b!r neden dolayısıyla, Marmara Bölges!’ne ya da Ege Den!z! kıyılarına g!decekm!# g!b! tam ters yöne, kuzeybatıya do$-
rularak Khoma’ya (Homa/Gümü#su’ya) geld!.”12

Kemal Turfan, “"mparator ba#kentten ayrılarak Rhyndokus (N!lüfer Çayı a$zında) yolu !le Lapad!on karargâhına 
geld!. Oradan Achyraus (Balıkes!r) - %yate!ra (Akh!sar) - Sard!s (Sal!hl! batısında) - Ph!ladeph!a (Ala#eh!r) - H!ero-
pol!s (Pamukkale) - Laod!ke!a (Esk!sar: Den!zl! kuzey!nde) - Khona! (Honaz: Kolossa!: N!ketas Khon!ates’!n do$um 
yer!) - Lamp!s (Çardak-Beylerl! Hüyü$ü) – Kela!na! (D!nar) üzer!nden Menderes’!n kaynaklarının bulundu$u yerde 
Khoma!-Soubla!on (Homa)’ya ve oradan, o zaman terked!lm!# bulunan Myr!okephalon Kales!'ne geld!.”13

Levent Kayapınar vd., “Khona! (Honaz), Lamb!s (Çardak veya Beylerl!), Kela!na! (D!nar) ve ardından gelen Homa 
(Gümü#su) arka arkaya sıralanarak anlatıya b!r hız kazandırılmı#tır. Zaten Homa’nın ardından gelen !lk yer !sm! de 
b!raz ötes!nde muhareben!n ya#anacak oldu$u M!ryokefalon’dur.”14

Yusuf Kılıç, Serkan Ba"ol ve Elvan Eser, “N!ketas eser!nde !mparatorun, Phryg!a ve Laod!ke!a !ç!nden geç!p, kend! 

11   Kudret Ay!ter, “Myr"okephalon Sava#ı Nerede Olmu#tur” VIII. T.T. Kongres!, C.2, Ankara 1981, s. 694.
12   B"lge Umar, “Myr"okephalon Sava#ının Yer": Ç"vr"l Yakınında Küf" Çayı Vad"s"”, Belleten, S. 209, TTK, Ankara 1990, s. 99.
13   Kemal Turfan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Üzer"nde Yen" Ara#tırmalar”, 10. Türk Tar!h Kongres!, 22-26 Eylül, Ankara 1986, s. 1138.
14 Levent Kayapınar vd., “M"ryokefalon Muharebes"’n"n Mahall" Üzer"ne Mülahazalar: B"zans Kaynakları” USAD, Güz 2017, s. 112.
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do$du$u yer olan esk! Kolossa! yan! Khon!a (Honaz)’a geld!$!n!, burada Ba#melek M!kha!l K!l!ses!’n! z!yaret ett!$!n!, 
daha sonra !se Lamp!s (Çardak-Dazkırı Ovası) üzer!nden Kela!na! (D!nar)’ye geçt!$!n!, Menderes Nehr!’n!n kaynak-
larına u$radıktan sonra Khoma (Homa)’ya ve n!hayet!nde M!ryokefalon Kales!’ne geld!$!n! söylemekted!r. N!ketas’ın 
anlatımında geçen son yerle#!m alanı olan Khoma (Homa) yerle#!m!n!n Ç!vr!l !lçes!n!n do$usunda bulunan Gümü#su 
Mahalles! oldu$unun kes!nle#mes! sava#ın Ç!vr!l topraklarında ve Homa’ya yakın b!r yerde meydana geld!$!n!n en 
öneml! kanıtıdır.”15 d#yerek Subla#on/Khoma/Homa/Gümü"su e"le"t#rmes#n# yapmı"lardır. Dolayısıyla sava" ye-
r#n# de Gümü"su c#varındak# geç#tlerde aramı"lardır. Hâlbuk# Konya’ya do!ru yönelen b#r ordu #ç#n D#nar-Gü-
mü"su #st#kamet# tam ters b#r #st#kamett#r. Sava"ın bu bölgedek# Küf# Çayı Vad#s#'nde oldu!unu savunan B#lge 
Umar bunu, “…ku#kusuz zorlayıcı b!r neden dolayısıyla, Marmara Bölges!’ne ya da Ege Den!z! kıyılarına g!decekm!# 
g!b! tam ters yöne...” "eklinde ifade etmi"tir. Ayrıca kaynaklarda da Bizans ordusunun neden yön de!i"tirdi!i ile 
ilgili hiçbir bilgi verilmemi"tir. Ancak günümüzde bazı ara"tırıcılar Manuel’in ordusunun neden Dinar’dan yola 
çıktıktan sonra do!rudan Konya’ya ilerlemeyip de kuzey batıya yöneldi!i sorusuna, e!im ve engebenin dikkate 
alınmı" olması diye cevap vermektedirler16. Fakat bu tam olarak konuyu açıklamamaktadır. Buradak# karı"ık-
lıklar genelde Subla#on/Khoma/Homa/Gümü"su e"le"t#rmes# hatasından kaynaklanmaktadır.

2. Celenae, Apamea, Meander’in Kaynakları, 
Siblia (Sublaion) ve Khoma’nın Yerleri ve Konumları
Sava" yer#n#n I"ıklı Gölü c#varında aranmasının temel sebepler# Celenae, Apamea, Menderes'#n kaynakları, S#bl#a 
(Subla#on) ve Homa'dır. Dolayısıyla bu yerler#n konumlarının bel#rlenmes# zarur#d#r. *#md# anılan bu yerlerle #lg#l# 
tar#h# kaynaklarda ve modern ara"tırmalarda geçen #fadelere b#r bakalım.

M. Ö. 5. yüzyıl tar#hç#s# olan Heredot aktarır: “Kserkses’!n Sardes üzer!ne yürüyen ordusu; …Halys Irma$ı'nı geç!p 
Phryg!a’ya ve bu ülke !ç!nde yürünerek Kela!na!’ye varıldı, Ma!andros’un kaynakları buradadır, Ma!andros’a e#!t b!r 
ırmak olan Kataraktes de burada, hatta Kela!na! agorasında kaynar ve Ma!andros’a karı#ır.”17 

M. Ö. 4. yüzyıl tar#hç#s# Xenophon aktarır: “Celaenae Phryg!a’nın büyük ve zeng!n b!r #ehr!d!r. Burada Cyrus’un 
b!r sarayı ve vah#! hayvanlarla dolu b!r parkı vardır. Cyrus kend!s!ne ve atlarına tal!m yaptırmak !sted!$!nde atı üze-
r!nde bu parkta vah#! hayvanları avlardı. Maeander Nehr!'n!n kayna$ı sarayın altından çıkarak parkın ortasından ve 
aynı zamanda Celaenae #ehr!n!n !ç!nden geçer. Kralın Celaenae !ç!nde de korunaklı b!r h!sarı olup, bu h!sar Marysyas 
Nehr!'n!n do$u# yer! olan akrapol!s!n etekler!nde konumlandırılmı#tır. Marysyas #ehr!n !ç!nden geçerek Maender’e 
katılır.”18

15  Yusuf Kılıç, Serkan BA%OL ve Elvan ESER, “M"ra-Kuwal"a’dan M"ryokefalon Zafer"’ne Ç"vr"l ve Yöres"”, Ç!vr!l Tar!h! ve M!ryokefalon Zafer!, (Ed. 
Yusuf Kılıç, Turgut Tok), Den"zl" Büyük#eh"r Beled"yes" Yayınları, Den"zl" 2020, s. 27.

16  Levent Kayapınar vd., ““M"ryokefalon Muharebes"’n"n Mahall" Üzer"ne Mülahazalar: B"zans Kaynakları”, Selçuk Ün!vers!tes! Selçuklu Ara"tırma-
ları Derg!s! M!ryokefalon Özel Sayısı, Yıl 6, Sayı 7, Aralık 2017, s. 119,120.

17  Heredotos, Heredot Tar!h!, Çev. Müntek"m ÖKMEN, Remz" K"tabev", !stanbul 1973, s. 395, 396.
18  Xenophon, Hellen!ca, Books VI ve VII Anabaas"s, Books I-III, Engl"sh Translat"on Carleton L. Brownson, W"ll"am He"nemann, London 1921, s. 253.
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M. Ö. 1. yüzyıl tar#hç#s# L#vy aktarır: “Maeander Nehr!'n!n kayna$ı Celaenae #ehr!nden do$ar. Bu #eh!r önceden 
Phryg!a’nın ba#kent! !d!, burasının sak!nler! daha sonra esk! Celaenae’den çok uzak olmayan Apamea adı ver!len yen! 
#ehre ta#ındılar. Apamea, Seleucus kralının karısının !sm!d!r. Marsyas Nehr! de Maeander’!n ba#langıcından çok az b!r 
mesafe uzaklıktan do$ar ve sonra bu nehre katılır. Genel görü#e göre Marsyas ve Apollo arasındak! &üt çalma yarı#ı 
Celaenae’de olmu#tur. Maeander, Celaenae h!sarının en yüksek kısmından do$ar ve #ehr!n ortasından akar. …Consül 
Manl!us Sagalassus’dan sonra Obr!ma’nın kayna$ına g!tt! ve Com! Apor!dos olarak adlandırılan b!r köyde kamp kur-
du. Ertes! gün Seleucus Apamea’dan geld!. Hastalar ve !#e yaramaz malzemeler Apamea’ya gönder!ld!. Ordu Seleucus 
tarafından ver!len rehberlerle donatılarak yen!lend!. Ordu aynı gün Metropol!s Ovası'na ula#tı.”19

M#ladın ba"langıcında ya"ayan co!rafyacı Strabo aktarır: “Apame!a, As!a M!nor’un Ephesus’den sonrak! !k!nc! bü-
yük #ehr!d!r. Marsyas Nehr!'n!n do$u# yer!ne yakındır. Marsyas bu #ehr!n ortasından geçerek varo#larında devam eder, 
sonra sert ve hızlı b!r akı#la Maeander’e katılır. Maeander’e katılan !k!nc! b!r neh!r de Orgas’dır. Orgas düzlük araz!de 
sak!n akar. Maeander, Celaenae adlı b!r tepeden do$ar burada aynı adı ta#ıyan b!r de #eh!r vardır.”20

12. yüzyıl B#zans tar#hç#s# K#nnemos aktarır: “"mparator Maendros’un kaynaklarından b!r!ne varınca, artık dü#-
man topraklarının dı#ına çıktı$ını zannett!. Ordugâhı buraya kurdu. …Orada kayalardan ve da$ etekler!nden sank! 
on b!nlerce a$ızdan fı#kırır g!b! akan ölçülemez m!ktardak! su çevreye yayılır; önce b!r gölde b!r!kt!kten sonra der!n b!r 
kanal açarak !lerler ve buradan !t!baren b!r neh!r olur. …"mparator Rhyndakos yakınlarında ordugâh kurdu. Kısa b!r 
moladan sonra hareket ederek ovalardan geçerek Lampe’ye do$ru !lerled! ve Meandros Nehr!'n!n do$du$u yere yakın 
b!r yerde bulunan zamanla çökmü# b!r kaley! (adı Subla!on !d!) tekrar !n#a ett!.”21

Y#ne 12. yüzyıl tar#hç#s# Khon#ates aktarır: “Doryla!on yen!den !n#a ed!ld!kten ve en mükemmel b!ç!mde savun-
maya elver!#l! b!r hale get!r!ld!kten sonra !mparator bu bölgeden ayrılıp Subla!on’a g!tt!; bu kaley! de yen!den !n#a 
ed!p !ç!ne b!r garn!zon yerle#t!rd!. …"mparator Khona!’den Lamp!s üzerinden Kelainai’a yürüdü. Marsyas suyunun 
karı"tı!ı Meander’in kaynakları buradadır ve güya Apollon burada büyüklük delili!ine kapılarak sanki e"ek 
arısı sokmu" gibi kendisiyle müzik yarı"masına girdi!inden dolayı Marysias’ın derisini yüzmü"mü". Bundan 
sonra $mparator Khoma ve Myriokephalon (bin kelle anlamına)’a geldi. Burası eski ve terkedilmi" bir kaledir.”22

 19. yüzyıl ara"tırmacıları ve tar#h# co!rafyacıları #se bu yerlerle #lg#l# "unları aktarırlar:

Leake aktarır: “Xenophon’a göre Meander Cyrus’un sarayı !ç!nden do$ar, sonra onun parkı ve Celaenae #ehr! !ç!nden akar. 
Marsyas’ın kayna$ı Celaenae Akropolü'nün altında yer alan Pers kralı h!sarının yüksek b!r yer!nded!r. Arr!an ve Q. Cur-
t!us’dan ö$rend!$!m!ze göre h!sar yüksek b!r tepen!n üzer!nded!r. Marsyas kayaların üzer!nden do$arak büyük b!r gürül-
tüyle dü#er. Heredot’tan görünü#e göre aynı nehr!n (Marsyas) Catarrhactes olarak adlandırıldı$ını, Strabo’dan Celaenae 

19  T"tus L"v"us (L"vy), The H"story of Roma, Engl"sh Translat"on George Baker, Peter A. Mes"er, New York 1823, C.5, s. 120-122. http://oll.l"berty-
fund.org/t"tle/1757, PLL v6.0 (generated September, 2011).

20  Strabo, The Geography of Strabo, C. V, Engl"sh Translat"on Horace Leonard Jones, Harvard Un"vers"ty Pres, London 1961, s. 509.
21 Ioannes K"nnamos, age, s. 49-52, 213.
22  N"ketas Khon"ates, age, s. 122, 123.
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#ehr!n!n göl bulunan b!r da$ üzer!nde oldu$unu ve b!l!nen Maeander ve Marsyas neh!rler!n!n her !k!s!n!n de ant!k Celae-
nae #ehr!nden do$du$unu ö$ren!yoruz. Bunların söyled!kler!n! L!vy’n!n açıklamaları (L!vy muhtemelen bu açıklamaları 
Polyb!us, Pl!ny !le Max!mus Tyr!us’tan almı#tır) !le mevcut Apame!a s!kkeler!ndek! b!lg!ler! de !lave ederek kar#ıla#tırır 
!sek #u sonucu çıkarab!l!r!z. Celaenae veya S!gn!a adı ver!len b!r da$ın z!rves!nde b!r göl veya gölcük bulunmaktadır. Bu 
göl da$ın farklı bölümler!nden ve göl kotunun daha a#a$ısından do$an Marsyas ve Maeander adı ver!len !k! nehr!n kay-
na$ını olu#turur. Bu gölün !sm! Aulocrene’d!r.  Bu gölde &üt yapılan kamı#lar bulunmaktadır. Gölün do$u kısmında gölden 
10 m!l uzaklı$a kadar uzanan vad!ye de Aulocren!s !sm! ver!l!r. Marsyas da$ın kenarındak! ant!k Celaenae agorası !ç!nde 
bulunan b!r ma$aradan do$ar. Marsyas ve Maeander her !k!s! de Celaenae !ç!nden akar ve ant!k s!ten!n (Celaenae) b!raz 
a#a$ısında tek neh!r olur. Nehr!n kav#ak noktasındak! #eh!r Seleucus N!catorun o$lu Ant!ochus Soter tarafından Celae-
nae’nın ta#ınmasıyla olu#turulan Apamea #ehr!d!r. Bu #ehr!n adı Soter’!n annes!n!n adı olan Apama’dan gelmekted!r.”23    

Tar#h# co!rafyacı Cramer aktarır: “Heredotus erken dönem tar!hç!ler!ndend!r. O b!ze Celenae #ehr!n!n konumuyla !lg!l! 
çok öneml! b!lg!ler ver!r.  Tar!hç!ler aktarırlar. Celenae’de Meander’!n kaynakları ortaya çıkar ve Meander’den ba#ka adı 
Catarrhactes olan b!r su Celenae’n!n agorasından fı#kırarak çıkar ve Meandar’e katılır. Aynı zamanda burası Satyr Mar-
syas’ın Apollo tarafından der!s!n!n yüzülerek asıldı$ı yerd!r. Xerxes Cappadoc!a’dan Sardes’e g!d!# yolunda Celenae’den 
geçm!# ve burada Pyth!us tarafından a$ırlanmı#tır (Heredotus, VII. 26 ve devamı). Celenae genç Cyrus’un kalmayı terc!h 
ett!$! yerlerden b!r!s!d!r. Xenophon b!ze #öyle aktarır; Cyrus’un Celenae’de b!r sarayı ve gen!# b!r de parkı vardır. Bu park 
vah#! hayvanlarla doludur ve o burada avlanır. Meander’!n kayna$ı saraya yakındır ve park !çer!s!nden ve kasabadan 
geçer. Burada Pers kralının sarayı !le b!rl!kte b!r de kral!yet h!sarı bulunur. Akrapolün a#a$ısındak! kral!yet h!sarından da 
Marsyas do$ar ve kasabadan geçerek Meander’e katılır (Xenophon, Anabas!s I. 2. 5-9). S!lb!um; Apamea ve Celaenae’nın 
do$usunda ve Meander’!n kayna$ının ötes!nde küçük b!r kasabadır (Ptolemy s. 120 ve Pl!ny V. 29). B!zans dönem! yazar-
ları da Sybleum veya S!bl!a olarak gösterm!#lerd!r. Burası Manual Comnenus tarafından restore ed!ld! ve güçlend!r!ld!. 
Ancak daha sonra yıkıldı. (N!cetas. Ann., s. 115, 124). C!nnamus !se buraya Syblas der ve onun Meander’!n !lk do$du$u 
yere yakın oldu$unu söyler (C!nnamus, s.174). H!erocles’den !se buranın b!r p!skoposunun oldu$unu ö$ren!yoruz (s.6).”24

$ngiltere’nin $zmir din görevlisi olan ve iki kez bu bölgeyi gezmi" olan (1826 ve 1833 yıllarında) Arundell aktarır: “…
Kasabanın (D!nar) arkasına, kuzey batıya do$ru yürüdük. Öneml! m!ktarda duvar bölüm ve parçalarını gördük, üzer! top-
rakla örtülmü# b!r #ek!lde, bazı yerler! kazılarak açı$a çıkarılmı#. Burası tepen!n tabanıydı ve alttan küçük b!r nehr!n kayna$ı 
çıkıyordu. Bu da bana Celaenae’dak! Marsyas suyu !le akrapol altında bulunan Pers kralının sarayını hatırlatıyordu. Tepeye 
tırmanınca, z!rveye yakın yerde b!r t!yatro temel!n! gösteren ta#ları ta#ınmı# yer bulduk. Yukarıda üzer! ant!k çömlek kalın-
tıları !le kaplanmı# gen!# b!r alan vardı, belk! de burası akropol!sd!r. Tekrar tepeden a#a$ıya do$ru !nd!k. Burada akropol!s!n 
altında, güney do$u !st!kamet!nde uzanan b!r vad! !çer!s!nde akan b!r neh!r gördük.  B!rkaç de$!rmen! de çalı#tırıyordu ve 
sonra da d!$er küçük b!r neh!r !le b!rle#!yordu... Sonrasında ovadan büyük b!r neh!r olarak akıyordu. B!z!m rehbere bu nehr!n 
adını sordu$umda adının Menderes oldu$unu söyled!. …Aynı yılın Eylül ayında tekrar D!nar’daydım. …B!r de$!rmenc!den 
b!lg! aldım ve onun de$!rmen!n! ve ba#ka de$!rmenler! de çalı#tıran D!nar’ın do$usunda der!n b!r vad!den akan daha do$rusu 
kuzey!nden ba#layıp do$usunu da çevreleyen ve ant!k b!r kasabayı ayıran Bunarba#ı veya D!nar Su adı ver!len b!r neh!r k! bu 

23 W"ll"am Mart"n Leake, Journal of a Tour !n As!a M!nor W!th Comparat!ve Remarks on the Anc!ent and Modern Geography of That Country, John 
Murray, London 1824, s. 158-162.

24 John Antony Cramer, A Geograph!cal and H!stor!cal Descr!pt!on of As!a M!nor,  C. II, Oxford 1832, s. 46.
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neh!r D!nar’ın önünden geçen Meander’d!. Bu neh!re Araboul-dou çay den!yordu ve D!k!c! Köyü'nden geç!yordu. D!nar Su ve 
Araboul-dou Çay'ın her !k!s!n!n de kayna$ı Bunarba#ı veya Suba#ı den!len yerd!r ve burada esk! b!r han vardır. Han kayna$ın 
üzer!ndeyd! ve sank! esk! b!r k!l!sey! andırıyordu. …Menderes ve Mars!as suyunun menbaı olan Suba#ına geld!k. Her !k!s!n!n 
de kayna$ı olan bu su ovayı kat ederek da$ın ete$!nden kayboluyor ve öbür taraftan tekrar do$uyor. Meander She!k Arab’dan 
Mars!as !se D!nar’ın yanından do$uyor. Suba#ı !lk do$u# yer! ve burası C!nnamus tarafından bel!rt!lm!# ve adı da Syblas 
olarak b!ld!r!lm!#t!r. C!nnamus’un anlattı$ı bu pasajı Dr. Cramer do$ru çev!r! olarak b!ze aktarmı#tır. H!erocles ve k!l!se ka-
yıtlarında S!lb!um veya Sylbeum olarak not ed!lm!#t!r. Ben onu b!shops olarak gördüm ve okudum. E$er suba#ında kalmak 
!stersen esk! b!r han var belk! de burası esk! b!r k!l!se olab!l!r. L!vy’n!n söyled!$! Obr!mas’ın do$u# yer! olarak bel!rtt!$!, Consül 
Manl!us’un Sagalassus’tan yaptı$ı seferde yakınında kamp yapmı# oldu$u Apor!dos Come den!len yer !le Suba#ı yan! S!bl!um 
aynı veya yakın yerler olması e$!l!m!nde oldu$umu söylemek !ster!m.”25 

Y#ne $ng#l#z b#r jeolog olan W#ll#am J. Ham#lton, 1836 yılında bu bölgeye yapmı" oldu!u gez#dek# #zlen#mler#n# "öyle 
aktarır: “B!z #!md! Meander’!n beslenmes!n!n bu yüksek bölgen!n neres!nden geld!$!n! açıklı$a çıkaraca$ız. Ben söylem!#t!m 
k! Sandıklı yolu üzer!nde 3 saatl!k mesafede (Keç!borlu’dan)  Donbay Ovası !ç!nde bulunan b!r Türk köyünün !ç!nden (orta-
sından) an!den büyük b!r neh!r do$uyor. Sonra ovada b!raz yol alıyor ve k!reçta#ı tepeler!n!n aya$ında kayboluyor ve D!nar’a 
yakın b!r yerde tekrar ortaya çıkıyor. Burada b!r de$!rmen! çalı#tırdıktan sonra Meander’e dökülüyor. …Keç!borlu-D!nar arası 
dört saatt!r. Keç!borlu’dan batıya do$ru k!reç ta#ı tepelere tırmanmaya ba#ladık. …Bu tepeler D!nar ve Donbay Ovası'nı b!r-
b!r!nden ayırıyor. Keç!borlu’dan 8 m!l sonra Ikedj! (D!k!c!) adındak! b!r köye geld!k. Buradak! mezarlıkta b!rçok mezar ta#ı ve 
m!mar! kalıntı var. Bunlar Grek ve Lat!n mezar yazıtları. Buradan do$an ve batıya do$ru akan ve Maender’e katılan b!r su 
kayna$ı gördüm. 1.5 m!l daha !ler!de sa$da küçük b!r dere !ç!nden hızlı akan tem!z ve güzel b!r çay gördüm. Bunun Meander 
olab!lece$! kafama dank ett!. Bundan dolayı bagajlarımı bıraktım ve tepe kenarından sazlıklar arasından gelen suyun yata$ına 
do$ru tırmanmaya ba#ladım. Nereden do$du$unu do$rulamak !ç!n, b!rkaç dak!ka !ç!nde küçük b!r düzlü$e ula#tım. Burası 2 
m!l çapında ve sazlıklar, su zambakları !le kaplı ve yaban! ördekler!n bulundu$u b!r göldü. Deredek! su da buradan gel!yordu. 
Burasının etrafını yüksek da$lar çevrel!yordu ve buraya akan herhang! b!r neh!r de yoktu. Kamı#lar çok büyümü#ler ve yüksel-
m!#lerd! taban kısmı da bataklık olmalıydı. Meander’!n do$u# yer!n! ke#fetm!# olmaktan çok memnundum. O anda bu gölün 
Aulocrene Gölü oldu$u aklıma geld! fakat bu b!r hataydı. Aulocrene Gölü Dombay Ovası’ndadır. Pl!ny Aulocrene Gölü'nün, 
büyük Aulocrene Vad!s!'nde oldu$unu üstü kapalı olarak !ma etmekted!r. …Bu güzel gölü bıraktık ve batıdak! tepeler!n alçak 
sırtlarına do$ru tırmandık. Sonra b!z önümüzde D!nar kasabasını ve Ovası'nı ve Meander’!n ovanın solundak! akı# yolunun 
bel!rt!ler!n! gördük.  …Tem!z ve hızlı akan b!r neh!r D!nar’ın !ç!nden akarak az b!r mesafe !le ovayı kat ed!p Meander’e katılıyor. 
Bu neh!r D!nar’ın kuzey do$usundak! küçük ve dar b!r deren!n arkasından beslen!yor. Bu sabah !k! nehr!n ova !ç!nde b!rle#t!$! 
yere b!r gez! yaptık. Bana !k!nc! nehr!n do$u# yer! !le !lg!l! yol göstermes! !ç!n ayarladı$ımız rehber bu yer!n 1 m!lden b!raz fazla 
mesafede oldu$unu söyled!. Burada sarp kayalık yamaçlardan öneml! m!ktarda b!r su hızlı b!r #ek!lde fı#kırarak çıkıyordu. Dar 
b!r kanaldan güçlü ve gürültülü b!r #ek!lde akarak gelen suyun ses!n! tepeler!n üzer!nden duydum. Onun Mars!as veya Catar-
rhactes (Herodotun tanımladı$ı Celanea agorasından do$an ve Strabonun hızlı ve gürültülü b!r #ek!lde akan su) oldu$unu 
anlamamak mümkün de$!ld!.”26

25 F.V.J. Arundell, A V!s!t to the Seven Churches of As!a w!th an Excurs!on !n to P!s!d!a, john Rodwell, London 1826, s.108, 109; F.V.J. Arundell, 
D!scover!es !n As!a M!nör Includ!ng a Descr!pt!on of the Ru!ns of Several Anc!ent C!t!es, V.II, R"chard Bentley, London 1834, s. 182-185, 230-232.

26 W"ll"am J. Ham"lton, Researches !n As!a M!nor, Pontus and Armen!a W!th Some Account of The!r Ant!qu!t!es and Geology, C.1, John Murray, 
London 1842, s. 496-499.
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Burasıyla #lg#l# Gertrude Bell, 26 N#san 1907 tar#hl# günlü!üne "unları yazmı"tır: “So$uk ve ya$murlu b!r gündü, 
erkenden kalktık ve Apamea Akropölü'nde b!r k!l!se kalıntısı gördük. …Vad!de Marsyas’ın kayna$ına do$ru yürüdük. Çok 
güzeld!. Kayadan su fı#kırıyordu. Tepen!n d!$er tarafında #ehr!n t!yatrosunu aradım ama bulamadım. Ö$le yeme$!nden 
sonra 9 akçeye b!r at aldık, Fettah çok memnundu. "stasyonun görevl!s! olan Arnavut’u aldık ve Büyük Menderes’!n do$u# 
yer! olan Menderes Düden’!ne g!tt!k. Burada "nc!rl! suyunun da kayna$ını gördük, tahm!n!m burası Ramsey’!n Laugher ve 
Weeper’ıydı ama kafam karı#tı ve bunları ayırt edemed!m. Pek çok kaynak b!rl!kte çıkıyor g!b!yd!. B!r kaç ev!n bulundu$u 
She!kh Arab ('eyh Arap) Köyü'nden geçerek Arap Çayı’nın kayna$ının bulundu$u tepeye do$ru çıktık. Mezarlıkta küçük 
b!r ç!ft sütun ve üzer!nde oyma b!r taç olan küçük yuvarlak b!r sütun vardı. Bazı ke#!#ler nehr!n kayna$ının üst tarafını 
ma$ara hal!ne get!rm!#ler ama ben Murray’ın bahsett!$! yazıtı bulamadım. Akropolün altında !k! adet yazılı ta# vardı. 
Bunlardan b!r! mezarlı$ın duvarındaydı. Ramsey’!n bunları kopya ett!$!n! z!hn!mde canlandırdım. Kaldı$ımız yere kadar 
bu dü#ünceyle g!tt!m. Köyün arkasında yükselen ho# çorak tepen!n üzer!nde b!raz kar vardı. Menderes’!n kayna$ı olan 
bataklık bu çorak tepeler!n arkasındaydı.”27

Yakla"ık 2500 yıl önces#nden günümüze kadar farklı zaman aralıklarıyla ver#len bu b#lg#ler ı"ı!ında ve 16 Temmuz 
2012 #le 26 Haz#ran 2020 tar#hler#nde bölgeye yapmı" oldu!umuz saha çalı"malarımızdak# gözlem ve tesp#tler#-
m#ze göre Celenae, Apamea ve Meander #le #lg#l# olarak "unları söylemek mümkündür.

2. 1. Celenae, Apamea Kentleri ve Meander’in Kaynakları

Afyon-Antalya karayolu D#nar ayrımının yakla"ık 10 km güney#nde, etrafında bulunan yerle"#m yerler#ne #st#na-
den Karakuyu, Eldere ve Çapalı Gölü olarak adlandırılan, yer yer bataklı!a dönü"en sazlıklarla kaplı sı! b#r göl bu-
lunmaktadır. Göl, Dombay Ova’nın güney kısmında yer almaktadır. Gölün ana kayna!ını Eldere köyünün altında 
bulunan Ulupınar-Pınarba"ı adı ver#len ve gölün kuzeydo!u kıyısında göl #ç#nden ve kenarından kaynayan sular 
olu"turur. Bu kaynaklardan göle yıllık toplam 87 hektometreküp su gelmekted#r. 30.06.1993 tar#h#nde yapılan 
ölçümlere göre Pınarba"ı’ndan çıkan memba suyun deb#s# san#yede 2100 l#tred#r. Önces#nde gölün batı kısmını 
çevreleyen da! etekler#nde bulunan düdenlerden kaybolan ve D#nar tarafından çıkan sular, Devlet Su $"ler#’n#n 
1979 yılında ba"layan ve 1990 yılında tamamlanan proje uygulaması #le düdenler kapatılarak Karakuyu Köyü'nün 
batısında #n"a ed#len b#r tünel vasıtası #le D#nar tarafına aktarılmı"tır. Göl suları "u anda kontrollü b#r "ek#lde #çme 
ve sulama suyu olarak kullanılmaktadır.28 

Günümüzde üzer#nde Pınarba"ı Balık Restoran #"letmes#n#n yer aldı!ı 38°4’30.50” Kuzey enlem, 30°16’31.83” 
Do!u boylamda konumlandırılan Eldere memba su kaynakları L#vy’n#n Obr#ma, K#nnamos'un #se Menderes’#n #lk 
kayna!ı olarak bel#rtt#!# yer olmalıdır (Har#ta 1, 2, 3 ve Foto 3).29 

27 http://gertrudebell.ncl.ac.uk/d"ary_deta"ls.php?d"ary_"d=540, Gertrude Bell Arch"ve, Newcastle Un"vers"ty, 12.06.2020.
28 !hsan Bulut vd., “Karakuyu Gölü (Afyonkarah"sar-D"nar) ve Yüzen Adaları”, Türk!ye Co#rafyası Ara"tırma ve Uygulama Merkez! (TÜCAUM) 2016 

Uluslararası Co#rafya Sempozyumu B!ld!r!ler K!tabı, http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/s"tes/280/2016/12/Int_semp_BC7. pdf, 
20.07.2020, s. 368- 371. 

29 T"tus L"v"us, age, s.122; Ioannes K"nnemos, age, s. 49-52.
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Büyük ço!unlu!unu Eldere memba sularının olu"turdu!u ortalama 1008 metre kodundak# Eldere Gölü’nde b#-
r#ken sular, 1979 önces#nde Har#ta 1’de su batı!ı olarak bel#rt#lm#" olan ve gölün kuzey batı ucunda yer alan dü-
denden yer altına g#rmekted#r. Yer altına g#ren suların öneml# b#r kısmı bel#rg#n olarak #k# yerden yen#den ortaya 
çıkmaktadır. Bunlardan b#r# 38°3’18.39” Kuzey enlem, 30°11’32.26” Do!u boylamda konumlandırılan 950 metre 
rakımlı yerd#r. Bu yer Bülüçalanı (*eyharab-Arab"eyh) Köyü'nün kuzeybatısında yer almakta olup, "u an kuru b#r 
çukur "ekl#nded#r. Burası Büyük Menderes Nehr#’n#n do!u" yer#d#r (Har#ta 1, 2, 3 ve Foto 1). 

$kincisi ...4'...61" Kuzey enlem ...10'...99" Do!u boylamda konumlandırılan 935 metre rakıma sahip yerden 
do!maktadır. Bu yer Dinar’ın güneydo!usunda yer alan Suçıkan mevkiidir. Suçıkan’da Apameia’dan geçen 
Marsyas Nehri’nin kayna!ı ve efsaneye göre Tanrı Apollo’yu müzik yarı"masına davet ederek meydan okuması 
yüzünden, Satyr Marsyas’ın önce derisinin yüzülüp sonra asıldı!ı yer bulunmaktadır (Harita 1, 2, 3 ve Foto 2).30 

Celenea ant#k kent#n# de Kaleyıkı!ı tepen#n güneybatı yamaçlarına konumlandırab#l#r#z. Menderes ve Mars#yas 
Nehr#'n#n do!u" yerler# de bu araz#n#n #ç#nde kalmaktadır. Apamea ant#k kent#n#n yer# #se Celenea’nın batısında 
olup, Apamea'yı D#nar'ın konumu #le e"le"t#reb#l#r#z. Kral III. Ant#ochos tarafından b#r Helen#st#k "ehr# olarak 
kurulan ve annes# Apama’nın adıyla anılan Apamea’da üzer#nde Meander Nehr# ya da &üt çalan Marsyas’ı göste-
ren res#mler olan çok sayıda s#kke Seyy#d Ahmet Çel#kta" tarafından bulunmu" ve Müze Müdürü Ahmet Topba" 
tarafından Afyon Müzes#’ne get#r#lm#"t#r. Bunun yanı sıra Apamea s#kkeler# üzer#nde Orgas, Obr#mas ve 'erma 
neh#rler# de görüleb#lmekted#r. Bugün hala görüleb#len kısmen kazılarak çıkartılmı" kalıntıların #ç#nde Merc#mek 
Tepes# yamaçlarındak# Helen#st#k t#yatro, stadyum, "ehr#n yanındak# b#r tepen#n z#rves#nde yer alan b#r k#l#se ve 
D#nar’dan geçen karayolu kenarında yarım da#re "ekl#nde olan b#r yapı yer almaktadır  (Har#ta 2 ve 3).31

Net#ce olarak Ant#k Celenea ve Apamea kent# #le Meander (Büyük Menderes)’#n #lk do!u" yer# ve kaynakları D#nar 
ve yakın çevres#nded#r. Büyük Menderes Nehr#’n#n ana kayna!ını olu"turan ant#k dönemde Aulutrene olarak ge-
çen göl D#nar’ın do!usunda yer alan Eldere Gölü’dür.32  

30 Thomas Drew Bear, “Grek ve Roma Dönemler"nde Afyonkarah"sar”, Afyonkarah!sar Kütü#ü, C.1, Afyon Kocatepe Ün"vers"tes", Afyon 2001, s. 
101.

31 Thomas Drew Bear, a.g.m., s. 100,101.
32 Thomas Drew Bear, a.g.m., s. 100-102; Mehmet Ertan Yıldız, Kela!na!/Apame!a K!botos’un Tar!h!, Akden"z Ün"vers"tes", Sosyal B"l"mler Enst"tü-

sü, Esk"ça$ D"ller" ve Kültürler" Ana B"l"m Dalı (Doktora Tez"), Antalya 2012, s. 8-38.
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Dinar Haritası, 
Müdafa-i Milliye 
Vekâleti Harita 
Dairesi Matbaası, 
İstanbul 1342 (1926). 
1/200000 mikyaslı 
Dinar paftasından 
üretilmiştir.

FalconView harita 
programından 
üretilmiştir.

1. Büyük Menderes 
Nehri’nin doğuş 
yeri, 2. Marsiyas 
Nehri’nin doğuş yeri, 
3. Pınarbaşı-Eldere. 

Harita 2.Dinar ve Çevresi, 2020.

Harita 1. Dinar ve Çevresi, 1926.
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Harita 3. Dinar ve Çevresi

Foto 1. Büyük Menderes Nehri'nin Doğuş Yeri, Kadir Karacan, 16.07.2012
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Foto 2. Marsiyas Nehri’nin Doğuş Yeri, Kadir Karacan, 16.07.2012

Foto 3. Menderes ve Marsiyas Nehri’nin Ana Kaynağı (İlk) Subaşı-Eldere, Kadir Karacan, 16.07.2012 
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2.2. Siblia (Sublaion)33 İstihkâmı ve Khoma 
Sava" yer#n#n I"ıklı Gölü c#varında oldu!unu savunan ara"tırmacılar, Subla#on ve Khoma'nın aynı yer oldu!u-
nu ve bu yer#n Osmanlı dönem#nde Homa olarak b#l#nen Gümü"su yerle"kes#yle e"le"t#!#n# #dd#a etmekted#r. 
Kanaatm#ze göre bu e"le"t#rme b#r yanılgıdır. Çünkü N#ketas Khoan#ates'#n bahsett#!# Hona#-Lamp#s-Kele#na-
#-Khoma-M#ryokefalon  güzergahındak# Khoma #le dönü"te Subla#on olarak andı!ı yerler aynıdır. Ancak kayna-
!ın verd#!# b#lg#dek# Khoma'dan kasted#len Subla#on #st#hkâmının da #ç#nde oldu!u bölged#r. Khoma b#r asker# 
bölgen#n #sm# olup, bu asker# bölgen#n 1175 yılında yen#den #n"a ed#len #st#hkâm merkez# Subla#on #st#hkâmı-
dır. Büyük b#r #ht#malle 12. yüzyılda ve önces#nde "u ank# Gümü"su’nun bulundu!u yerde Khoma adında b#r 
yerle"#m yer# de bulunmuyordu. Khoma adı #lk defa XII. yüzyılda Anna Komnena tarafından Khoma 'eno# 
#fadeler#yle b#r asker# bölgey# #fade etmek #ç#n kullanılmı"tır. Homa, Osmanlı dönem#nde Gey#kler #le b#rl#kte 
b#r kaza bölges#d#r. Homa kaza bölges#n#n merkez# Osmanlı dönem# boyunca Homa adıyla kayded#len "#md#k# 
Gümü"su beldes#n#n bulundu!u yerd#r. Muhtemeld#r k#, Khoma bölges#n#n Türkler#n el#ne geçmes#nden sonra 
Türkler#n yen#den olu"turdu!u yerle"#m yerler# arasında nüfus ve d#!er ba"at özell#kler# dolayısıyla "#md#k# 
Gümü"su’nun konumlandı!ı yerle"#m b#r#m#, bölgen#n de adı olan Homa adını almı" ve bu #s#m #le b#l#n#r ve 
kayded#l#r olmu"tur  (Har#ta 1, 2, 3).34  

John A. Cramer, Subla#on'un yer#n#n, 1. ve 2. yüzyıl yazarları Pl#ny ve Ptolemy’ye dayanarak D#nar’ın do!usunda ve 
Büyük Menderes’#n kayna!ının ötes#nde oldu!unu söyler.35 N#ketas Khoan#ates, $mparator Manuel’#n 1175 yılında 
Subla#on #st#hkâmını yen#den #n"a ederek buraya b#r garn#zon yerle"t#rd#!#n# yazar. Fakat buraya gel#"le #lg#l# b#r 
b#lg# vermez. M#ryokefalon yen#lg#s# sonrasında da geld#!# yoldan dönü"ü esnasında burayı yıktırdı!ını b#ld#r#r.36    
Ioannes K#nnamos #se Subla#on #st#hkâmının yer#yle #lg#l# daha bel#rley#c# b#lg#ler ver#r. K#nnamos, Khon#ates’#n 
1175 yılında verd#!# b#lg#ye #lave olarak Lapod#on’dan yola çıkan #mparatorun ovalardan geç#p, Dazkırı üzer#nden 
gelerek, Büyük Menderes Nehr#’n#n do!du!u37 yere yakın b#r yerde oldu!u b#lg#s#n# ver#r. K#nnamos #lave olarak $m-
parator Manuel’#n ba"ka b#r yoldan g#tt#!# 1143 yılı Konya sefer# dönü"ünde Subla#on #sm#n# z#kretmeden (Subla#on 
#st#hkâmı bu tar#hte harabe ve yıkık vaz#yette olmalıdır) Büyük Menderes Nehr#’n#n kaynaklarından b#r#nde ordu-
suyla kamp kurdu!unu söyler. Burayı suyu bol, ho" görünü"lü, kayalardan ve da! etekler#ndek# çok sayıda gözden 
kaynayan suların önce b#r göl olu"turdu!u ve sonrasında b#r neh#r olarak aktı!ı b#r yer olarak tar#f eder.38  Bu b#lg#ler 
b#ze Subla#on #st#hkâmının Eldere #le e"le"t#!#n# ve Subla#on’un Eldere yakınlarında olması gerekt#!#n# göster#r. 

33 Kaynaklarda S"bl"um, S"bl"a, S"blas ve Subla"on olarak geçen yerler aynı yerler olup b"z buradan "t"baren Subla"on olarak yazmayı terc"h ett"k. 
Bkz. Jhon A. Cramer, age, s. 46.

34 N"ketas Khoan"ates, age, s.123; W"ll"am M. Ramsay, The H"stor"cal Geography of As"a M"nor, Pr"nted By W"ll"am Clowes and Sons, London 1890, 
s. 79; Özer Küpel", Tahr"r Defterler"ne Göre XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazası, Afyon Kocatepe Ün"vers"tes" Sosyal B"l"mler Enst"tüsü (Yüksek 
L"sans Tez"), Afyon 2000, s. 17-40; Behset Karaca ve Kad"r Karacan, ‘’Freder"ck Barbarossa’nın Haçlı Sefer" "le M"ryokefalon Sava# Güzergâhı 
!l"#k"s" ve M"ryokefalon Sava# Yer" Tz"pr"tze’’, SDÜ, Sosyal B"l"mler Enst"tüsü Derg"s", S.32, Isparta 2018, s. 260.

35 Jhon A. Cramer, age, s.46.
36 N"ketas Khoan"ates, age, s.122, 133.
37 Jhon A. Cramer “Menderes Nehr"n"n do$du$u” "fades"n"n eser"n or"j"nal"nde geçen "fadeden “Menderes Nehr"’n"n "lk do$du$u” #ekl"nde  

oldu$unu "fade etm"#t"r. Bakınız Arunndell’"n yukarıda geçen aktarımları.
38 Ioannes K"nnamos, age, s. 49, 213.
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Bu durumda B#zans #mparatoru Manuel, D#nar’dan sonra Homa (Gümü"su)’ya de!#l, Khoma asker# bölges# #çe-
r#s#nde kalan Subla#on #st#hkâmının bulundu!u Eldere’ye g#tm#"t#r. Böylece M#ryokefalon sefer güzergâhı, “De-
n#zl# - Honaz - Çardak - Dazkırı - D#nar - Eldere - Myr#okephalon - Tz#br#tze” "ekl#nded#r. Yukarıda “Kaynaklar-
da Geçen Güzergâh ve Yer B#lg#ler#” ba"lı!ı altında 2 numara #le ver#len Alman $mparatoru Barbarossa’nın sefer 
güzergâhında yer alan Büyük Menderes’#n kayna!ı da Eldere’ded#r. Her #k# ordu da (B#zans ordusu 1176 yılında 
ve Alman Haçlı ordusu 1190 yılında) buradan M#ryokefalon Sava"’ı önces# son durak olan ve aynı zamanda her 
#k# ordunun da kamp alanı olarak kullandı!ı metruk M#ryokefalon Kales#’n#n bulundu!u yere gelm#"t#r.39

Ramsay de adı geçen her #k# güzergâhın b#rb#r#yle örtü"tü!ünü görmü" ve bu yolu tak#p ederek (Çapalı - Ulu-
borlu Ovası - Hoyan Gölü’nün kuzey sah#l#) Kumdanlı vad#s#ne gelm#" ve burasının Tz#br#tze geç#d# oldu!unu 
bel#rtm#"t#r.40 Osman Turan da bu görü"e katılmı"tır. M#ryokefalon Sava"ı’nın Kumdanlı vad#s#nde meydana 
geld#!#n# tey#t etm#"t#r.41 

Ekkehard E#ckho(, B#zans ordusunun Den#zl# - Çardak - D#nar - Uluborlu asker# yolu - M#ryokefalon Kales# 
güzergâhını kullandı!ını bel#rt#r. Freder#ck Barbarossa’nın #se aynı güzergâhı kullanarak Karaku" - Sultan Da!-
ları’nı Yukarı Ka"ıkara - Armutlu veya Kırkba" - Sa!ırköy - Karamık yoluyla geçm#" olmalıdır d#yerek sava" ye-
r#n# Kırkba" köyü c#varında göster#r.42 Fakat burada B#zans ordusu *ark#karaa!aç - Konya #st#kamet#nde yoluna 
devam etmes# gerek#rken neden da!ları a"mak #sted#!#n#n b#r sebeb# ve #zahı yoktur. 

M#ryokefalon Sava" yer#n# Ekkehard E#ckho( #le aynı hat üzer#nde (Karamık Bel#) Sa!ır köyü c#varında vuku 
buldu!unu bel#rten Abdülhaluk Çay #se B#zans ordusunun buraya Gümü"su - Düzbel - Haydarlı - Karaad#ll# - 
Karamık yoluyla geld#!#n# #fade eder.43 Fakat burada da B#zans ordusu Ak"eh#r - Konya #st#kamet#nde yoluna 
devam etmes# gerek#rken neden da!ları a"mak #sted#!#n#n b#r sebeb# ve #zahı yoktur. Ayrıca bu geç#t çok sarp 
olup ordunun o günkü "artlarda buradan geçmes# zor gözükmekted#r.  

Sava" yer#n# Uluborlu Pupa Bo!azı’na konumlandıran Abdullah Bakır, N#ketas Khon#ates’#n verd#!# B#zans or-
dusunun güzergâhını “Den#zl# - Honaz - Çardak - D#nar - Eldere - Çapalı - Pupa Bo!azı” ve Barbarossa’nın yolu-
nu “Ala"eh#r - Den#zl# - Uluborlu - Ak"eh#r” "ekl#nde e"le"t#rm#"t#r.44 Sava" yer# olarak göster#len Pupa Bo!azı, 
Eldere’ye 17-18 km. uzaklıkta olup a"a!ı yukarı da! "artlarında b#r günlük yürüyü" mesafes#nded#r. Fakat Haçlı 
kaynaklarına göre; Haçlı ordusu 30 N#san Pazar günü kamp yer# olan Eldere'den Uluborlu'ya do!ru hareket 

39 Behset Karaca ve Kad"r Karacan, ‘’Bölgen"n Tar"h" Co$rafyası !le !lg"l" Bazı Mülahazalar ve M"ryokefalon’’, SDÜ, Fen Edeb!yat Fakültes! Sosyal 
B!l!mler Derg!s!, Isparta Bölges"n"n Tar"h" Co$rafyası ve Myr"okephalon Sava#ı Sempozyumu Özel Sayısı, 2014, s.165-167; Behset Karaca ve 
Kad"r Karacan, (2018), a.g.m., s. 249-250, 261.

40 W"ll"am M. Ramsay,  (1906), a.g.m., s. 235-238.
41 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türk!ye S!yas! Tar!h Alp Arslan’dan Osman Gaz!’ye (1071-1318), !stanbul 1993, s. 208-209.
42 Ekkehard E"cho%, “Der Ort Der Schlacht von Myr"okephalon”, 8. Türk Tar!h Kongres!, c!lt 2, TTK. Ankara, s. 679-687.
43 Abdulhaluk M. Çay, Anadolu’nun Türkle#mes"nde Dönüm Noktası Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbel" (Myr"okefalon) Zafer", Orhun Yayınev", 

!stanbul 1984, s. 101-103.
44 Abdullah Bakır, “Myr"okephalon Sava#ı Esnasında Anadolu’da S"yas" Durum ve Uluborlu Co$rafyasında Sava#ın Yer"”, SDÜ, Fen Edeb!yat Fakül-

tes! Sosyal B!l!mler Derg!s!, Isparta Bölges"n"n Tar"h" Co$rafyası ve Myr"okephalon Sava#ı Sempozyumu Özel Sayısı, Isparta 2014, s. 79-81.
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etm#" ve 2 Mayıs Salı günü Manuel'#n Türkler tarafından a!ır yen#lg#ye u!ratıldı!ı tehl#kel# geç#d#n önces#nde 
bulunan kamp yer#ne varmı"tır. 3 Mayıs Çar"amba sabahında Tz#pr#tze Geç#d#'n#n otuz b#n Türk asker# tara-
fından tutuldu!unu gören Barbarossa, sola dönerek da!ları a"ıp aynı gün ak"amı D#nar - Karad#ll# - Ak"eh#r 
yoluna varmı" ve 7 Mayıs Pazar günü de Ak"eh#r'e ula"mı"tır. Dolayısıyla sava" yer#n#n Eldere’den 60-70 km. 
uzakta olması gerek#r.45 Y#ne M#ryokefalon Sava"ı esnasında Uluborlu Kales# B#zans’ın el#nde olmalıdır. Çünkü 
bu sava"a kadar Türkler buraya kalıcı b#r "ek#lde hâk#m olamamı"lardır. Dolayısıyla bu kaleye bu kadar yakın b#r 
yerde Türkler#n pusu kurması ve sava"ı kazanması zor gözükmekted#r.46

Ramazan Topraklı, sava" yer#n#n Kemer Bo!azı #le Yen#ce arasında oldu!unu söylemekted#r. Bunu da D#nar - El-
dere - Uluborlu sa#k# #le gelen tar#h# yolun o tar#hlerde Kemer Bo!azı’ndan geçerek Konya’ya g#tt#!#n# bel#rtmek-
ted#r47. Ancak Hoyran Gölü #le E!#rd#r Gölü arasında b#r köprünün olup olmadı!ı "üphel#d#r. Onun bahsett#!# 
ve vakıf defter#nde adı geçen köprü muhtemelen Yen#ce Köyü'nde olan ba"ka b#r köprüdür. Göl üzer#nde geç#"# 
sa!layan köprünün bulundu!u hususu #spat ed#lemem#"t#r. B#r köprü olsa b#le B#zans ordusu böyle b#r köprüden 
geçer m# veya ordusunu geç#reb#l#r m#? Bu da tartı"malıdır. Ayrıca Do!u Roma #le Türkler arasındak# sınırın Ke-
mer Bo!azı oldu!unu #dd#a etmekted#r. Bu dönemde sınırlar devamlı de!#"mekted#r. Topraklı, sular altında kalan 
Maz#ye Köyü #le Mars#yas Nehr#'n# #s#m enzerl#!#nden dolayı #l#"k#lend#rerek Menderes’#n kaynaklarını buraya 
get#rmekted#r. Az önce bahsett#!#m#z üzere Menderes’#n kaynakları ve Mars#yas burada de!#ld#r. 1501 ve 1530 
tar#hl# tapu tahr#r defterler#nde Af"ar ve Barla’nın b#rl#kte kaza yazılmasını burada köprü oldu!una ve ba!lantı-
nın bulundu!una delalet göstermekted#r. Ancak daha sonrak# defterlerde bu yerler ayrı ayrı kayded#lm#" ve #dar# 
statüsü ver#lm#"t#r. Af"ar ve Barla muhtemelen #k# küçük yer olması ve b#rb#r#n#n kar"ısında bulunması dolayısıyla 
b#rl#kte yazılmı"tır. Göldek# balık avlaklarından alınan verg#n#n zaman zaman artması veya azalması göldek# su 
sev#yes#n#n azalıp ço!almasıyla #lg#l#d#r. Ancak Osmanlı dönem#ndek# bu azalmalar, gölün ayrılmasına ve burada 
b#r yol ortaya çıkaracak kadar de!#ld#r.48 Ayrıca ana B#zans karayolunun E!#rd#r Gölü’nün kuzey#nden geçt#!# d#k-
katten kaçmamalıdır.49

B#z sava"ın cereyan ett#!# yer#n Hoyran Gölü’nün do!usunda bulunan Kumdanlı Vad#s#'nde ve sava"ın en yo!un 
ya"andı!ı yer#n #se bu vad# #çer#s#nde yer alan Kem#kl# Çukuru mevk##nde oldu!unu 2004, 2007 ve 2018 yılla-
rında yapmı" oldu!umuz çalı"malarla #fade etm#"t#k. Hatta 2018 yılında makalem#zde; sava" zamanında b#le 
metruk b#r kale oldu!u bel#rt#len M#ryokefalon Kales#’n#n muhtemel yer#n#n Ta"ev# #le A"a!ı Ka"ıkara köyler# 
arasında bulunan ve tapu kayıtlarında Büyükkale olarak geçen mevk#de kayısı bahçeler#n#n altında kaldı!ını 
yüzey ve saha ara"tırmalarımızda bel#rlem#"t#k. Sonrasında bu bölgede (Büyükkale, Örenyer#, Kem#kl# Çukuru 
mevk## #le Gaz#r# Adası) daha detaylı ara"tırma ve çalı"maların yapılması #ç#n Isparta Val#l#!# ($l Kültür Müdürlü-
!ü), Isparta Beled#yes# ve Süleyman Dem#rel Ün#vers#tes# nezd#nde g#r#"#mler#m#z oldu. Fakat salgını neden#yle

45 Behset Karaca ve Kad"r Karacan, (2018), a.g.m., s.250-252;   Ansbert, age, s. 101, 157, 170.
46 Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Uluborlu Kazası, Fakülte K"tabev", Isparta 2012, s. 26, 27.
47 Ramazan Topraklı, “Yen"ce Köyü Köprüsü ve M"ryokefalon Sava#ı”, Kastamonu E#!t!m Derg!s!, Eylül 2010 C"lt: 18 No:3, s. 997-1012.
48 Ramazan Topraklı, De$"#en Co$rafya ve M"ryokefalon Sava#ı, Sem"h Ofset, Ankara 2010; Behset Karaca ve Kad"r Karacan ‘’Bölgen"n Tar"h" 
 Co$rafyası !le !lg"l" Bazı Mülahazalar ve M"ryokefalon’’, ss. 149-171.
49 Altay Tayfun Özcan, “Myr"okephalon Muharebes"’n"n Mevk"s" Üzer"ne”, USAD, Güz 2017; (7), s. 170.
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akamete u!radı. Yukarıda #zah ett#!#m#z üzere Subla#on, Khoma ve Menderes’#n kaynakları hususu da B#zans 
ordusunun Eldere’ye kadar geld#kten sonra ya da burayı göz ardı etsek b#le, D#nar’dan ger#ye ve kuzeye do!ru 
yönelmes#n#n b#r mantı!ı bulunmamaktadır. B#zans ve Haçlıların yol güzergâhları #le ba"ka b#rçok del#l bunu 
göstermekted#r. Manuel'#n M#ryokefalon Sava"ı #ç#n kullandı!ı güzergâh #le III. Haçlı Sefer#'ne katılan Barbo-
rossa’nın sefer güzergâhının da örtü"tü!ü görülmü"tür. Freder#ck Barbarossa’nın sefer#n# anlatan kron#klerde 
M#ryokefalon Sava"ı’nın yapıldı!ı vad# olarak dü"ündü!ümüz yere “B!zans !mparatoru Manuel’!n Türkler tara-
fından a$ır yen!lg!ye u$ratıldı$ı geç!t” d#ye atıf yapılması da bu görü"ümüzü kuvvetlend#rmekted#r. Bunları daha 
öncek# çalı"malarda #fade ed#ld#!# #ç#n burada tekrarlamıyoruz.

Sava" yer#n#n Bey"eh#r Gölü’nün yakınında oldu!unu savunan #lk k#"# olan Norbert Mers#ch, Ionnes Komne-
nos’un verd#!# güzergâhtak# Pasgusa - Bey"eh#r e"le"t#rmes#n# yaparak sava"ın Bey"eh#r Gölü’nün kuzey#ndek# 
tamamen farklı b#r bölge olan Fele Bo!azı’nda gerçekle"t#!#n# savundu. Ardından Sur#yel# M#ha#l'#n kanıtlarını 
ve yer#n on dokuzuncu yüzyıl güzergâhındak# ayrıntılı açıklamasını kullanarak sava"ın Kızıl Ören   yakınlarında 
gerçekle"t#!#n# öne süren M#chael Hendy, Ba!ırsak Deres# tez#n# ortaya atan #lk k#"# oldu. Paule Magdal#no, 
Roman Shlyakht#n, Adnan Esk#kurt ve Mehmet Ak#f Ceylan Hendy tez#n# desteklerken, Ralph Johannes L#l#e 
#se Mers#ch’# destekler.50 

Süryan# M#ha#l’#n eser#nde Konya’ya yakın b#r yerde sava"ın gerçekle"t#!#n# bel#rt#lmes# ve Ba!ırsak Bo!azı ya-
kınlarındak# b#r kale kalıntısının tesp#t ed#lmes#, y#ne bu bölgede Homa #s#ml# köylere rastlanması del#l olarak 
sunulmaktadır. Ayrıca kaynaklarda bel#rt#len co!raf# özell#kler#n buraya uygun oldu!u #fade ed#lmekted#r. Y#ne 
Tz#brel#tzeman# Geç#d# ve Pusguse Gölü'ne atı&ardan hareket ed#lmekted#r. Ancak kalen#n kalıntıları Ulubor-
lu’da, Kuf# Çayı üzer#nde51 ve b#z#m tesp#tler#m#ze göre Ta"ev# #le A"a!ı Ka"ıkara arasında da vardır. Co!raf# 
özell#kler bel#rt#len b#rçok yere uymaktadır. Kaynaklarda b#r b#rl#ktel#k ve uyum söz konusu de!#ld#r. Daha 
öncek# çalı"malarımızda #fade ett#!#m#z g#b# Pusguse Gölü'nün E!#rd#r ve Hoyran Gölü olab#lece!#n# b#z#m g#b# 
#fade eden k#"#ler de bulunmaktadır. III. Haçlı Sefer# güzergâhı ve buradak# atıf h#ç göz önünde bulundurulma-
mı"tır52. Y#ne Homa #s#ml# köylere, K#c# Homa ve Ulu Homa "ekl#nde Manavgat kazasında da rastlanmaktadır53. 
Bundan dolayı bunlar tek ba"larına yeterl# del#l de!#ld#r. Kısaca bu tez#n de daha fazla del#le ve sondaj çalı"ma-
ları #le arkeoloj#k çalı"malara #ht#yacı vardır.

50 Roman Shlyakht"n, a.g.t., s. 28; Adnan Esk"kurt, “Myr"okephalon Sava#ına Da"r Kron"kler ve Modern Çalı#malar”, USAD, Bahar 2017, ss. 65-94; 
Adnan Esk"kurt, “Ortaça$ Kron"kler"ne Göre 17 Eylül 1176 Myr"okephalon Zafer" (Ba$ırsak Bo$azı-Konya”, Selçuk Ün!vers!tes! Selçuklu Ara"tır-
maları Derg!s! M!ryokefalon Özel Sayısı, Yıl 6, Sayı 7, Aralık 2017, ss.75-98.

51 Altay Tayfun Özcan, “a.g.m.”, s. 171-172; Mehmet Ak"f Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı (17 Eylül 1176) Açısından Konya Ba$ırsak Bo$azı’nın 
Co$raf" Özell"kler"”, Selçuk Ün!vers!tes! Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s! M!ryokefalon Özel Sayısı, Yıl 6, Sayı 7, Aralık 2017, ss. 1-40.

52 Behset Karaca ve Kad"r Karacan, ‘’Freder"ck Barbarossa’nın Haçlı Sefer" "le M"ryokefalon Sava# Güzergâhı !l"#k"s" ve M"ryokefalon Sava# Yer" 
Tz"pr"tze’’, SDÜ, Sosyal B!l!mler Enst!tüsü Derg!s!, S.32, Isparta 2018, s.241-264; Behset Karaca ve Kad"r Karacan ‘’Bölgen"n Tar"h" Co$rafyası 
!le !lg"l" Bazı Mülahazalar ve M"ryokefalon’’, ss. 149-171.

53 Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazası, Fakülte K"tabev", Isparta 2009.
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Sonuç
M#ryokefalon Sava"ı'nın yer#yle #lg#l# yapılan ara"tırmalarda yakla"ık 15 farklı yer bel#rt#lmekted#r. Konunun uzmanları bu 
yerlerle #lg#l# herhang# b#r f#k#r b#rl#!#ne maalesef varamamı"tır. Dolayısıyla sava" yer#n#n net veya daha tutarlı b#r tesp#t# 
#ç#n, mutlaka d#s#pl#nler-arası b#r yöntemle yen# saha ve sondaj çalı"malarının yapılması gerekmekted#r.

Tüm bu zorlukları ve yapılması gereken çalı"maları göz önünde bulundurarak, sava"ın yer#yle #lg#l# f#k#r yürütmeye çalı"tık. 
M#ryokefalon Sava"ı'nın Isparta #l# sınırları #çer#s#nde geçt#!#n# dü"ünmektey#z. Muhtemelen de daha önce Osman Turan 
ve Ramsay’#n #fade ett#!# yer olan Kumdanlı’da oldu!unu öngörmektey#z. Çünkü B#zans ve Haçlıların yol güzergâhları 
#le ba"ka b#rçok del#l bunu göstermekted#r. Manuel'#n M#ryokefalon Sava"ı #ç#n kullandı!ı güzergâh #le Barbarossa'nın 
sefer güzergahının örtü"tü!ü görülmü"tür. Bölgen#n tar#h# co!rafyası da buna uygun dü"mekted#r. Kumdanlı har#talar-
da Kem#kl# Çukuru olarak geçen b#r geç#t ve yer vardır. Muhtemel sava"ın olab#lece!# alan burasıdır. $ht#la&arın ortadan 
kaldırılması ve sava" yer#n#n kes#nle"mes# #ç#n bölgede radar, sondaj ve muhtel#f arkeoloj#k kazı çalı"malarının yapılması 
zarur#d#r. Ayrıca Ta"ev# #le A"a!ı Ka"ıkara arasındak# tapu kayıtlarında Örenler, Kale c#varı, Küçük kale olarak bel#rt#len 
mevk#de aynı çalı"ma yapılırsa belk# M#ryokefalon Kales#'ne veya kalıntılarına rastlamak mümkün olacaktır. *urası da b#r 
gerçek k# bu çalı"malar sonucunda herhang# b#r sonuç alınamazsa Kumdanlı-Kem#kl# Çukuru tez# devreden çıkacaktır. Bu 
çalı"maların yapılab#lmes# #ç#n #se büyük projelere ve deste!e #ht#yaç vardır.

Kısacası buradak# çalı"mamızda da #fade ett#!#m#z üzere her görü" sah#b#n#n haklı oldu!u tara&ar vardır. Her kayna!a göre 
sava" alanı farklı dü"ünüleb#lmekted#r. Kaynaklardak# b#gl#ler b#rb#r#yle çel#"mekte veya görü" #ler# sürenler kaynakların 
bazılarını görmezden gelerek b#r#n# ön plana çıkarmaktadır.

Sonuç #t#bar#yle mevcut kaynaklar temel#nde M#ryokefalon Sava"ı’nın yer#n#n Kumdanlı Kem#kl# Çukur bölges# oldu!u 
kanaat# olu"maktadır. Bu #dd#anın geçerl#l#!#n#n tesp#t# #ç#n söz konusu bölgen#n radarla görüntüsünün alınması, y#ne bu-
rada sondaj ve arkeoloj# çalı"maları yapılması olumlu veya olumsuz daha kapsamlı net#celere ula"maya #mkân verecekt#r.  

 

Harita 4. Muhtemel Savaş Yerleri ve Güzergâhlar
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MYRİOKEPHALON SAVAŞI ESNASINDA
ANADOLU’DA SİYASİ DURUM VE
ULUBORLU COĞRAFYASINDA SAVAŞIN YERİ

Özet

Abdullah BAKIR

Türk Tar#h#’n#n en öneml# dönüm noktalarından b#r#n# olu"turan II. Kılıçarslan #le Manuel 
Komnenos arasında 1176'da yapılan Myr#okephalon Sava"ı Anadolu’yu Türk m#llet#ne yurt 
yapan b#r sava"tır. Bu çalı"mada öncel#kl# olarak, Myr#okephalon Sava"ı’ndan önce Anado-
lu’nun s#yas# durumu, Türk#ye Selçukluları #le B#zans Devlet# arasındak# #l#"k#ler ortaya ko-
yuldu. Sava"ı ortaya çıkaran sebepler, B#zans’ın yapmı" oldu!u sava" hazırlıkları, B#zans ve 
Selçuklu ordusunun durumu anlatıldı. Böylel#kle, Myr#okephalon Sava"ı önces# ve gel#"#m# 
#ncelenerek, sava"ın gerçekle"t#!# yer olarak “Uluborlu Popa Bo!azı” olab#lece!# #dd#ası or-
taya konuldu.  

Anahtar Kel!meler: II. Kılıçarslan, Manuel Komnenos, Myr!okephalon Sava#ı, Uluborlu, Ulu-
borlu Popa Bo$azı, Türk!ye Selçukluları, B!zans Devlet!, Tz!br!tze, Anadolu.



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 41

POLITICAL SITUATION IN ANATOLIA DURING THE 
BATTLE OF MYRIOKEPHALON AND THE IMPORTANCE 
OF THE BATTLE IN “ULUBORLU” GEOGRAPHY  

Abstract

Abdullah BAKIR

One of the most #mportant turn#ng po#nts #n Turk#sh H#story, the Battle of Myr#okep-
halon, wh#ch took place between Kılıçarslan II and Manuel Komnenos #n 1176, #s a war 
that made Anatol#a a homeland for the Turk#sh nat#on. In th#s study, pr#mar#ly, the 
pol#t#cal s#tuat#on of Anatol#a and the relat#ons between the Seljuks of Rûm and the 
Byzant#ne Emp#re pr#or to the Battle of Myr#okephalon were revealed. 'e reasons that 
br#ng about the battle, the war preparat#ons of Byzant#um and the s#tuat#on of the By-
zant#ne and Seljuk army were expla#ned. 'us, by exam#n#ng the prev#ous h#story and 
development of the Battle of Myr#okephalon, #t was cla#med that the “Uluborlu Popa 
Stra#t” could be the place where the battle took place.

Keywords: II. Kılıçarslan, Manuel Komnenos, %e Battle of Myr!okephalon, Uluborlu, Ulu-
borlu Popa Stra!t, Anatol!a Seljuk!an State, Byzant!ne Emp!re, Tz!br!tze, Anatol!a.
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Savaş Öncesi Anadolu’da Siyasi Durum

Anadolu’yu Türk#ye Selçuklularının tamamen kontrol altına almaları Sultan I. Mesud za-
manında gerçekle"m#"t#r. Bu dönemde Selçuklular Anadolu’da faal#yet gösteren Dan#"-
mendl#ler, Ermen#ler, Haçlılar ve B#zans’a kar"ı büyük ba"arılar elde ederek hâk#m#yetler#n# 
güçlend#rm#"lerd#r. Bu mücadeleler sonucu Anadolu’da Türk s#yas# b#rl#!#n# kuran Sultan I. 
Mesud 1155 tar#h#nde rahatsızlandı!ından, gelenek gere!# ülkey# çocukları arasında pay-
la"tırmı"tır. Bu payla"tırma sonrası, II. Kılıçarslan’a (1155-1192) Konya’da sultanlık tacını 
g#yd#rm#"t#r.1 Sultan I. Mesud’un bu uygulaması öbür hanedan üyeler# ve etk#l# bazı devlet 
adamları tarafından kabul görmem#" ve taht mücadeleler# ortaya çıkmı"tır. Ankara ve Çan-
kırı yöreler#n#n hâk#m# durumunda olan *ah#n"ah, damatlarından Kayser# yönet#c#s# Zün-
nun ve S#vas hâk#m# Ya!ıbasan #le aynı zamanda Sultanın d#!er o!lu Devlet, II. Kılıçarslan’ın 
sultanlı!ını tanımayarak kend# bölgeler#nde asker# ve s#yas# mücadelelere ba"lamı"lardır.2

Kend#s#ne kar"ı olu"an bu s#yas# #tt#fakı gören Sultan II. Kılıçarslan #"e #lk olarak karde"# 
Devlet’# ortadan kaldırmakla ba"lamı"tır.3 Arkasından d#!er karde"# *ah#n"ah’ı öldürmek 
#stem#" fakat o kend# hâk#m#yet sahası #çer#s#nde olan Çankırı ve Ankara dolaylarına kaça-
rak canını kurtarab#lm#"t#r.4 Bu karga"adan #st#fade etmek #steyen Dan#"mendl# Em#r# Ya!ı-
basan, toplamı" oldu!u atlı b#rl#klerle Kayser# ve Elb#stan üzer#ne yürümü"tür. Bu durumu 
ö!renen Sultan kend#ler# #ç#n çok öneml# b#r stratej#k nokta olan Kayser#’y# kurtarmak #ç#n 
güçlü b#r orduyla harekete geçm#"t#r. Büyük b#r fac#anın e"#!#ne gel#nen bu anda d#n adam-
larının arabuluculuk yapması net#ces#nde her #k# taraf da s#lahlarını bırakmak zorunda kal-
mı"tır.5 Ancak Sultan’ın tazy#k#n# ortadan kaldıran Ya!ıbasan antla"maya r#ayet etmey#p, 
Elb#stan "ehr#n# ele geç#rm#"t#r. Bunu ö!renen Sultan, Ya!ıbasan’ı ortadan kaldırmaktan 
ba"ka b#r çaren#n olmadı!ını görerek güçlü b#r ordu #le üzer#ne yürümü"tür. Sultan'a kar"ı 
önlem almak #ç#n Ya!ıbasan Elb#stan dolaylarında bulunan 70.000 c#varındak# k#"#y# tahl#-
ye ederek, Aksaray tara&arına Sultan'ı kar"ılamak #ç#n gelm#"t#r.6 Aksaray c#varında 1155 
yılında kar"ı kar"ıya gelen #k# Müslüman Türk ordusu "#ddetl# b#r sava"a tutu"mu"tur. As-
lında sava"ı kazanmı" olan II. Kılıçarslan d#n adamlarının a"ırı ısrarları sonucunda b#r ant-
la"ma #mzalamak zorunda kalmı"tır. Sultanı bu antla"mayı #mzalamaya zorlayan en öneml# 
neden Atabeg Nuredd#n’#n Türk#ye Selçuklu topraklarına saldırmasıdır.7 

1 Urfalı Mateos, Vekay!-Names! (952-1136) ve Papaz Gr!gor’un Zeyl! (1136-1162), Çev: Hrant D. Andreasyan, TTK, An-
kara 2000, s. 312.

2 !bn’ül-Kalan"s", Zeyl Tar!h Dımı"k, N#r: Amedraz, Beyrut 1908, s. 333.
3 Urfalı Mateos, age s. 313.
4 Cladue Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev: Erol Üyepazarcı, Tar"h Vakfı Yurt Yayınları, !stanbul 

2000, s. 34.
5 Abdülker"m Özaydın, ‘’II. Kılıç Arslan’’, D$A, XXV, 2002, s. 399.
6 Urfalı Mateos, age s. 314.
7 !bn’ül-Kalan"s", age s. 333.
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Türk#ye Selçuklu Devlet# #çer#s#ndek# taht kavgalarını, hede&er#ne ula"mak #ç#n b#r fırsata dönü"türmek #steyen 
Ermen# Prens# 'oros, karde"# Stefan’ı Mara" üzer#ne sefere göndererek orada büyük b#r ya!ma faal#yet#ne ba"-
lamı"tır. Ermen#ler#n bu saldırılarını önlemek #steyen II. Kılıçarslan, Ya!ıbasan tehl#kes#n# b#r antla"ma #le dur-
durduktan sonra Ermen#ler üzer#ne Mara"’a sefer düzenlem#"t#r. Sultan’ın kar"ısında d#renemeyece!#n# anlayan 
Ermen# Stefan (A!ustos 1157) bölgey# kaçarak terk etm#"t#r. Bundan sonra Mara" ve Göksun topraklarından 
sürülen ahal#n#n topraklarını ger# veren Selçuklu Sultanı, bu bölgede s#yas# hâk#m#yet#n# tamamen sa!lamı"tır.8 

II. Kılıçarslan’ın s#yas# rak#pler#n# b#rer b#rer bertaraf ett#!#n# gören Nuredd#n Mahmud kayınpeder# Sultan 
Mahmud #le sa!lı!ında yaptı!ı antla"maya uymayarak, Antep ve Raban dolaylarını #"gal etm#"t#r.9 Buna kar"ı 
II. Kılıçarslan, Ermen# Prens# 'oros, Antakya Prens# Renaud ve Kudüs hâk#m# Boudou#n #le b#r #tt#fak antla"-
ması yaparak10  kar"ı b#r harekât hazırlı!ına g#r#"m#"t#r. Fakat sefere çıkmadan en#"tes# Nuredd#n Mahmud’a 
b#r mektup gönderm#" ve babası #le yaptıkları antla"maya ba!lı kalarak #"gal ett#kler# yerlerden ger# çek#lme-
s#n# #stem#"t#r. Bu mektubu d#kkate almayan Nuredd#n faal#yetler#ne devam etm#"t#r. Bunun üzer#ne sava"tan 
ba"ka çares# kalmayan Sultan, Antep üzer#ne hareket etm#" ve Raban üzer#ne yürümü"tür. Bu esnada Haçlı 
saldırılarına maruz kalan Nuredd#n #k# kuvvetle aynı zamanda ba" edemeyece!#n# anlayarak Sultan'dan özür 
d#lem#"t#r. Sultan onun aldıkları yerler# Selçuklu Devlet#ne bırakması kar"ılı!ında çek#lmes#ne müsaade etm#" 
ve Halep’e g#tmes#ne #z#n verm#"t#r.11

Anadolu’nun çe"#tl# yerler#nde hâk#m olarak çıkan Selçuklu beyler# kar"ısında Sultan Kılıçarslan büyük ölçü-
de üstünlük sa!lamı"tı. Bu dönemde Sultan Anadolu’ya yönelen Türkmen k#tleler#n#n gel#"ler#ne el altından 
sürekl# olarak destek ver#yordu. Yen# gelen Türkmen grupları özell#kle uç bölgelere ula"arak, buradak# B#zans 
topraklarına akınlar düzenl#yor, oradak# halkı göç etmeye zorluyorlardı. Anadolu’da güçlenen Selçuklu hâk#m#-
yet#ne b#r de Türkmen k#tleler#n#n akınlarının eklend#!#n# gören B#zans $mparatoru Manuel Komnenos, olduk-
ça rahatsız olmu" ve çareler arama yoluna g#tm#"t#. Çünkü devlet# #ç#n b#r verg# ve asker kayna!ı olarak gördü-
!ü Anadolu topraklarındak# hâk#m#yet#n# yava" yava" kaybetmeye ba"lamı"tı. Ortaya çıkan bu olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak #steyen Manuel Komnenos; Sultan'a kar"ı Anadolu’da b#r #tt#fak yoluna g#tm#" ve #lk olarak 
yanına Atabeg Nuredd#n’# çekm#"t#r.12 Ancak $mparator ne Anadolu’da ne $stanbul’da ne de Balkanlarda rahattı. 
Özell#kle de Anadolu’da çıkan Ermen# #syanları B#zans $mparatoru'nun rahat hareket etmes#n# engell#yordu.

Ardı arkası kes#lmeyen Ermen# ayaklanmaları B#zans $mparatoru'nu onlar üzer#ne b#r sefere zorlamı"tır. Ancak 
düzenlem#" oldu!u bu sefer esnasında $stanbul’da kend#s#ne kar"ı çıkan b#r #syan neden#yle #mparatorun sefer# 
sonlandırarak ger# dönmes#ne neden olmu"tur. Ermen# sefer#nden ger# dönü" esnasında Kütahya ve Larende  
 
 

8 M"chel le Syr"en, Chronque, Patrıarche Jacob!te Dantıoche (1166–1199), Çev: J. B. Chabot, Par"s 1905, s. 314.
9 Süryan" M"hael, age, s. 312.
10 !bn ül Kalan"s", age, s. 332-334.
11 Mükr"m"n Hal"l , Türk!ye Tar!h! Selçuklular Devr! I, yayına haz: Prof. Dr. Refet Y"nanç, TTK, Ankara 2013, s. 291.; !bn ül Kalan"s", age, s. 333.
12 !bn ül Kalan"s", age, s. 355.
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c#varlarında B#zans b#rl#kler# yo!un Türkmen saldırıları #le kar"ı kar"ıya kalarak a!ır kayıplar verm#"lerd#r.13 Bu 
hez#met#n #nt#kamını almak #steyen Manuel Komnenos ertes# sene Esk#"eh#r dolaylarında bulunan Türkmenler 
üzer#ne büyük b#r harekât düzenlem#", fakat bu sefer#nde de kı" "artlarının da etk#s#yle büyük b#r hez#mete u!-
rayıp $stanbul’a ger# dönmek zorunda kalmı"tır. $mparatorun Türkmenlerle u!ra"tı!ı bu sıralarda, Ya!ıbasan’ın 
Karaden#z kıyılarındak# B#zans topraklarına saldırarak ve Ünye #le Bafra’yı alması14 Manuel’# yen# #tt#faklar 
arama yoluna #tm#"t#r. $mparator ya"anan bütün olumsuzlukların kayna!ı olarak Anadolu’da Sultan II. Kılıçars-
lan’ın faal#yetler#n# görüyordu. Bu durumdan kurtulmanın tek yolunun Selçuklu Sultanı'nı ortadan kaldırmak 
ve Türk#ye Selçuklu hâk#m#yet#ne son vermek oldu!unu dü"ünüyordu. Bunu sa!layab#lmek adına Sur#ye’de 
etk#n olan Franklar, S#vas Em#r# Ya!ıbasan, Kayser# Em#r# Zünnun ve Malatya Em#r# Zülkarneyn’le Selçuklu'ya 
kar"ı b#r antla"ma yapma yoluna g#tm#"t#r. Bu #tt#faka saltanat #dd#asında bulunan Sultan’ın karde"# *ah#n"ah’ı 
tahta geç#rme vad#yle dâh#l eden Manuel Komnenos el#n# daha da güçlend#rm#" oldu.15

Sultan II. Kılıçarslan, kend#s#ne kar"ı olu"an güçlü #tt#fakın düzenlem#" oldu!u "#ddetl# saldırılar sonucunda 
yıpranmaya ba"ladı. Onu en çok sıkıntıya sokan "eyler#n ba"ında, Ya!ıbasan’la ardı arkası kes#lmeyen sava"ları 
gelmekteyd#.  Kend#s#n#n n#kâhlandı!ı Saltuklu prenses#n# get#ren dü!ün alayına Ya!ıbasan’ın saldırıda bulu-
nup, gel#n# kaçırması aralarındak# sava"ı kaçınılmaz hale get#rd#.16 $k# Türk hükümdarı arasında sava" ba"ladı. 
Ya!ıbasan’a #tt#fak kurdukları l#derlerden destek gel#nce, asker# denge Sultan II. Kılıçarslan’ın aleyh#ne de!#"t#. 
Sultan 1165 yılındak# sava"ta yen#ld#.17 Bu yen#lg# Sultanın gücünü oldukça sarstı, hatta Anadolu Türk b#rl#!#n# 
parçalanma a"amasına get#rd#.

Sultan Anadolu’da ya"anan olumsuzluklardan ve kend#s#n# saran #tt#faktan kurtulmanın tek yolunun B#zans 
$mparatoru #le anla"maktan geçt#!#n# fark etm#"t#. $mparatorun, Dan#"mendl# Em#r# Ya!ıbasan’a olan deste!# 
kes#leb#l#rse II. Kılıçarslan rahat b#r nefes alab#lecekt#. Bu do!rultuda b#r antla"ma yapab#lmek #ç#n yanında 
bulunan B#zanslı Ch#stoper’# Manuel Komnenos’a göndererek, $stanbul’u z#yaret etmek #sted#!#n# b#ld#rd#.18 
$mparator tarafından bu #stek olumlu kabul ed#lerek, Sultan $stanbul’a davet ed#ld#. Burada kaldı!ı 80 gün 
boyunca çok #y# m#saf#r ed#len, kend#s#ne kıymetl# hed#yeler takd#m ed#len II. Kılıçarslan b#r barı" antla"ması 
#mzalayarak ülkes#ne döndü.19 1162 yılında #k# hükümdar arasında #mzalanan dostluk antla"ması "u "artları 
ta"ıyordu. Sultan ya"adı!ı sürece Manuel Komnenos, onun dostlarına dostluk gösterecek dü"manları #le ortak 
mücadele #çer#s#nde olacaktır. Türk#ye Selçukluları #se aldıkları bazı "eh#rler#, kasabaları ve Sebast#a #le buna 
ba!lı bölgey# ger# #ade edecek, ayrıca, B#zans #sted#!# vak#t asker# destekte bulunacaktır. Antla"manın B#zans 
açısından en öneml# maddes# #se, Anadolu’dak# topraklarına yapılan Türkmen akınlarının Sultan tarafından 

13 M. Abdulhalûk Çay, Anadolu’nun Türkle"mes!nde Dönüm Noktası Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbel! (Myrıokefalon) Zafer!, Orkun Yayınev", 
 !stanbul 1984, s. 50; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türk!ye, Ötüken Ne#r"yat, !stanbul 2004, s. 226.
14 Ioannes K"nnamos, Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı (1118–1176), Çev: I#ın Dem"rkent, TTK, Ankara 2001, s. 129.
15 Ferd"nand Chalandon, Jean II Comnene (1118–1143) et Manuel I Comnene (1143–1180), Par"s 1912, s. 461.; Osman Turan, age s. 226-227.
16 !bnü’l-Es"r, El Kâm!l F!’t-Tar!h, Çev: Bahar Yayınları, XI, s. 257–258.
17 Muharrem Kes"k, “Türk"ye Selçuklu Sultan’ı II. Kılıç Arslan’ın !stanbul’u Z"yaret" ve Türkler’ "n Tar"htek" !lk Uçu# Denemes"”, Belleten, LXVI, 

sayı:247, s. 1; Mükr"m"n Hal"l Yınanç, a.g.e, s. 297.
18 Muharrem Kes"k, a.g.e, s. 1.
19 Süryan" M"hael, a.g.e, s. 319.
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önlenmes#yd#.20 Bu antla"ma #le II. Kılıçarslan kend#s#ne kar"ı kurulan #tt#fakın #ç#nden B#zans’ı kopararak, 
bu b#rl#ktel#!# bozdu. Anadolu’da kend#s#ne kar"ı hareket eden güçler# bertaraf etmek #ç#n el# güçlenm#" olarak 

ülkes#ne döndü.21

II. Kılıçarslan, Manuel Komnenos #le b#r antla"ma yapıp, ül-
kes#ne döndükten sonra öncel#kl# olarak rak#b# Ya!ıbasan ve 
hükümdarlı!ını el#nden almak #steyen karde"# *ah#n"ah’ı or-
tadan kaldırmayı hede&ed#. Bunun #ç#n 1162 yılında #tt#fak 
yaptı!ı B#tl#s ve Erzen Em#r# Fahredd#n Devlet"ah #le Artuklu 
Karaarslan ve Necmedd#n Alp do!udan, kend#s# #se batıdan 
Ya!ıbasan üzer#ne saldırıya geçt#. Ya!ıbasan’ı ma!lup ed#p S#-
vas’a kadar #lerled#.22  Bu yen#lg#den sonra fazla ya"amayan 
Ya!ıbasan vefat ett# ve yer#ne ye!en# $brah#m’#n o!lu $sma#l 
geçt#. Bu yönet#m de!#"#kl#!# Dan#"mendl#ler# taht kavgalarına 
sürükleyerek zayı&amalarına sebeb#yet verd#.23 .  Böylece, uzun 
yıllar boyu Selçukluları u!ra"tıran Dani"mendlileri, ortadan 
kaldırmak için uygun ortamın olu"tu!unu gören Sultan II. 
Kılıçarslan saldırıya geçti. Bu do!rultuda ilk i" olarak Kayseri ve 
Sivas üzerine yürüdü. Buraların hâkimi olan felçli durumdaki 
Zünnun direnemeyece!ini anlayarak, damadının bulundu!u 
Niksar Kalesi'ne kaçtı.24 .  Sultan #ç#n b#r#nc# öncel#k Dan#"-
mendl# varlı!ını ortadan kaldırmaktı. Bunu gerçekle"t#rmek 
#ç#n Aksaray "ehr#n# mamur ederek burada uygun fırsatı bek-
lemeye ba"ladı.25 . Bu fırsat kısa zaman sonra Atabeg Nured-
d#n Mahmud Zeng#’n#n (Ö. 1174) ve Dan#"mendl# Zünnun’un 
ölümü #le ortaya çıktı. Sultan, Nuredd#n Mahmud Zeng#'n#n 
ölümü üzer#ne hemen harekete geçerek, S#vas, N#ksar, Komana 

(Tokat yakınlarında b#r yerle"#m yer#), Tokat ve d#!er Dan#"mendl# topraklarını 1175 yılında ele geç#rd# ve Da-
n#"mendl#ler#n S#vas kolunu ortadan kaldırdı.26 B#r süre sonra da Malatya koluna son verd#. Dan#"mendl# top-
raklarının tamamına hâk#m olarak, Dan#"mendl# a#les#n#n hükümranlı!ını b#t#rd#.27 Böylece, uzun yıllar Türkiye 

20 Ioannes K"nnamos, a.g.e, s. 151.; N!ketas Khona!tes, H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), Çev: F"kret I#ıltan, TTK, Ankara 1995, s. 
83.

21 Chalandon, age, s. 463-466.
22  Abdülker"m Özaydın, ‘’Dan"#mendl"ler’’, D$A, VIII, 1993, s. 472.; Osman Turan, a.g.e, s. 228.
23  !bn ül es"r, age, s.119.
24  Ker"müdd"n Mahmud-" Aksaray", Müsameretü’l- Ahbar, Çev: Mürsel Öztürk, TTK Ankara, 2000, s. 23.
25  Aksaray", age, s. 23.
26  Abdülker"m Özaydın, ‘’Dan"#mendl"ler’’, s. 472. 
27  Erkan Göksu, “Tar"h-" Güz"de’ye Göre Rum (Anadolu) Selçukluları”, Çukurova Ün!vers!tes! Türkoloj! Ara"tırma Merkez!, Nüsha:8, Sayı: 27,   
  2008, s. 23–32.

Böylece, uzun yıllar 
Türk!ye Selçuklularını 
u#ra"tıran 
Dan!"mendl!ler! 
tar!hten s!lerek, 
Anadolu’da Türk 
s!yas! b!rl!#!n! kurdu.
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Selçuklularını u!ra"tıran Dani"mendlileri tarihten silerek, Anadolu’da Türk siyasi birli!ini kurdu.28

Sultan II. Kılıçarslan’ın, Manuel Komnenos #le yapmı" oldu!u barı" antla"masından sonra batıdan kend#s#ne 
b#r saldırı gelmed#!# #ç#n s#yas# b#rl#!# kurmakta zorlanmadı. Do!usunda #se, Dan#"mendl# Devlet#'n#n ortadan 
kaldırılmasıyla b#rl#kte Türk topraklarının tek otor#tes# hal#ne geld#. Bunun yanında, bu dönemde B#zans yöne-
t#m#n#n Do!u Avrupa’da hâk#m oldu!u topraklarda ortaya çıkan karı"ıklıkları önlemek #ç#n mücadele hal#nde 
olması, II. Kılıçarslan’a, Anadolu’da daha rahat hareket etme #mkânı sa!ladı.29 Onun devlet#n#n güçlenmes#, 
B#zans sınırlarına do!ru Türkmen göçünü de hızlandırdı. Bu Türkmen grupları, ba!ımsız olarak toprak elde 
etmek ve hayvanlarına otlak bulmak gayes#yle, özell#kle de B#zans sınırlarına akınlar düzenled#ler. Akınlarını 
genelde Esk#"eh#r dolaylarında yo!unla"tırdılar ve ardından B#zans #ç#n büyük öneme sah#p olan Den#zl#, Kır-
ka!aç, Bergama üzer#nden Edrem#t’e kadar olan topraklara yaydılar.30 B#zans bu akınlar yüzünden öneml# m#k-
tarda gel#r ve #nsan kaybına maruz kaldı ve bölgedek# otor#tes# oldukça zarar gördü. Türkmen akınları, B#zans 
#ç#n madd# zarara ve #nsan kaybına sebep olması yanında, Anadolu’dak# köyler#n#n de bo"almasına yol açtı.31 II. 
Kılıçarslan, stratej#s#ne uygun olan bu demograf#k hareketl#l#!# destekled#. Çünkü B#zans #mparatoru Manuel 
toprak kaybett#!# ölçüde zayı&ayacak, bu da kend#s#ne üstünlük sa!layacak zem#n#n olu"masına yardımcı ola-
caktı.32

B#zans $mparatoru Türkmen akınlarının önüne geçmek #ç#n Anadolu’ya yo!un kuvvetler göndermekte #d#. An-
cak asıl çaren#n bunları destekleyen Türk#ye Selçuklu Devlet#'n#n ba"kent# Konya’yı ele geç#rerek bu devlet# 
ortadan kaldırmak gerekt#!#n# dü"ünüyordu. Sultan II. Kılıçarslan’ın Manuel Komnenos #le daha önce yaptı!ı 
antla"ma gere!# B#zans’ın yaptı!ı sava"larda ona yardım etmes# gerek#yordu. Ancak B#zans $mparatoru'nun 
1167 yılında Macar#stan üzer#ne düzenled#!# seferde antla"manın gere!#n# yer#ne get#rmeyerek onlara aske-
r# yardım vaad#n# de gerçekle"t#rmem#"t#. Üst üste gelen gel#"meler#n üzer#ne, Manuel Komnenos büyük b#r 
asker# hazırlı!a ba"ladı. B#zans’ın asker# hazırlıklarını haber alan Kılıçarslan çok kıymetl# hed#yelerle b#rl#kte 
$stanbul’a b#r elç#l#k heyet# gönderd#. Elç#l#k heyet# daha öncek# antla"maya ba!lılı!ını b#ld#rerek, antla"manın 
aynı "artlarda yen#lenmes#n# talep ett#. Bu #ste!e kar"ılık Manuel Türkmen akınlarının durdurulmasını, onların 
aldıkları toprakların B#zans’a #ade ed#lmes#n# #sted#. Ayrıca II. Kılıçarslan’dan kaçarak B#zans’a sı!ınan Sultan'ın 
karde"# *ah#n"ah #le Dan#"mendl# Zünnun’un esk#den hâk#m oldukları toprakların B#zans $mparatorlu!u top-
raklarına katılmasını taleb#nde bulundu.33

28  Ebu’l Farac, Abu’l Farac Tar!h! II, Çev: Ömer Rıza Do$rul, TTK Ankara,1999, s. 418. 
29  Georg Ostrogorsky, B!zans Devlet! Tar!h!, Çev: F"kret I#ıltan, TTK Ankara, 1986, s. 356–361.
30  Al" Sev"m; Erdo$an Merç"l, Selçuklu Devletler! Tar!h! S!yaset, Te"k!lat ve Kültür, TTK, Ankara 1995, s. 444.
31  Süryan" M"hael, age, s. 369.
32  Chalandon, age, s. 465.
33  Ioannes K"nnamos, age, s. 209-210.
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Bu #ste!# kabul eden Sultan, Dan#"mendl# toprakları #le karde"#n#n topraklarında tam b#r hâk#m#yet kurama-
dı!ı #ç#n kurnazca b#r s#yaset #zlemeye ba"ladı. B#r yandan B#zans’a #stekler# do!rultusunda gel#p Anadolu’dak# 
"eh#rler# alması #ç#n ça!rıda bulunuyor, d#!er yandan da el altından o kentlere haberler göndererek Türk#ye 
Selçuklu Devlet#'n#n hâk#m#yet#n# tanımalarını talep ed#yordu. $k# kuvvet arasında kalan bu "eh#rler güçlü gör-
dükler#, aynı zamanda da kend#ler#ne daha yakın h#ssett#kler# Türk#ye Selçuklu Devlet#'n#n hâk#m#yet#n# kabul  
etmek zorunda kalıyorlardı. Bunun net#ces#nde II. Kılıçarslan onlar üzer#nde kes#n b#r otor#te olu"turuyordu.34 
Manuel Komnenos’un kısa b#r süre sonra bu durumu fark etmes#yle #k# devlet arasındak# ger#l#m tekrardan 
arttı. $mparator Sultan'ı nankörlükle, II. Kılıçarslan #se $mparator'u barı" antla"malarına uymamakla suçladı.35

C#dd# b#r tehl#ken#n geld#!#n# fark eden $mparator Manuel Komnenos, Türkmenler#n yayılmalarını, sınır teca-
vüzler#n# önlemek amacıyla harekete geçt#. $lk #" olarak da #ler#de düzenleyece!# sefer hareketler#nde üs te"k#l 
edecek Doryla#on ve Subla#on adlı #k# öneml# #st#hkâmın #n"asına ba"ladı.36 Özell#kle Türkmen akınlarının yo-
!un olarak gerçekle"t#!# Esk#"eh#r’de #n"a ed#len kale Selçuklular açısından büyük tehl#ke arz ed#yordu. Kalen#n 
yapılmasını engellemek #steyen Sultan, hem Türkmen akınlarını te"v#k ett# hem de kend#s# harekete geçt#. Bu-
nun üzer#ne $mparator öncü kuvvet olarak Sultan’ın karde"# *ah#n"ah’ı tahta geç#rme vad#yle II. Kılıçarslan’ın 
üzer#ne gönderd#. Esk#"eh#r önler#nde kar"ıla"an #k# karde" arasında yapılan sava"ı *ah#n"ah kaybederek, B#-
zans’a sı!ınmak zorunda kaldı.37 Bu esnada $mparator #k#nc# adım olarak yanında tuttu!u Zünnun’u M#hael 
Gabras’la beraber 30.000 k#"#l#k b#r ordu tes#s ederek Dan#"mendl# topraklarını almak #ç#n gönderd#.38 Büyük 
saldırı, bir sava" oyunu ile Selçuklular tarafından etkisiz hale getirildi. *öyle ki; Bizans ordusunun Niksar "ehri 
üzerine yürüdü!ü esnada Selçuklular Rumlar tarafından yazılmı" süsü verilen bir mektup gönderdi. Rumların 
ele geçirdi!i bu mektupta Zünnun’un Rumlara ihanet ederek Selçuklu Sultanı ile birlikte hareket etti!i 
yazıyordu. Bizans ordusundaki Rumları endi"elendiren bu haber sonucu, Bizans ordusu da!ılmaya ba"ladı. 
Bunu fırsat bilen Selçuklular saldırıya geçerek Bizanslıların ço!unu kılıçtan geçirdi, hatta ölenlerin arasında 
Bizans $mparatoru'nun ye!eni de vardı.39 Anadolu’dak# bu güçlü d#ren#" Manuel Komnenos’u oldukça end#-
"elend#rd#. Artık onun #ç#n tek kurtulu" yolu kalmı"tı; ba"kent Konya'yı ele geç#rerek Sultan II. Kılıçarslan’ı 
tahttan #nd#rmek ve Türk#ye Selçuklu Devlet#'n# ortadan kaldırmaktı. E!er bunu gerçekle"t#remezse Anadolu 
eller#nden çıkacak büyük b#r asker ve verg# kaybına u!rayacaklardı. Belk# de Türkler $stanbul önler#ne kadar da-
yanacaklar, onun tahtını ve devlet#n# tehl#keye sokacaklardı. $mparator sorunu kökünden halletmek #ç#n büyük 
b#r ordu hazırlı!ı #çer#s#ne g#r#"t#.

34  Ioannes K"nnamos, age, s. 210. 
35  N"ketas Khon"ates, age, s. 122.
36  Süryan" M"hael, age, s. 369.; N"ketas Khon"ates, a.g.e, s. 122.
37  Ioannes K"nnamos, age, s. 211-212.
38  Süryan" M"hael, age, s. 369.
39  Süryan" M"hael, age, s. 369.
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Bizans İmparatoru'nun Myriokephalon Savaşı 
İçin Yaptığı Askerî Hazırlıklar

B#zans Devlet# yönet#m#, Malazg#rt Sava"ı’nda (1071) aldı!ı a!ır yen#lg#den sonra, ordusunun geleneksel yapı-
sını de!#"t#rmeye ba"ladı. Merkez# ordu ve 'ema kuvvetler#n# ortadan kaldırdı ve yer#ne yen# b#r asker# s#stem 
get#rd#.40 $mparatorlukta, 1081’de ba"layan Komnenos hanedanlı!ı üyeler# orduda gerçekle"t#rd#!# köklü de!#-
"#kl#klerle, devr#n "artlarına göre stratej# gel#"t#rme #mkanı elde ett#ler. Bu sayede, yen# topraklar elde ederek 
devlet#n ekonom#s#n# düzeltt#kler# g#b#, Türk#ye Selçukluları #le ba" edeb#lecek konuma geld#ler.41 Komnenos 
hanedanının b#r üyes# Manuel Komnenos da (#mparatorlu!u: 1143-1180) orduda reformlar yaptı. Ancak, B#-
zans tar#hç#ler# onu, kend#s#ne a"ırı güvenen, sava"larda gere!#nden fazla cesaret# ve atılganlı!ından kaynak-
lı tedb#rs#z davranı"larıyla orduyu tehl#keye attan b#r# olarak ele"t#rd#ler.42 N#tek#m bu özell#!e sah#p Manuel 
Komnenos Türk#ye Selçukluları üzer#ne büyük b#r sefere hazırlandı.

Sefer hazırlıklarına asker# yol güzergâhlarındak# düzenlemelerle ba"layan $mparator yukarıda bel#rt#ld#!# g#b# 
Doryla#on ve Subla#on kaleler#n# yen#den yaptırmı" ve oradak# b#rl#kler#n# güçlend#rerek 1175 yılında $stanbul’a 
ger# dönmü"tür.43 Türkiye Selçuklularına kar"ı düzenleyece!i sefer için dı"arıdaki Hıristiyanların da deste!ine 
ihtiyaç duyan Manuel, Papa III. Alexander’a mektup yazarak Türklere kar"ı düzenleyece!i sefer için askeri 
yardım talep etmi"tir. Papa'nın bu yardımı ancak senenin sonuna do!ru gönderebilece!ini bildirmesi 44 üzer#-
ne $mparator merkez# B#zans ordusunu toplama yoluna g#tm#", ancak bu orduyu da yapaca!ı sefer #ç#n yeterl# 
görmem#"t#r. Bunun üzer#ne Frank, Macar, Sırp, Peçenek, Lat#n, Grek ve Kuman-Kıpçaklardan olu"an güçlü b#r 
b#rl#kle ordusunu takv#ye etm#"t#r.45 B#zans sahra ordusunun kaynaklara göre 40.000 dolaylarında oldu!u an-
la"ılmaktadır.46 Ancak d#!er devletlerden ve m#lletlerden olu"turdu!u kuvvetler# de bu orduya ekleyecek olur-
sak, B#zans ordusunun tahm#nen 60.000–70.000 k#"# c#varında olab#lece!#n# söyleyeb#l#r#z. Konu #le #lg#l# b#lg# 
veren eserlere göre; K#nnamos, Trakya’dan öneml# m#ktarda yük hayvanı ve 3000 arabadan, Süryan# M#hael 
5000 arabadan, $bnü’l Azrak #se abartarak ordunun 70.000 arabadan olu"tu!undan söz eder. Süryan# M#hael 
B#zans ordugâhına saldırıp ya!malayan Türkmenler#n sayısının #se 50.000 k#"# c#varında oldu!unu söyler.47 
$nsan gücünün yanında s#lah ve teçh#zat açısından B#zans ordusunun çok kalabalık olması onu hantal b#r yapı  

40 Yusuf Ayönü, “B"zans Ordusunda Ücretl" Türk Askerler" (XI- XII Yüzyıllar)”, Türk!yat Ara"tırmaları Derg!s!, s. 53–69.
41 Yusuf Ayönü, age, s. 53–69.
42 Yusuf Ayönü, age, s. 53–69.
43 N"ketas Khon"ates, age, s. 122.; W.M. Ramsay, Anadolu’nun Tar!h! Co#rafyası, Çev: M"hr" Pekta#, M"ll" E$"t"m Basımev", !stanbul 1961, s. 

82. 
44  M. Abdulhalûk Çay, “Karamıkbel" (Myr"okefalon) Sava#ı: I. (Sava# Önces"))”, Türk Kültürü Sy. 245, Türk Kültürünü Ara#tırma Enst"tüsü, Ankara 

1983, s. 572; Chalandon, age, s. 505-506.
45 N"ketas Khon"ates, a.g.e, s. 123, Manuel Komnenos’un mektubu, The Annals Of Roger De Hoven Compırısıng The H!story Of England And Of 

Other Countr!es Of Europe From A.D. 732 TO A.D. 1201, Translated From The Lat"n W"th Notes And !llustrat"ons, By, Henry T. R"ley, Esg., B.A. 
Barrıster – At-Law. Vol I, London: H.G. Bohn, York Street, Covent Garden. MDCCCLIII, s. 419-423.

46  Byzant"ne Emp"re: A Short Overv!ew; http://www.arts.yorku.ca/h"st/tgallant/documents/ Byzant"neEmp"reoverv"ew.pdf.
47  Osman Turan, age, s. 233.
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hal#ne get#rm#"t#r.48 Orduda sadece 5.000 atlı araba vardı, bu arabalarda Konya "ehr#n# ku"atmak #ç#n gerekl# 
olan mancınıklar, d#!er ah"ap sava" mak#neler# ve asker#n #ht#yacını kar"ılayacak gıda malzemeler# bulunuyor-
du. Bunlarla b#rl#kte sefer esnasında harcanılacak altın ve ordunun d#!er #ht#yaçlarını ta"ıyan çok sayıda yük 
hayvanı yer alıyordu.49 Burada bel#rt#len a!ır s#lahlarla donatılmı" ordunun müstahkem Konya kales#n# ku"at-
madak# get#rece!# fayda ku"kusuzdur. Ancak bu a!ır yapı ordunun hareket kab#l#yet#n# nasıl zayı&attı!ı #ler#de 
görülecekt#r. Bunun en büyük del#l# 1176 yılının #lkbaharında yola çıkan B#zans ordusu sava"ın yapıldı!ı yere 
yakla"ık olarak altı ay sonra Eylül ayında anca ula"ab#lmes#d#r.

B#zans ordusunun kar"ısına çıkacak olan h#çb#r otor#teye ba!lı olmayan Anadolu’dak# Türkmen kuvvetler# #se, 
yarı göçebe b#r kültürden gelmekteyd#ler ve sürekl# hareket hal#nde bulunan gruplardan meydana gel#yorlardı. 
Bunlar at üzer#nde oldukça hızlı hareket eden, vur kaç takt#!#n# çok #y# uygulayan küçük gruplara ayrılmı" b#r-
l#klerd#r. B#zans ordusunu durduracak asıl kuvvet #se Türk#ye Selçuklu ordusu #d#. Selçuklu ordusu haf#f s#lahlı 
ve s#pah#lerden olu"an hareket yetene!# kuvvetl#, az sayıda ama kal#tel# sava"çılardan meydana gelmekted#r. 
Türk ordusu olu"turulurken asker sayısı açısından üstünlükten z#yade asker#n #y# e!#t#m almı" yetenekl# sava"-
çılardan olu"masına, s#lah ve teçh#zatlarının hareket yetene!#n# kısıtlamayan özell#klerde olmasına d#kkat ed#-
l#rd#. Kalabalık orduların sava" esnasında kontrolünün zor olaca!ı, b#r karı"ıklık ve da!ılma durumunda tekrar 
düzene sokmanın kolay olmayaca!ı dü"ünülürdü. Dolayısıyla bu t#p b#r ordunun ma!lup duruma dü"mes# kaçı-
nılmaz b#r son #d#. Türkler#n sava"larda kullandıkları en öneml# yöntem; sava"ı uzatmamak, asker#n b#r kısmını 
stratej#k b#r noktada pusuya yatırmak, d#!er kısmında bulunan yaya ve okçu b#rl#klerle dü"mana saldırmaktır.50 
Pusu takt#!# 1176 yılında gerçekle"ecek olan Myr#okephalon Sava"ı'nda bel#rley#c# olacaktır.

Bizans Ordusunun İzlediği Yol Güzergâhı ve 
Myriokephalon Savaşı'nın Yeri
B#zans $mparatoru Manuel Komnenos dönem#n en #y# #mkânlarıyla donatmı" oldu!u ordusuyla 1176 #lkbaha-
rında $stanbul’dan harekete ett#. Hedef# Türk#ye Selçuklu ba"kent# olan Konya "ehr#n# ele geç#rmek ve Sultan II. 
Kılıçarslan’ı tahttan #nd#rerek Türk#ye Selçuklu Devlet#'ne son vermekt#. Böylel#kle Anadolu’dak# Türk #lerley#-
"#n# durduracak, kaybett#!# toprakları, devlet gel#rler#n# ve asker# kaynakları ger# ele geç#recekt#.

 B#zans ordularının Anadolu’ya düzenlenecek seferlerde toplanma yer# geleneksel olarak Rhyndakos #d#. Buraya 
gelen $mparator ordusuna katılarak ona destek olacak olan müttef#k kuvvetler# beklemeye ba"ladı. Beklenen 
müttef#kler#n gec#kmes#, ordunun beklenenden daha geç b#r zamanda yola çıkmasına sebep olmu"tur.51 

48  Manuel Komnenos’un Mektubu, age, s. 419.
49  Süryan" M"hael, age, s. 371.
50  Erkan Göksu,” Kutadgu B"l"g’e Göre Türk Sava# Sanatı”, Uluslararası Sosyal Ara"tırmalar Derg!s!, Wolume 2/6 W"nter, 2009, s. 267–281.
51  Ioannes K"nnamos, age, s. 214, Ramsay, age, s. 220.
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Gec#ken kuvvetler#n gelmes#nden sonra harekete geçen B#zans 
ordusu Konya’ya ula"mak #ç#n kullanılması gereken en uygun 
güzergâh olan, Doryla#on (Esk#"eh#r) üzer#nden g#den yolu 
kullanmamı"tır. Bunun sebeb# bu bölgelerde faal#yet gösteren 
Türkmen k#tleler# #d#.52 Çünkü Eski"ehir dolaylarına zaman 
içerisinde Selçukluların da te"vik etti!i yo!un bir Türkmen 
göçü gerçekle"mi"ti. Onlar Bizans köylerine ve sınırlarına 
zarar veriyorlar vur kaç takti!iyle saldırılar yapıyorlardı.  
$mparator e!er bu yolu kullanacak olursa ordusuna büyük zayiat 
verdirebilirdi, bu nedenle farklı bir güzergâh izlemi"tir.

B#zans ordusunun #zlem#" oldu!u yol konusunda en detaylı ana 
kaynak n#tel#!# ta"ıyan eser, N#ketas Khon#ates tarafından kale-
me alınan “H#stor#a” adlı eserd#r. Yazar, B#zans sarayı #çer#s#n-
de ve devlet #dares#nde öneml# b#r görevde bulunmu" pek çok 
b#lg# ve belgeye ula"ab#lm#"t#r. B#zzat ordu #le b#rl#kte yol alan 
ve sava"a katılan N#ketas Khon#ates sefer esnasında geçt#kler# 
yerler# ve ya"ananları görerek detaylı b#r "ek#lde anlatmı"tır. Ay-
rıca asker# güzergâhın bulundu!u bölge üzer#nde dünyaya gelen 
N#ketas co!rafyayı çok #y# b#ld#!# #ç#n çok net b#lg#ler vermekte-
d#r. Özell#kle bölgey# çok #y# tanıyan N#ketas Khon#ates B#zans 
ordusunun #zled#!# yol güzergâhını kaleme alırken h#çb#r detayı 
atlamamı", geç#len noktaları sava" ba"langıç yer#ne kadar bütün 
özell#kler#yle bel#rtm#"t#r. Hatta bu yerler #le #lg#l# tar#h# b#lg#ler# de eser#nde aktarmı"tır. Ona göre $mpara-
tor, Phryg#a ve Laod#ke#a #çer#s#nden geç#p Kolossa#-Khona#’ye gelm#"t#r. Burası N#ketas’ın do!up büyüdü!ü 
yer #d# dolayısıyla yanlı" b#lg# verme #ht#mal# yoktur. Khona#’den hareket eden ordu Lamp#s üzer#nden Men-
deres'#n kaynaklarının53 bulundu!u D#nar’a (Kela#na#-Apame#a) oradan da Khoma54 bölgesini geçerek sava"ın 

52 Ramsay, age, s. 81.
53 “Romalı yazar Pl"n"us’un eser"n"n ortaça$da kopya ed"lm"# elyazmalarında Menderes Nehr"’n"n kaynaklarına «flüt kayna$ı» anlamına gelmek 

üzere «Aulokrene» adı ver"lmekted"r. Oysa tarafımızdan okunan "thaf yazıtında bu "s"m Aulutrene olarak geçmekted"r. Bu sözcü$ün Grek 
d"l"nde h"çb"r anlamı yoktur; #u hâlde bu sözcük Trak d"l"nden gelm"# olmalıdır. N"tek"m Uluborlu’da bulunmu# olan b"r yazıttan, kom#u #eh"r 
Apollon"a’da Trakların yerle#m"# olduklarını ö$renmektey"z. Ayrıca, burada ele geçm"# olan d"$er b"rçok mezar yazıtı da burada Trak adlarının 
yo$un olarak kullanıldı$ını göstermekted"r. Kanımızca, Trak d"l"nden gelme b"r yer adı olan Aulutrerıe, m"toloj"n"n de etk"s" "le Grekçe’de «flüt 
kayna$ı» anlamına gelen Aulokrene b"ç"m"n" almı#tır.” Bknz: Thomas Drew-Bear, “D"nar Yöres"nde B"r Roma Kales"”, T.C Kültür ve Tur!zm 
Bakanlı#ı Esk! Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü#ü IV. Ara"tırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1996, s. 99–101.; Aulutrena-Eldere, Aulutrene- 
Pınarba#ı Çapalı Göl, R"chard J. A. Talbert, Barr"ngton Atlas Of The Greek And Roman World, Pr"nceton Un"vers"ty Press, 2000, s. 998. 

54 Khoma; bölges" "le "lg"l" olarak, Bknz.  J.R. Sıtlıngton Sterrett, “The Wolfe Exp"det"on To As"a M"nor”,Archaolog!cal Enst!tute Of Amer!ca Papers 
Of The Amer!can School Of Clas!ccal Stud!es At Athens, Volume III, 1884-1185, Boston 1888, s. 352.

 Anna Commena, Alex!ad, Translated by E.R.A. Sewter, Harmandsworth Pengu"n 1969, s. 64-200.
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gerçekle"ti!i Myriokephalon adı verilen yere ula"mı"tır.55 D#nar’dan sonra bu yolun, Apollon#a\Sozopol#s (Ulu-
borlu), Yalvaç, *ark#kara!aç, Bey"eh#r üzer#nden veya Yalvaç sonrası, Ak"eh#r üzer#nden Konya’ya ula"ması 
gerekmekted#r. Burada sözü ed#len yollar, Anadolu’da ant#k ça!lardan ber# kullanılan bölgen#n en öneml# asker# 
ve t#car# güzergâhlar olarak kar"ımıza çıkmaktadır. Bu yol $ç Anadolu’yu, Batı Anadolu’ya ba!layan en kest#rme 
ve do!al engeller#n en az oldu!u güvenl# b#r ula"ım hattıdır. Güven#n yanında yol üzer#nde bulunan su kaynak-
ları neden#yle de ordu ve t#caret kervanlarının ula"ımına oldukça elver#"l#d#r. Bu yol güzergâhının yolculuk #ç#n 
uygunlu!unu "u "ek#lde örneklerle de #zah edeb#l#r#z; S#vas’tan yola çıkan b#r kervan $zm#r’e ula"ana kadar #k# 
tane öneml# geç#t dı"ında h#çb#r engel görmemekted#r. Bu geç#tler, yol güzergâhı Ak"eh#r üzer#nden geçecek 
olursa #lk geç#t, Ak"eh#r’# Yalvaç’a ba!layan Ak"eh#r Bel#\Yell#bel ve Uluborlu’yu D#nar’a ba!layan Popa Bo!azı 
üzer#nden Menderes Vad#s#'ne ula"ılan Aygündüz  (Çapalı) Bel#'d#r. Yol Bey"eh#r üzer#nden geçecek olursa; Kon-
ya’yı Bey"eh#r’e ba!layan bölgedek# araz# "artlarından olu"an bazı engeller ve y#ne Uluborlu’yu D#nar’a ba!layan 
Popa Bo!azı üzer#nden geç#lerek a"ılan Aygündüz (Çapalı) Bel#’d#r. Burada bel#rt#len yol güzergahı üzer#nde 
asker#n #ht#yaçlarını kar"ılayacak E!#rd#r Gölü, Bey"eh#r Gölü, Menderes Nehr# g#b# öneml# su kaynakları bulun-
maktadır. Ayrıca yol oldukça düzgün ve dü"man tarafından pusu kurulmasına müsa#t de!#ld#r. Bu nedenlerden 
dolayı Konya’ya ula"mak #ç#n bu güzergâh sürekl# kullanılmı"tır ve halen de öneml# b#r yol a!ı olarak günümüz-
de kullanılmaktadır. Anadolu’dak# tar#h# yol a!larının dı"ında farklı yolların ortaya çıkması XX. yüzyılın #k#nc# 
yarısından #t#baren gel#"m#" #" mak#nalarının yol yapımında kullanılmaya ba"lanmasıyla olmu"tur. Bunun ön-
ces#nde kullanılan yollar tar#h boyunca de!#"meden kullanılmı" ve uzun yıllar önem#n# korumu"tur.

Anadolu’da kullanılan asker# ve t#car# yol a!larının ço!u Romalılar dönem#nde olu"turulmu"tur ve B#zanslılar 
zamanında da sonrak# Türk #dares#ndek# dönemlerde de aynı yollar kullanılmaya devam etm#"t#r. B#zans’ın 
Anadolu’da uyguladı!ı 'ema adı ver#len asker# eyalet s#stem# gen#" b#r yol a!ına #ht#yaç duyuyordu. Asker# ba-
"arılarda B#zans açısından büyük önem ta"ıyan bu s#stemde, $stanbul’dan Anadolu’ya düzenlenen asker# sefer-
lerde 'emalardak# askerler#n merkez# orduya katılması #ç#n bu yol s#stem# kullanılıyordu.56 Romalılar devr#nde 
yollar planlanırken “Kral Yolu” (V#a Sebaste) ve Anadolu’dak# d#!er asker#-t#car# yolları #ç#ne alan b#r s#stem 
olu"turularak, devlet görevl#ler# ve asker# komutanların kullanımına sunulmu"tur.57 P#s#d#a bölges#nden geçen 
V#a Sebaste yolu bölgey# çok öneml# stratej#k b#r co!rafya hal#ne get#rm#"t#r. Bu yolun Uluborlu’dan (Apollon#-
a-Sozopol#s) 58 Karakent’e (Ant!k Lystra) kadar ula#an kısmına az da olsa rastlamak mümkündür.59

Konya yolu üzer#nde D#nar’dan Uluborlu’ya ula"mak #ç#n halen kullanılmakta olan Uluborlu Popa Bo!a-
zı #le Eldere ve Çapalı Köyü üzer#nden geçen ant#k b#r yol bulunmaktadır. Sözü ed!len yol Roma "mparatorluk  

55  N"ketas Khon"ates, age, s. 123.
56  M. Murat Baskıcı, B!zans Dönem!nde Anadolu !kt!sad! ve Sosyal Yapı (900-1261), Phoen"x Yayınev", Ankara 2009, s. 20.
57  Dav"d H. French ve Stephen M"tchell, “Roma !mparatorlu$unun !lk Dev"rler"nde P"s"d"a’da Yollar ve Ula#ım”, Türk Arkeoloj! Derg!s!, S. XXIV,  
  Varol Matbaası, Ankara 1977, s. 213–218.
58  &eh"r 1883 yılında F.V.J. Arundel tarafından Uluborlu’da tesp"t ed"lm"# ve Ham"lton tarafından "ncelenm"#t"r. Apollan"a, I Seleukos tarafından   

 kurulan b"r kolon"d"r. Esk" "sm" (Mord"aeum veya Marg"um) dur. &ehr"n adı, geç dev"rlerde Sozopol"s olarak de$"#t"r"lm"#t"r. Bknz. Mehmet    
   Özsa"t, Helen!st!k ve Roma Devr!nde Ps!d!a Tar!h!, Edeb"yat Fakültes" Basımev", !stanbul 1985, s. 116-117.
59  Dav"d French, age, s. 213–218.
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devr!nde Romalı mühend!sler tarafından D!nar’dan (Kela!na!-Apame!a) Uluborlu’ya (Apollon!a-Sozopol!s) d!rekt b!r 
ula#ım sa$lamak amacıyla kayalar kırdırılarak yaptırılmı#tır.60 Böyle bir yolun varlı!ı, 1888 yılında Sir William 
Ramsay tarafından bu yol kenarından bulunmu", daha sonra kaybolmu" tekrar F.V.J. Arundel tarafından 
bulunarak orijinal yerine yerle"tirilen sınır ta"ındaki ithaf yazısıyla ortaya konulmu"tur. Arundel’e göre dile 
getirilen Roma yolu “Dinar sınırlarındaki bir gölün (Menderes'in kaynaklarından birisinin çıktı!ı Eldere Gölü) 
kenarından" geçmektedir. Burada Roma devrine ait bir yerle"imin varlı!ını gösteren kalıntıların bulundu!u 
Eldere adında küçük bir yerle"im yeri bulunmaktadır. Bunun delillerinden bir tanesi Eldere köyünde bulunan 
ve yayınlanan bir süvariye ait mezar ta"ıdır. Di!eri ise yine Eldere’de tespit edilen bir duvar kalıntısıdır. Bu 
kalıntı ile ilgili XIX. asrın sonlarında bölgeyi ziyaret eden $ngiliz gezgin Arundell, bugün de aynı ifadelerle anılan 
Pınarba"ı veya Suba"ı’nın bulundu!u yerlerde bir han kalıntısından söz etmektedir.”61 Bölgede konu"tu!umuz 
ya"lı ki"iler, burada ve Sancar diye tabir edilen yerde bir hanın bulundu!undan ve burasının 1940 yılına kadar 
kullanıldı!ından bahsetmektedirler. 

B#zans dönem#nde $stanbul’dan gelen yol Ege Bölges#n# #ç Anadolu’ya ba!layan yol hattına Laod#ke#a’da (De-
n#zl#) ba!lanmaktadır. *öyle k# Ephesos’tan ba"layıp $kon#um’a (Konya) ula"an yol; Laod#ke#a, Lamp#s (Çar-
dak), Kela#na#-Apame#a (D#nar), Apollon#a-Sozopol#s (Uluborlu) üzer#nden Konya’ya ba!lanmakta #d#. D#nar’ın 
do!usunda halen kalıntıları görüleb#lmekted#r. Bu yol Pınarba"ı (Eldere) Gölü çevres#nden Popa Bo!azı’na 
(Uluborlu Barajının bulundu!u yerde Uluborlu’ya g#r#"# sa!layan geç#t) do!ru uzanan yol ba!lantısıdır k# Ulu-
borlu’ya (Apollon#a-Sozopol#s) geç#"# sa!layan yoldur.62 Bu güzergâh asırlar boyunca sürekl# olarak kullanılagel-
m#"t#r. 1190 yılında yapılan III. Haçlı Sefer#'nde ordu II. Haçlı Sefer#'nde kullanılan yoldan #lerleyerek Ala"eh#r, 
Den#zl#, Uluborlu ve Ak"eh#r üzer#nden Konya’nın Meram bölges#ne ula"mı"lardır. Haçlıların Türkmen saldırı-
larına maruz kaldıkları ve a!ır kayıplar verd#kler# yol güzergâhı burada sözü ed#len yoldur.63

Sava"la #lg#l# kaynaklar #ncelend#!# zaman B#zans ordusunun en son olarak geld#!# nokta D#nar (Kela#na#-A-
pame#a) yakınlarındak# Menderes’#n kaynaklarının bulundu!u Eldere bölges#d#r. D#nar’dan sonra kaynaklar 
h#çb#r öneml# yerle"#m yer#nden bahsetmeden sava"ı z#kretm#"t#r. O yüzden sava"ın yer#n# D#nar'dan sonra 
gelen devr#n öneml# b#r yerle"#m yer# olan Apollon#a-Sozopol#s\Uluborlu önces#nde b#r noktada aramak gerek-
mekted#r. 

$stanbul’dan 1176 ilkbaharında yola çıkan ordunun hede% Konya’ya ula"maktı. Ancak altı ay gibi bir zaman 
geçmesine ra!men Bizans ordusu henüz hede%ne ula"amamı"tır. Çünkü çok a!ır mancınıklar ve ku"atma 
silahlarıyla yola çıkan ordu çok yava" hareket edebilmektedir. Bunun yanında askerlerin yakalandı!ı tifo ve 
dizanteri gibi hastalıklar onların hızını kesmektedir. Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra Türkmenlerin su  

60  Thomas Derew – Bear, ‘’D"nar Yöres"nde B"r Roma Kales"’’, T.C Kültür ve Tur!zm Bakanlı#ı Esk! Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü#ü IV. Ara"tır
  ma Sonuçları Toplantısı, Ankara 1996, s. 99–101.
61  F.V.J Arundel, D!scovere!s $n As!a M!nor, $nclud!ng A Descr!pt!ons Of The Ruıns of Several Ancıent C!t!es And Espec!ally Antıoch Of Ps!d!a, Vol 
  1, London 1834, s. 184.
62  Belke Klaus, Tabula Imper!! Byzant!n! VII Phryg!en Und Ps!!ıen,7, Austr"an Academy of Sce"ences Press 1990, s. 150.
63  Güray Kırpık, “Haçlılar ve !pek Yolu”, B!l!g Bahar, 2012, S: 61, s. 173-200.
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kuyularını, insanların ve hayvanların yiyecekleri gıdaları yok etmesi sonucu ortaya çıkan açlık ve susuzluk ama 
en önemlisi yol boyunca süren Türkmen saldırıları Bizans ordusunu oldukça yava"latmaktadır. Dinar’a gelmi" 
ordunun Konya’ya ula"mak için en az 300 km. daha yolu bulunmaktadır. Eylül ayı gelmi"ti ki bu yolu geçip 
kı" bastırmadan Bizans ordusunun Konya’ya ula"ması ve "ehri alması gerekiyordu. E!er gecikecek olurlarsa $ç 
Anadolu’daki a!ır kı" "artlarında ku"atma yapmaları, ordunun ihtiyaçlarını kar"ılamaları mümkün olmayacak, 
dolayısıyla Bizans ordusu önemli zayiatlar verecektir. Bunun için Bizans ordusunun Selçuklu ba"kentine 
ula"abilmek için, çok hızlı hareket etmesi ve en kestirme yolu kullanması gerekmektedir. Ayrıca bu yolu 
seçerken a!ır mancınıkları ve sava" malzemelerini ta"ıyan, sayısı 5000’leri bulan sava" arabalarının geçebilece!i 
arazi "artlarının bulundu!u kestirme bir yol seçilmelidir. Bu "artlara en uygun ve en kestirme yol yukarıda 
belirtilen askeri-ticari yol güzergâhıdır. Bu yol üzerinde Eldere ile Uluborlu arasındaki askeri birli!in hareketini 
engellemeyecek nitelikte Aygündüz\Çapalı Beli bulunmaktadır. Bu geçit üzerinde yol kontrolünü sa!layan bir 
garnizon yer almaktadır. Bizans ordusu bu geçidi a"tıktan sonra Popa Bo!azı'nı geçerek Apollonia-Sozopolis\ 
Uluborlu Ovası'na ula"arak oradan da Konya’ya yol alacaktı. Bu nedenlerden dolayı Bizans ordusu, hareketini 
engellemeyecek olan bu yol hattını kullanma yoluna gitmi"tir. 

B#zans ordusunun #çer#s#nde sefer#n ba"ından ber# yer alan ve gördükler#n# kaleme alan B#zans vakanüv#st# N#-
ketas Khon#ates, Kela#na#-Apame#a\ D#nar ve bu bölgede bulunan Menderes’#n kaynaklarına kadar olan yerler# 
kaleme almı"tır. Buradan hareket ett#kten sonrak# b#r noktada Myr#okephalon Sava"ı'nın oldu!undan söz etm#"-
t#r. E!er B#zans ordusu Uluborlu’yu (Apollon#a-Sozopol#s) geçerek daha #ler#de b#r yerde sava" yapmı" olsaydı, 
N#ketas’ın P#s#d#a’nın Phryg#a #le kom"u oldu!u noktadak# devr#n öneml# d#n# ve s#yas# merkez# olan Ulubor-
lu’dan (Apollon#a-Sozopol#s) mutlaka bahsetmes# gerekmekted#r. Ayrıca D#nar’dan sonra B#zans ordusunun ko-
naklayab#lece!#, #a"es#n# sa!layab#lece!# en öneml# ve #lk merkez Uluborlu (Apollon#a-Sozopol#s) #d#. Burası aynı 
zamanda Hır#st#yanlar #ç#n çok kutsal b#r öneme sah#p yerd#. Dolayısıyla ordunun Uluborlu’nun bulundu!u nok-
tadan #ler#ye geçmes# durumunda kaynakların mutlaka Uluborlu’dan söz etmes# gerekmekted#r. Bütün bu "artlar 
de!erlend#r#lecek olursa Myr#okephalon Sava"ı'nın yapıldı!ı yer#n Eldere #le Uluborlu arasındak# co!raf# bölgede 
ve kaynaklarda anlatılan sava"ın yapıldı!ı f#z#k# özell#kler#n bulundu!u b#r noktada aranması gerekmekted#r. 

Uluborlu #lk olarak 1075 yılında Selçuklu Türkler# tarafından fethed#lm#" ve bu tar#hten #t#baren bölgeye Türk-
men #skânı ba"lamı"tır. Daha sonra Ionnes Komnenos zamanında 1120 yılında Uluborlu Kales# uzun ku"at-
malar sonucu B#zans’ın el#ne geçm#"t#r.64 Türkiye Selçukluları tarafından Uluborlu Kalesi'nin kesin fethi 1180 
tarihinde gerçekle"mi"tir. Bundan sonra "ehir Selçuklular için önemli bir merkez olmu"tur.65 Dolayısıyla Myr#-
okephalon Sava"ı esnasında Uluborlu Kales# B#zans kontrolü altında olsa da bölge tamamen Türkmen kontrolü 
altında bulunuyordu. Bu dönemlerde Anadolu topraklarında sürekl# b#r asker# hareketl#l#k oldu!u #ç#n, günümüz 
anlamında tam manasıyla b#r sınır bel#rleme uygulaması ço!u bölgede gerçekle"mem#"t#r. Dolayısıyla sava"ın 
geçt#!# dönemde bu co!rafyada net olarak B#zans-Selçuklu sınırı ortaya konulmu" de!#ld#r. 

64 Sa"d Kofo$lu, Ham!do#ulları Beyl!#", Türk Tar"h Kurumu, Ankara, 2006, s. 11.
65 Al" Sev"m, Anadolu’nun Feth!, Selçuklular Dönem!, Türk Tar"h Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 151; Muharrem Kes"k, Türk!ye Selçuklu Devlet!  

Tar!h! Sultan I. Mesud Dönem! (1116-1155), Türk Tar"h Kurumu Basımev",  Ankara, 2003, s. 51.
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Kudret Ay#ter; VIII. Türk Tar#h Kongres#'nde sundu!u “Myr!okephalon Sava#ı Nerede Olmu#tur” adlı makales#n-
de66 sava"ın yer# #le #lg#l# #dd#aları de!erlend#rd#kten sonra o da bu bölgen#n sava"ın yer# açısından önem#ne 
#"aret etm#"t#r. $fades#nde Karakuyu (Eldere’n#n Yakınındak# tren #stasyonunun oldu!u yer) #le Sen#rkent ara-
sındak# geç#tler#n #ncelenmes# gerekt#!#n# d#le get#rm#"t#r. Onun sözünü ett#!# bölgedek# tek geç#t b#z#m sava"ın 
yer# #le #lg#l# d#le get#rm#" oldu!umuz Uluborlu Popa Bo!azı'dır.  El#m#zde bulunan Myr#okephalon Sava"ı'nı an-
latan $mparator Manuel Komnenos’un $ng#l#z Kralı II. Henry'e yazdı!ı mektup #le N#ketas Khon#ates’#n kaleme 
aldı!ı eserlerde sava"ın oldu!u yer #le sava"ın geçt#!# co!raf# bölgen#n f#z#k# özell#kler# en #nce ayrıntısına kadar 
anlatılmaktadır. Neredeyse b#r res#m "ekl#nde kaynaklarda tasv#r ed#len sava" bölges#n#n özell#kler# #le b#re b#r 
benzeyen Uluborlu Popa Bo!azı'ndak# co!rafyanın özell#kler#ndek# benzerl#!#n kar"ıla"tırılması gerekmekte-
d#r. Sava"ın yer# #le #lg#l# yapılan b#l#msel çalı"malar esnasında sava"ın tasv#r ed#ld#!# eserlerde bel#rt#len yüzey 
özell#kler# #le Uluborlu Popa Bo!azı'nın co!raf# özell#kler#n#n kar"ıla"tırılması, büyük önem ta"ımaktadır. Bu 
yapılacak olursa sava" yer# tasv#r#n#n yapıldı!ı co!raf# özell#kler #le Popa Bo!azı'nın co!raf# yapısının neredeyse 
b#reb#r benzed#!# görülecekt#r.

N#ketas’a göre sava"ın oldu!u yer#n özell#kler# ve sava"ın cereyan etmes# "u "ek#lde gerçekle"m#"t#r: D#nar’dan 
(Kela#na#-Apame#a) hareket eden B#zans ordusu, Khoma bölges#ne oradan da Myr#okephalon adı ver#len yere 
gelm#"t#r. N#ketas buranın terk ed#lm#" esk# b#r kale olab#lece!#n# ya da daha sonra olan b#r olaydan dolayı bu 
adın ver#lm#" olab#lece!#nden söz etmekted#r. B#nlerce kelle anlamına gelen Myr#okephalon #sm#n#n burada 
ya"anmı" b#r olaydan dolayı ver#lm#" olab#lece!#n# N#ketas b#ze anlatmaktadır. Sava"ın anlatıldı!ı kayna!ın dı-
"ında h#çb#r eserde bu bölgede, Myr#okephalon Sava"ı önces# ve sonrasında “Myr#okephalon” #sm# z#kred#lme-
m#"t#r. Myr#okephalon adıyla anılan b#r yer bu yörede yoktur, b#zce bu #s#m yapılan sava"ta b#nlerce B#zanslının 
ölmes# üzer#ne bu olaya atfen sonradan ver#lm#"t#r. E!er bu #s#mde b#r yer bulunsaydı, sava" önces# ve sonrası 
kaynakların herhang# b#r#s#nde mutlaka söz ed#lmes# gerek#rd#. Ayrıca eserde kes#n b#r #fade olmamasına ra!-
men B#zans ordusunun buradan önce u!radı!ı Khoma adlı yer de b#r bölgen#n adıdır. Burada kullanılan yazım 
metodundak# #fadelere bakıldı!ında Myr#okephalon’un da b#r bölge #sm# olması muhtemeld#r. Zaten $mparator 
Manuel’#n $ng#ltere Kralı II. Henry’e sava" hakkında b#lg# vermek amacıyla gönderd#!# mektubunda Türkler ‘#n 
“C#br#lc#ma” ded#kler# b#r bölgeden bahsed#lmekted#r.67 N#ketas daha sonrak# anlatımlarında sava"ın geçt#!# 
yerde bulunan dar geç#d#n, Myr#okephalon adlı bölgeden sonra geld#!#n# #fade etmekted#r. $"te mektup da C#b-
r#lc#ma olarak bahsed#len bu bölgen#n b#zce Tz#br#tze Geç#d# oldu!u dü"ünülmekted#r. Tz#br#tze adıyla anılan 
bu geç#t yüksek yamaçlarla çevrelenen dar ve uzun b#r vad#d#r. 

N#ketas Khon#ates’#n eser# #le Manuel Komnenos’un mektuplarında anlatılan sava" yer#n#n f#z#k# özell#kler# #le 
Uluborlu Popa Bo!azı'nın benzer özell#kler#n# kar"ıla"tıracak olursak sava"ın oldu!u yer hakkında f#k#r sah#b# 
olab#l#r#z. Kaynaklara göre sava"ın geçt#!# dar geç#d#n kuzey#ndek# yamaçlar kuzeye g#d#ld#!#nde d#kl#!# azalarak 

66  Kudret Ay"ter, “Myr"okephalon Sava#ı Nerede Olmu#tur?” VIII. Türk Tar!h Kongres! (Ankara: 11-15 Ek!m 1976) II. C!lt, TTK. 1981, s. 701.

67 Manuel Komnenos’un mektubu, The Annals Of Roger De Hoven Compırısıng The H!story Of England And Of Other Countr!es Of Europe From 
A.D. 732 TO A.D. 1201, Translated From The Lat"n W"th Notes And !llustrat"ons, By, Henry T. R"ley, Esg., B.A. Barr"ster – At-Law. Vol I, London: 
H.G. Bohn, York Street, Covent Garden. MDCCCLIII, s. 420.
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yayvan tepeler arasında yer alan gen#" vad#lere dönü"mekted#r. Geç#d#n güney#ndek# tepeler #se g#tt#kçe yükse-
len sarp da!larla çevr#lmekted#r. Ayrıca vad#n#n bu yönünde uzun b#r da! geç#d#nden söz ed#lmekte, bu geç#d#n 
tepeler#n# Türkler#n tuttu!undan atlarını bu yamaçlardan B#zans ordusunun üzer#ne sürdükler#nden bahsed#l-
mekted#r.68 Burada z#kred#len co!raf# özell#kler #le günümüzde de Uluborlu’ya geç#t veren Popa Bo!azı’nın özel-
l#kler# b#reb#r benzerl#kler ta"ımaktadır. *öyle k#: bu bo!aza g#rmeden önce Sancar kuyuları d#ye tab#r ed#len 
yerden bo!aza kadar geçen alanda, kaynaklarda tasv#r ed#len ve Myr#okephalon d#ye tab#r ed#len bölge benzer# 
b#r alan yer almaktadır. Burası dar b#r geç#t olan Popa Bo!azı'nın ba!lantı noktasını te"k#l etmekted#r. Popa 
Bo!azı’nın kuzey yönünde bulunan tepeler sava"ın kaynaklarında tanımlandı!ı "ekl#yle g#tt#kçe alçalan yayvan 
vad#lere dönü"mekte, üzer#ndek# yaylalarla Sultan Da!larına açılmaktadır. Güneydek# tepeler #se g#tt#kçe d#kle-
"erek Kapıda!ı, Dem#rl#k, Kömürlük Tepeler# #le Yuvacca Yaylası ve Gönen yönüne do!ru uzanmaktadır. Ayrıca 
Popa Bo!azı'nın bu kısmında N#ketas Khon#ates’#n eser#nde bahsed#ld#!# "ekl#yle Uluborlu Barajı ve Erendost 
d#ye tab#r ed#len yönde uzun b#r da! geç#d# yer almaktadır.

Sava"ın anlatımında d#kkat çeken hususlardan b#r tanes# de dar geç#d#n #çer#s#nde b#rb#r#n# tak#p eden yed# adet 
yarık bulunmaktadır. Bu yarıkların bulundu!u kısımda geç#t b#r noktada b#raz gen#"ley#p hemen daralmak-
tadır.69 Benzer özell#klerde ve sayıda yarıklar bo!azın ço!unlukla Uluborlu Barajı'nın bulundu!u yamacında 
olmak üzere mevcuttur. Y#ne aynı bo!az #çer#s#nde d#le get#r#ld#!# "ekl#yle baraj set#n#n bulundu!u noktada 
vad# b#raz gen#"ley#p hemen daralmaktadır. Kaynakta sava"ın cereyan ett#!# esnada $mparator'un suları co"kun 
akan b#r çaydan cesetler# ç#!neyerek geçt#!#, daha sonra da bu çayın Hır#st#yan kanı karı"mı" suyundan #çt#!# 
anlatılmaktadır.70 Popa Bo!azı #çer#s#nde kaynakta anlatıldı!ı "ek#lde b#r çay bulunmaktadır. Sözü ed#len çay 
üzer#nde günümüzde b#r baraj bulunmaktadır. Uluborlu Barajı adıyla anılan bu baraj 1984 yılında yapımı ta-
mamlanmı"tır. Baraj yapılmadan önce Popa Çayı olarak adlandırılan bu çay $leyda!ı Köyü yönünden gelen "u 
an üzer#nde $leyda!ı Barajı'nın bulundu!u çayla b#rle"erek büyük b#r su hal#nde E!#rd#r Gölü'ne ula"maktadır. 
Popa Çayı üzer#nde kurulan bu baraj Uluborlu Ovası'nın tamamının tarımsal sulama #ht#yacına cevap vermek-
te, aynı zamanda çayın ba"langıç noktasındak# Üyüllü su kaynakları #se #lçen#n #çme suyu #ht#yacını kar"ılamak-
tadır. Üyüllü su kaynakları asırlar boyunca bölgen#n su #ht#yacını kar"ılamı"tır, bölgede ant#k Apollon#a "ehr#ne 
su sa!layan su kemerler# halen ayaktadır. Bu kaynakların çıktı!ı Kapıda!ı'ndak# en büyük gözeye suyunun ço-
!alması #ç#n geçm#"te d#nam#t (patlayıcı) atılmı" suyun kayna!ı yer de!#"t#rm#"t#r. Bu noktada zaman #çer#s#nde 
çıkan suyun oydu!u kaya kütleler# ve kayna!ın çıkı" noktası "#md# de mevcuttur. *u anda bu noktada yer alan 
pek çok gözeden çok m#ktarda su çıkmaktadır. Bu özell#kler#ne göre de!erlend#rmek gerek#rse, kaynaklarda 
bel#rt#len “suları co#kun çay” #fades#ne Popa Çayı tam olarak benzerl#k sa!lamaktadır. Sava"ın yapıldı!ı ayın 
Eylül ayı oldu!u dü"ünülecek olursa bu mevs#mde Anadolu’da pek çok çay ve dereler#n kurumu" olması gerek-
mekted#r. Bu mevs#mde ancak kaynakları güçlü olan b#r çayın, co"kun b#r "ek#lde akıyor olması gerekmekted#r. 
 

68  N"ketas Khonat"es, age, s. 124.
69  N"ketas Khonat"es, age, s. 127.
70  N"ketas Khonat"es, age, s. 128.
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B#zans $mparatoru Manuel $ng#l#z Kralı’na yazmı" oldu!u sava"ı anlattı!ı mektubunda Türklerle “C#br#lc#ma” 
adlı b#r vad#de sava"tıklarından bu vad#n#n askerler#n ancak tek sıra hal#nde yürüyeb#ld#kler# dar b#r geç#tten 
meydana geld#!#n# d#le get#rmekted#r. Uluborlu’ya geç#" sa!layan Popa Bo!azı'ndan geçen yol bu tar#fe tama-
men uymaktadır. Yukarıda sözü ed#len tepeler#n arasındak# vad# #çer#s#nde dar b#r yolla b#rl#kte b#r de çay bu-
lunmaktadır. Asırlar boyunca Uluborlu’ya bu noktadan geç#" sa!lanmı"tır ve bu yol günümüzde de kullanıl-
maktadır. Yakla"ık 1969 yılına kadar kullanılan bu yol üzer#nde bazı gen#"leme çalı"maları yapılmı" olmasına 
ra!men günümüzde de sava"ın kaynaklarında bel#rt#ld#!# "ek#lle benzer özell#kler# b#reb#r ta"ımaktadır. Hatta 
devlet kara yolunun kenarlarında esk# ant#k yolun kalıntıları günümüze kadar ula"mı"tır. Anadolu’dak# tar#h# 
yol güzergâhlarının genel anlamda de!#"meye ba"laması 1940’lı yıllardan sonra modern ve güçlü #" mak#ne-
ler#n#n ve patlayıcıların yol #n"aatlarında yaygın olarak kullanılmaya ba"lamasıyla olmu"tur. Sava"ın oldu!u 
dönemde kullanılan yolun bulundu!u kısımdak# yamaç yarılarak ve topra!ının b#r kısmı vad#ye doldurularak 
"u an kullanılan devlet karayolu #n"a ed#lm#" olmasına ra!men Popa Bo!azı'ndak# geç#t darlı!ını korumaktadır. 
Bu de!#"#kl#!e ra!men tar#h# yolun b#r kısmı halen görülmekted#r.

Manuel mektubunda; sava" esnasında “*#ddetl# saldırı ve püskürtme hareket# askerler#n#n yakında bulunan b#r 
tepeye kale n#yet#ne er#"mek #ç#n el#nden gelen# yaptıklarını, fakat daha sonra buradak# uçurumdan der#n b#r 
vad#ye Türk saldırıları sonucu döküldükler#nden, Türkler#n üzerler#ne kayalar yuvarladıklarından”71 bahset-
mekted#r. $mparatorun burada d#le get#rd#!# bu tepe halk tarafından adı “Gâvurun Çevr#!#” d#ye adlandırılan 
Uluborlu Baraj set#n#n b#r tarafının tutturuldu!u teped#r. 2020 yılında yapmı" oldu!umuz yüzey ara"tırması 
esnasında bu tepe üzer#nde kale kalıntıları #le yerle"#m #zler#ne rastlanılmı"tır. Üzer#nde sur kalıntılarının bu-
lundu!u bu tepen#n #k# tarafı der#n uçurumlara bakmaktadır. Bu uçurumların b#r tarafı baraj set#n# tutturmak 
#ç#n sonradan oyulmu" ve barajın set# buraya ba!lanmı"tır. Kaynaklarda bahsed#len uçurum ve yarıkların en 
büyü!ü burada yer almaktadır. Gâvurun Çevr#!# adlı tepen#n b#r tarafı atlı askerler#n gelmes# ve pusu kurula-
b#lme #ç#n uygun f#z#k "artları ta"ımaktadır. Bu özell#kler#nden dolayı sava"ın kaynaklarında bahsed#len kale 
n#yet#ne sı!ınılan tepen#n Gâvurun Çevr#!# adıyla anılan olma #ht#mal# yüksekt#r. Günümüzde kullanılan Kon-
ya yolunun üzer#nde bulunan bu tepen#n gördü!ü noktalarda, bu yolu kontrol eden Uluborlu Dereköy’de Ka-
letepe, Ulu!bey Köyü yakınında E"ekh#sarı adıyla adlandırılan tepelerde kale kalıntıları yer almaktadır. Popa 
Bo!az geç#d#n# kontrol eden Gâvurun Çevr#!# #le bunun gördü!ü noktalarda yer alan, Kaletepe ve E"ekh#sarı 
tar#h# Konya yolunun güvenl#!#n# sa!layan öneml# garn#zonlar #d#. B#zans $mparatoru mektubunda yapılan 
sava"ın sonunda “Tanrının yardımıyla” geç#t #çer#s#nden açık b#r araz#ye çıktıklarından, burada öncü b#rl#kler#n 
tahk#mat kurdukları tepeye ula"arak rahatladıklarından söz etm#". Selçuklu Sultanı'yla b#r anla"ma yaparak 
ülkeler#ne döndükler#nden72 bahsetmekted#r. Günümüzde de Popa Bo!azı'nın b#t#m noktasından sonra gen#" 
b#r vad# #çer#s#nde b#r ova bulunmaktadır. Burada sözü ed#len açık araz# Popa Bo!azı'ndan Uluborlu yönüne 
çıkıldı!ında kar"ıla"ılan gen#" Uluborlu Ovası'dır, öncü B#zans b#rl#kler#n#n tahk#mat kurdu!u tepe #se vad#n#n 
çıkı"ında Uluborlu yönündek# devlet karayolu üzer#ndek# teped#r.

71  Manuel Komnenos’un Mektubu, age, s. 423.
72  Manuel Komnenos’un Mektubu, age, s. 423.
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Sava"ın oldu!u tar#hten yıllar önces# Uluborlu "ehr# Türkler tarafından #lk defa 1074 tar#h#nde fethed#lm#"-
t#r. Korumaya elver#"l# b#r tepede kurulan Uluborlu Kales# B#zans tarafından daha sonra ger# alınmı" olsa da 
bölgen#n kale dı"ındak# kısımları tamamen Türk kontrolü altında bulunuyordu.73 Dolayısıyla bölgeye yakla"ık 
olarak yüz yıldır hâk#m olan Türkler bu bölgey# ve co!rafyanın f#z#k yapısını çok #y# tanıyorlardı. Güçlü B#zans 
ordusunu b#r meydan sava"ı #le yenemeyecekler#n# fark eden Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan onları yenmen#n 
tek yolunun uygun b#r noktada pusuya dü"ürmek oldu!unu b#l#yordu. Bunun #ç#n en uygun yer esk#den ber# 
çok #y# b#ld#kler# Uluborlu Popa Bo!azı'nın oldu!u geç#t #d#. Türkler 17 Eylül 1176 tar#h#nde B#zans ordusunu 
buraya çekerek Myr#okephalon Sava"ı adıyla tar#hler#n#n en a!ır yen#lg#s#n# onlara tattırdılar. E!er Manuel bu 
vad#y# geçeb#lm#" olsaydı çok rahatlayacak Uluborlu’dan (Apollon#a-Sozopol#s) ordusunun #ht#yacı olan #kmal# 
sa!layıp, Hoyran Gölü'nün kenarındak# düz b#r yoldan Konya’ya ula"acaktı. Yukarıda da bahsed#ld#!# üzere 
e!er ordular Uluborlu’nun do!usuna geçerek Hoyran Gölü'ne ula"mı" olsalardı. N#ketas Khon#ates’#n eser#nde 
ve $mparator Manuel Komnenos’un $ng#ltere Kralına sava"ı anlatmak #ç#n yazdı!ı mektubunda bu #k# öneml# 
noktadan mutlaka söz ed#lmes# gerek#rd#. Sava"ın bu kaynakları de!erlend#r#ld#!#nde B#zans ordusunun en 
son konakladı!ı yer#n Apemea\Kele#na# (D#nar) olarak bel#rt#ld#!# görülmekted#r. Buradan sonra yol üzer#ndek# 
en öneml# merkez Apollon#a\Sozopol#s (Uluborlu) #d# ve kaynakların bundan mutlaka bahsetmes# gerek#rd#. 
Ancak böyle b#r bah#s yapılmamı"tır, bu da sava"ın D#nar #le Uluborlu arasında bulunan, tasv#r ed#len sava" 
yer#yle büyük benzerl#kler ta"ıyan Uluborlu Popa Bo!azı olma #dd#asını güçlend#rmekted#r. Bütün bu #nceleme 
ve de!erlend#rmeler net#ces#nde Myr#okephalon Sava"ı'nın yapıldı!ı yer#n Isparta-Uluborlu karayolu üzer#nde 
yer alan, Uluborlu’ya g#r#"#n sa!landı!ı Popa Bo!azı #çer#s#nde oldu!u kanaat# ortaya çıkmaktadır. 

Sava"ın yer#n#n tesp#t# #le #lg#l# yapılacak olan b#l#msel çalı"malarda, sava"ın anlatıldı!ı N#ketas Khon#ates’#n 
eser# #le $mparator Manuel Komnenos’un $ng#l#z Kralı Henry’e sava"ı anlatmak #ç#n yazmı" oldu!u mektupta 
sava"ın yer# olarak tasv#r ed#len co!raf# özell#klere b#reb#r benzeyen sahanın tesp#t ed#lmes# büyük önem ta"ı-
maktadır. D#!er türlü sava"la #lg#l# #dd#a ed#len yerler#n ço!unlu!u, tar#h boyunca çok sayıda sava"ın cereyan 
ett#!#, özell#kle de Haçlı seferler# sırasında kullanılan, yollar oldu!u görülmekted#r. Dolayısıyla bu yol güzer-
gâhları üzer#nde meydana gelen sava"lara a#t kalıntıların ortaya çıkması mümkündür. Ancak yapılan sava"ların 
sonucunda, sava" alanında kalan s#lah ve malzemeler daha sonra gan#met olarak toplanılmakta oldu!u #ç#n or-
tada b#r "ey kalmamaktadır. Bu sahalarda yapılacak arkeoloj#k ara"tırmalar sonucunda #dd#a ed#len sava" alan-
larında, yo!un olarak #nsan ve hayvanlara a#t kem#k kalıntılarına ula"ılması veya zaman #çer#s#nde konu #le #lg#l# 
yen# yazılı kaynaklar ortaya çıkartılması, sava"ın yer# #le #lg#l# de!#"#k f#k#rler ed#n#lmes#ne ı"ık tutab#lecekt#r.

Myriokephalon Savaşı'nın Gelişimi
Manuel Komnenos 1176 #lkbaharında Ayasofya K#l#ses#'nde b#r ay#n düzenleyerek Tanrı'dan Türkler üzer#ne 
düzenleyece!# seferde kend#s#ne yardım etmes#n# d#leyerek harekete geçm#"t#r.74 Ordularının toplanma yerler#  

73  Sa"d Dem"rdal, Bütünüyle Uluborlu Monograf!, Acar Matbaası, !stanbul 1968, s. 39.
74  N"ketas Khonat"es, age, s. 128.
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olan Rhyndakos’a ula"tı burada orduya katılacak d#!er bölge askerler#n# b#r müddet bekled#kten sonra Konya 
üzer#ne yürümü"tür.75 $stanbul-Konya arasındak# en uygun yol güzergâhı olan Esk#"eh#r üzer#nden g#den yolu 
bırakarak Den#zl# tarafına yönelm#"t#r. Böylel#kle Türkmen saldırılarından kurtulmak ve b#r an önce Konya’ya 
ula"arak Türk#ye Selçuklu ba"kent#n# ele geç#rmek #stemekted#r. Bu durumu haber alan Sultan B#zans ordu-
sunun hareketler#n# tesp#t etmek #ç#n öncü ke"#f b#rl#kler göndermekted#r. Bu b#rl#kler bölgeye da!ılmı" olan 
Türkmen guruplarını da yanlarına alarak 5000 #la 10.000 k#"#l#k asker# te"ekküllere dönü"mekted#rler. Bunlar 
yaptıkları saldırılar sonucunda B#zans ordusunun askerler#n# öldürmekte, s#lah ve müh#mmatlarını ya!malayıp 
onları güçsüz bırakmaktadırlar.76 Bu b#rl#kler B#zans ordusunun #ht#yaç duydu!u gıda ve otlaklarını yok ederek 
onların hareket kab#l#yetler#n# de oldukça yava"latmaktadırlar.77 Aynı zamanda Türk b#rl#kler# yolları üzer#nde 
bulunan su kuyularını tahr#p etmekteyd#ler. B#zans ordusu #çer#s#nde çıkan d#zanter# hastalı!ına, k#rlet#len 
kuyulardan #ç#len suyun sebep oldu!u muhtemeld#r. Türk tarafı tak#p ett#!# bu stratej#yle de,  rak#b#n#n yo!un 
b#r "ek#lde salgın hastalıklarla mücadele etmes#ne sebep olmaktaydılar.78 

Sultan II. Kılıçarslan b#r taraftan B#zans’a kar"ı yıpratma takt#!# uygularken d#!er taraftan da $mparator’a 
haberler göndererek barı" yapmak #sted#!#n# b#ld#rmekted#r. Böylel#kle hem zaman kazanmayı hem de onları 
yıpratmayı planlamaktadır. Kend#s#ne a"ırı derece güvenen Manuel Komnenos #se, çevres#ndek# tecrübel# dev-
let adamlarının öner#ler#ne kula!ını tıkamı" ve kes#n zafer kazanaca!ını dü"ünüyor, Türklerle b#r türlü barı" 
yapmaya yana"mamaktadır. Bu nedenlerden dolayı Türk#ye Selçuklu Devlet# tarafından gönder#len elç#ler, b#r 
net#ce elde etmeden ger# dönmek zorunda kalmı"lardır.

Sonuç #t#barıyla #sten#len barı" gerçekle"mem#" ve Selçuklu Sultanı #ç#n tek b#r yol kalmı"tı, o da artık sava"mak-
tır. Dü"manın Konya’ya gel#"#n#n mutlak surette önlenmes# #ç#n, yol üzer#ndek# uygun b#r co!rafyada B#zans 
ordusunun pusuya dü"ürülmes# gerekmekted#r. Buna en uygun yer olarak sava"ın yapılması planlanan nokta-
dan sonra, ordunun geçece!# Tz#br#tze Geç#d# adıyla adlandırılan yolun darla"tı!ı yerler seç#lm#"t#r. Türkler bu 
dar vad#de pusu kurarak, geç#d#n g#r#" ve çıkı" noktalarını tamamen kontrol altına almı"lardır.79 Buna kar"ın 
kend#s#ne çok güvenen Manuel h#çb#r güvenl#k tedb#r# almadan ordusunu bu dar geç#de sokmu"tur. Geç#d#n çok 
dar olması sebeb#yle B#zans askerler# bu yolda ancak tek sıra hal#nde #lerleyeb#lm#"lerd#r.80 Ordunun önünde 
$mparator'un #k# o!lu Ioannes ve Andron#kos ve onların yanında da Konstant#nos Makrodukas ve Andron#kos 
Lapardas, bunların da arkasında sa! kanatta Antakya Hanedanı'ndan Baudou#n, sol kanatta #se 'eodoros 
Mavrozomes yer almaktadır.81

75  Ramsay, age, s. 220.
76  Süryan" M"hael, age, s. 371.
77  N"ketas Khonat"es, age, s. 123.
78  Mehmet Altay Köymen,” 801. Yıldönümü Münasebet"yle M"r"yokefalon Meydan Muharebes"”, M!ll! Kültür, I, Sayı 9, Ankara 1999, s. 29.
79 N"ketas Khonat"es, age, s. 124. 
80  Manuel Komnenos’un Mektubu, age, s. 420.
81  N"ketas Khonat"es, age, s. 125.
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Bölgedek# yüksek tepeler üzer#ndek# vad#lere önceden pusu kurmu", yörey# #y# b#len Türk b#rl#kler#, B#zans’ın 
öncü b#rl#kler#n#n geç#d# geç#p çıkı"tak# gen#" ovaya çıkmalarına müsaade ett#ler. Bundan sonra yapacakları 
saldırılarla geç#d#n çıkı"ını kapatmayı ve dü"man ordusunu #k#ye bölmey# planlamı"lardır. Yolun dar olması 
neden#yle, önden hücum etmen#n do!ru olmadı!ını dü"ünen Türkler dü"man b#rl#kler#ne arkadan b#r saldırı 
gerçekle"t#rd#ler.82 Hede&ed#kler# sava" takt#kler#n# gerçekle"t#ren Selçuklu kuvvetler# saldırıya geçerek B#zans 
askerler#n#n b#rb#rler#yle ba!larını kes#p, onları bo!azın #çer#s#nde sıkı"tırdılar ve ok ya!muruna tuttular. Vad# 
#ç#nde zor hareket eden B#zans askerler#n ve atlarının ço!u böylel#kle öldürülmü" oldu.83 Baudou#n kuman-
dasında saldırıya geçen b#rl#!#n etrafının Türk kuvvetler# tarafından sarılarak #mha ed#lmes# Türkler# cesaret-
lend#rm#"t#r. Türkler büyük guruplar "ekl#nde B#zans’ın geçeb#lece!# yolları tutup, onları dar geç#t #çer#s#nde 
kö"eye sıkı"tırdılar. Mancınıkları ve a!ır ku"atma s#lahlarını ta"ıyan B#zans ordusunun arabaların atlarını bu 
esnada Türk okçuları tarafından vurulmu"tur. Atları vurulan arabalar geç#d# kapatmı" ve hareket ed#lemez hale 
get#rm#"t#r. Bunun üzer#ne bo!azda sıkı"an B#zans askerler# pusudan kurtulab#lmek amacıyla vad#dek# çıkı" 
yollarına ve yamaç üzer#ndek# yarıklara ko"mu"lardır. Ancak Türkler bütün çıkı" yollarının ve pat#kaların geç#" 
yerler#n# tutarak, B#zans ordusunun dar geç#t #çer#s#ne sıkı"masına neden olmu"tur.84 Dar geç#t #ç#nde sıkı"an 
B#zanslılar yolu tıkayan arabalar yüzünden ne #ler# ne de ger#ye g#deb#l#yorlardı, bu arabalar ordu #le Manuel 
arasında da b#r set de olu"turmu"tu. Bu vad#de ya"anan durumu Manuel Komnenos, $ng#l#z Kralı Henry'e yaz-
dı!ı mektupta, $ran dolaylarından Türk b#rl#kler#n# desteklemek amacıyla gelen atlı ve yaya b#rl#kler#n b#rle"-
meler#yle kend#ler#ne saldıran ordunun sayısının kend# asker sayısını a"tı!ından bahsetm#"t#r.85 Vad#de sıkı"an 
B#zans askerler#n#n b#nlerces# Türkler#n ok ya!muru altında kalarak can verm#"lerd#r. Bu esnada geç#t #çer#s#nde 
bulunan çatlaklar ve yarıkların #çer#s# B#zans askerler#n#n ölüler#yle dolmu", öldürülen hayvan ve askerler#n 
kanları b#rb#r#ne karı"arak vad# boyunca akmı"tır.86 Sava"ın bu olumsuzluklarını #zleyen $mparator Manuel’#n 
üstüne üstlük b#r de, öz ye!en#n#n kes#k ba"ının b#r mızrak üzer#nde ta"ındı!ını görmes# onun büyük b#r moral 
çöküntüsü geç#rmes#ne neden olmu"tur.87 Bu sırada b#r de büyük b#r kum fırtınasının çıkması sonucu ortaya 
çıkan toz ve toprak bulutu ortalı!ı göz gözü görmez hale get#rm#"t#r. Kalan askerle rde bu karga"alı durum ne-
den#yle, dost dü"man ayırt edemeden b#rb#rler#n# kılıçtan geç#rmeye ba"lamı"lar ve sonuç olarak vad#de bulu-
nan yarıklar toplu mezarlar hal#ne gelm#"t#r.88 Ordusunun ço!unu kaybeden $mparator çares#z b#r "ek#lde, son 
b#r gayretle cesetler#n üzerler#nden atlayarak çayı geçeb#lm#"t#r. Daha sonra da bazen kar"ısına çıkan askerlerle 
çarpı"arak, bazen de Türklere görünmeden kaçmak suret#yle, önceden geç#d# geçmey# ba"armı" olan B#zans 
b#rl#kler#n tahk#mat kurdukları tepeye ula"arak canını kurtarab#lm#"t#r.89 Sabah oldu!unda Selçuklu askerler# 

82 Abdülhaluk Çay, Anadolunun Türkle"mes!nde Dönüm Noktası Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbel! (Myrıoekfalon) Zafer!, s.108. (Manuel Kom-
nenos’un !ng"ltere kralı II. Henry ( 1154-1189)’ye yazdı$ı mektubun çev"r"s" eser "çer"s"nde (s.106-110)ver"lm"#t"r.)

83 Süryan" M"hael, age, s. 371.
84 N"ketas Khonat"es, age, s. 123.
85 Abdülhaluk Çay, age, s.108.
86 N"ketas Khonat"es, age, s. 125-126.
87 Kemal Turfan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Üzer"ne Yen" Ara#tırmalar”, Türk Tar!h Kongres!, Ankara 22-26 Eylül 1986, Kongreye sunulan 

B"ld"r"ler III., TTK, Ankara 1991, s. 1117-1155.
88 N"ketas Khonat"es, age, s. 127.
89 N"ketas Khonat"es, age, s. 128.
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B#zans ordugâhını tamamen ku"atma altına almı"tı. Sava" esnasında büyük kayıp veren B#zans b#rl#kler# bu 
ku"atmayı kırmak #ç#n b#r mücadeleye g#r#"seler de ba"arılı olamamı"lardır. Türk#ye Selçuklu Sultanı kazanılan 
zafer#n önem#n# tam olarak kavrayamamı" olsa gerek k#, en yetk#l# adamlarından b#r#s# olan Gabras’ı $mpa-
rator'a hed#yelerle b#rl#kte barı" elç#s# olarak gönderm#" ve barı" tekl#f#nde bulunmu"tur. B#zans $mparatoru 
hed#ye olarak gönder#len kılıç ve atı almı" ve b#r barı" antla"ması #mzalamayı kabul etm#"t#r. Daha sonra b#zzat 
kaleme aldırdı!ı antla"mayı Manuel Komnenos kend# eller#yle onaylamı"tır. Bu antla"manın metn#nde yer alan 
"artlar tam olarak bel# olmasa da, kes#nl#!# b#l#nen #k# "art yer bulunmaktadır. Bunlar Türkler#n batı yönünde 
#lerley#"ler#ne engel te"k#l edecek olan Doryla#on ve Subla#on kaleler#n#n yıkılmasıdır.90

Myr#okephalon Zafer# Türk tar#h#n#n en öneml# k#lometre ta"larından b#r#s#d#r. Bu zafer Malazg#rt Zafer#'nden 
sonra Türk tar#h#n#n #k#nc# dönüm noktasıdır.  B#zans’ın yıllardır bekled#!# Selçuklu Devlet#'ne son vermek ve 
Türkler# Anadolu’dan atmak hayal#n# kes#n olarak ortadan kaldırmı"tır. B#zanslılar bu ma!lub#yetten sonra da#ma 
savunma poz#syonu almı", devletler# ger#leme ve çökü" devr#ne geçm#"t#r. Türkler#n 17 Eylül 1176 tar#h#nde ka-
zandıkları Myr#okephalon zafer# #le b#rl#kte Anadolu’da ba"lattıkları #lerley#", 1453 yılında Fat#h Sultan Mehmet’#n 
$stanbul’u fethederek B#zans’ı    tar#h sahnes#nden s#lmes#yle son bulmu"tur. Uluborlu Popa Bo!azı'nda gerçekle"en 
bu zaferle Anadolu’nun tapusu Türkler#n el#ne geçm#", artık Anadolu Türk#ye adıyla adlandırılmaya ba"lanmı"tır. 

90  N"ketas Khonat"es, age, s. 131. 
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MYRİOKEFALON/KARAMIKBELİK ZAFERİ
(16-17 EYLÜL 1176)*

Özet

Abdülhaluk ÇAY

B#zans $mparatoru Manuel Komnenos, 17 Eylül 1176 tar#h#nde, Selçuklu Sultanı II. Kılı-
çarslan’ın barı" ça!rılarına olumsuz cevap vererek (Kolossa/ Chones/ Colossae/ Khona#) adı 
#le b#l#nen Honaz, Lamp#s/Dazkırı ve Çelene/Kela#n#/D#nar üzer#nden bugün Karamıkbel#/
Isparta mevk#s#ne gelm#"t#r. Buradak# dar vad#de sava" Türk#ye Selçuklularının gal#b#yet#yle 
net#celenm#"t#r.

Anahtar Kel!meler: Manuel Komnenos, II. Kılıçarslan, M#ıyofalon, Karamıkbel#.

* Bu makale SDU FEF Sosyal B"l"mler Derg"s" “Isparta Bölges"n"n Tar"h" Co$rafyası ve Myr"okephalon Sava#ı Sempoz-
yumu  (19-20 Haz"ran 2014) Özel Sayısı”nda yayınlanmı#tır. 
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THE VICTORY OF MYRIOKEFALON/KARAMIKBELİ
(16-17 SEPTEMBER 1176)

Abstract

Abdülhaluk ÇAY

On September 17th, 1176, the Byzant#ne Emperor Manuel Comnenos, respond#ng ne-
gat#vely to overtures for peace from the Seljuk Sultan Kılıçarslan II, led h#s army from 
Kolossa (Chones, Colossae, Khona#) Honaz, Lamp#s/Dazkm and Celene/Kela#n#/D#nar 
#nto the Karamıkbel# reg#on. 'e Seljuks of Turkey ambushed the Byzant#ne army #n 
th#s narrow valley near $sparta.

Keywords: Manuel Komnenos, K!l!j Arslan II, Myr!okephalon, Karamıkbel!.
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Türk-B#zans $l#"k#ler#n#n en öneml# olaylarından b#r#s# M#ryofalon/Karamıkbel# Sava"adır. 
1170’l# yıllara gel#nd#!#nde $mparator Manuel, Türk tehl#kes#n#n ortadan kalkması #ç#n kat’# 
sonuçlu b#r muhareben#n ver#lmes#n#n gerekl#l#!#n# görmü" ve buna #nanmı"tı. Görüldü!ü 
üzere, o zamana kadar yapılan sava"larda bazı Türk b#rl#kler# zaman zaman ger# atılmı"lardı. 
Ancak Türk ordusunun yok ed#lmeden u!radı!ı yen#lg#ler B#zans’a h#çb#r fayda tem#n etme-
mekte, Türk Devlet#’n# h#ç sarsmamakta #d#. Çünkü kalabalık dü"man önünden çek#len Türk 
kuvvetler# Anadolu’nun b#lhassa yol güzergâhları boyunca da! geç#tler#nde ger#lla sava"ına 
g#r#"#yorlar ve sayıları yüz b#nler# a"an dü"man kuvvetler#n# Anadolu’nun #ç#ne çekerek da!ıtı-
yorlardı. Bu olaylar Türk halk muhayy#les#nde der#n tes#rler bırakmı" olup, b#rçok yerlerde her 
da! geç#d# #ç#n hâlâ devam eden b#rçok h#kâyeler tesp#t ed#leb#lmekted#r1. 

$mparator kısa süre #ç#nde sava" hazırlıklarını tamamladı. Kaynakların da #fade ett#!# g#b#, o 
zamana kadar te"k#l ett#!# orduların en kalabalı!ını meydana get#rd#. Bütün Sırb#stan ve Ma-
car#stan’dak# b#rl#kler#n# topladı. Lât#nler’#n ve Balkanlardak# Hır#st#yan Türkler/Scythes (Ku-
manlar)’ın yardımını sa!ladı. Trakya’dan çok sayıda öküz ve araba tem#n ett#. Meydana get#r-
d#!# ordunun büyüklü!ünden ve gücünden em#n olan $mparator Manuel, Türkler’# kes#n b#r 
yen#lg#ye u!rataca!ından üm#tl# #d#. Ordusunun hazırlanmasını b#t#rd#kten sonra, Ayasofya 
K#l#ses#’nde d#nî b#r tören düzenled# 2. Tören# müteak#p ordusunun ba"ında kentten ayrıldı.

Manuel, Türk tehl#kes#ne b#r son vermek ve Anadolu’yu Türkler’den ger# alab#lmek #ç#n bu se-
fere büyük önem verm#"t#. Meseley# âdeta b#r “H!lâl-Salîp” kavgasına dönü"türmü"tü. Dory-
leon ve Homa (Soubla#on)’nın tahk#m ed#lmes#nden sonra Papa III. Alexandre’a b#r mektup 
göndererek Türkler’e kar"ı yapaca!ı sava"ta, Papa’nın Batılı hükümdarları #kna ederek kend#s#-
ne yardım etmeler#n# sa!lamasını r#ca etm#"t#3. Ancak 29 Ocak 1176 tar#h#n# ta"ıyan Papa’nın 
cevabî mektubu yardımın ancak yıl sonuna do!ru gönder#leb#lece!#n# b#ld#rmekteyd#. D#!er 

1 Da$ geç"tler" "le bel’ler "le "lg"l" çe#"tl" h"kâyeler anlatılagelmekted"r. Olay "le "lg"l" olarak bu yerlere özel adlar ver"l-
m"#t"r. Mesela Yalvaç Ovası’nın kuzeydo$usunda Ak#eh"r-bel"’nde “Gâvur Uçuran” den"len b"r mahâl bulunmaktadır. 
Halk arasında dü#manların buradak" geç"tten uçuruma yuvarlandıkları anlatılır. Gene Karamıkbel"’ndek" “Kanlıdere” 
adı böyle b"r olayın hatırasıdır. Ba#ka benzer h"kâyeler de vardır: Çorum-!sk"l"p arasındak" “Haram"dere” olarak b"l"-
nen geç"t Celâl" !syanları "le "lg"l" olayların b"r hatırası olsa gerekt"r. Ege Bölges"ndek" Efe, Zeybek h"kâyeler" tamamen 
da$ geç"tler"nde ve bellerde geçmekted"r. Amasya bölges"ndek" “Ferhat "le &"r"n” h"kâyes"ne benzer b"r h"kâye de 
Hatay’ın Belen Da$ları’nda anlatılagelmekted"r [Bkz. Al" Rıza Önder; “Bahrat "le At"k H"kâyes"”, Türk Folklor Ara#-
tırmaları, Sayı: 156 (Temmuz 1962), s. 2772]. Y"ne bu da$ geç"tler" "le "lg"l" olarak bazı tar"h" b"lg"ler" de hatırlatmak 
gerek"r. Mesela II. Haçlı Sefer" sırasında Haçlı Ordusu Komutanı Fransa Kralı VII. Lou"s, Den"zl"-Antalya yolu üzer"n-
dek" Kazıkbel" Geç"d"’nde a$ır b"r yen"lg"ye u$ratılmı#tır. Köseda$ Sava#ı önces"nde tecrübel" Selçuklu komutanları 
S"vas’ta kalarak Mo$ol ordusunun !ç Anadolu’ya ba$lanan da$ geç"tler"ndek" yollar, derbentler üzer"nde yok ed"l-
mes"n" savunmu#lardır (Bkz. O. Turan; Selçuklular Zamanında Türk!ye, s. 433 vd). Daha sonraları Karakoyunlu Kara 
Yusuf, T"mur ordularına kar#ı da$ geç"tler"n" kullanmak suret"yle Do$u Anadolu’da âdeta b"r ger"lla sava#ı yapmı#tır.

2 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 120; Franz Grabler, D!e Krone der Komnenen, p. 222; Ch. Le Beau, 
H!sto!re de Bas-Emp!re, s. 275.

3 F. Chalandon, Les Comnenes, I-II.., p. 505-506; Sa"t Kofo$lu, Ham"do$ullan Beyl"$", s. 20.
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yandan $mparator’un Papa’ya yaptı!ı bu müracaat daha sonrak# yıllarda III. Haçlı Sefer#’ne zem#n hazırlayacaktır4.

Yukarıda #zah ed#ld#!# g#b# $mparator sefere Haçlı yardımını sa!layamadan çıkmak zorunda kaldı. Bununla be-
raber $mparator’un sefer# gerek Lât#nler (Batı), gerek B#zans açısından gerçek b#r Haçlı Sefer# n#tel#!# ta"ımakta 
ve bu sefer#n Müslümanlar’a kar"ı olmak üzere bütün Ortado!u’ya yayılması amaçlanmaktaydı. Anadolu’da b#r# 
kuzeyden N#ksar’a, d#!er# de Den#zl# tarafından Konya’ya olmak üzere ç#ft yönlü b#r taarruz dü"ünen $mpara-
tor, Selçuklulara yardımını muhtemel gördü!ü Mısır’a, sah#ller#n# vurmak üzere, 150 parçalık b#r B#zans do-
nanmasını da gönderm#"t#5. Aynı yıl Kudüs Kralı’nın ve Orta do!u’dak# Lât#n pr#nkepsl#kler#n#n de Müslüman 
devletlere kar"ı taarruza geçmeler# Rum-Lât#n #"b#rl#!#n# gözler önüne sermekted#r.

Ayasofya’da yapılan parlak b#r d#nî tören# müteak#p ba"kentten ayrılan B#zans ordusunun a!ırlıklarını 5.000 
araba ve pek çok hayvan ta"ımakta, yardımcı olarak $ng#l#zler, Franklar, Macarlar, Sırplar ve B#zans ordusunda 
h#zmet gören Türk asıllı Hır#st#yanlar bulunmaktaydı6. Manuel, kuvvetler#n# Atranos Çayı kıyılarındak# yı!ınak 
yer# olan Lopad#on/Ulubat’ta toplamaya ba"ladı. Sırp ve Macar b#rl#kler#n#n gec#kmes#nden dolayı, bu büyük 
B#zans ordusu ancak 1176 #lkbaharında/yaz ba"ında Türk-B#zans sınırına do!ru #lerlemeye ba"ladı.

$mparatorun kuvvetl# b#r orduyla üzer#ne geld#!#n# ö!renen Sultan II. Kılıç Arslan tekrar elç#ler göndererek sulh 
tekl#f#nde bulunmu", ancak $mparator Manuel, Sultan’ı, yaptı!ı yardımları unutmakla suçlayarak bütün sulh 
tekl#&er#n# reddetm#"t#. Sultan II. Kılıç Arslan #se $mparatoru Doryleon ve Homa (Soubla#on) $st#hkâmlarını 
yen#den yaptırarak, anla"malara aykırı davranmakla suçlamaktaydı7. $ht#yatlı bazı B#zanslı komutanlar, $mpa-
rator’u sulha razı olması #ç#n #knaya çalı"mı"lar ancak Manuel onları d#nlemem#"t#. B#zans #le artık kat’# sonuçlu 
b#r meydan sava"ının kaçınılmaz oldu!unu anlayan Sultan II. Kılıç Arslan, Ortado!u’dak# Türk ve Müslüman 
devletler#n yardımını #stem#", $mparator Manuel ve Batılı ara"tırıcılara göre de bu yardımı tem#n etm#"t#8. An-
cak Sultan’a geld#!# #dd#a ed#len yardım hususunda el#m#zde herhang# b#r del#l yoktur.

Konya üzer#ne yürümek maksadıyla yola çıkan $mparator normal Esk#"eh#r yolunu bırakıp, Akhyraos9’dan #ne-
rek Den#zl# yolunu terc#h ett# ve Fr#gya ya g#rd#10. $mparator, Esk#"eh#r üzer#nden harekâta geçmes# hâl#nde 
Türkler’#n mukavemet#yle kar"ıla"aca!ını tahm#n ett#!#nden bu güney yolunu seçm#" ve beklenmed#!# bu yol-
dan #lerleyerek Türkler’# ân# b#r baskınla ma!lûp etmey# plânlamı"tı.

4 F. Chalandon; Les Comnenes, I-II..., s. 505-506.
5 Bu donanmanın ne g"b" "#ler yaptı$ı hususunda b"lg"m"z yoktur. I#ın Dem"rkent bu donanmanın Myr"okefalon Sava#ından sonra gönder"ld"$" 

dü#ünces"nded"r. Bkz. !oanne K"nnamos’un H"stor"a’sı..., s. 215, p. 18.
6 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 120; N. Khon"ates, D!e Krone der Komnenen, p. 222; L. Rasony, Tar!hte Türklük, Ankara 1971, s. 

194; A. Z. Vel"dî Togan, Umumî Türk Tar!h!ne G!r!", !stanbul 1970, s. 204.
7 N. Khon"ates; H"sto"re de Constant"nople..., p. 119, 120.
8 A. A. Vas"l"ev, “Manuel Comnene and Henry Plantegenet”, Byzant!n!sche Ze!tschr!ft, No. (1929- 1930), p. 237; Ch. Le Beau, s. 276; F. Chalandon, 

s. 508; S. Vryon"s, s. 124. Ancak hang" beyl"klerden ve ne kadar yardım geld"$" bell" de$"ld"r.
9 Akhyraos, M"let’ten !stanbul’a ula#an yol üzer"nde, Balıkes"r yakınlarında b"r #eh"r.
10 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 120; Ch. Le Beau, s. 275; F. Chalandon, s. 507.
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Daha önceler# Kolossa (Chones, Colossae, Khona!) adı #le b#l#nen Honaz’a gelen B#zans Ordusu kısa b#r 
süre burada konakladı. $mparator Manuel, bu "eh#rdek# Ag!os M!hael/Sa!nt M!chel K#l#ses#’n# z#yaret ederek 
zafer #ç#n dua ett#. Buradan hareket eden B#zans Ordusu Lamp#s/Dazkırı’na, sonra Meandre/Menderes Neh-
r#’n#n kayna!ı11nın bulundu!u Celene/Kela#n#/D#nar’a vardı. Daha sonra Come/Homa (Homata, S#bl#a, Soub-
la#on)’ya ula"an B#zans ordusu buradan “Myr!ocephale/Myr!o Yıkık "st!hkâmına ula"tı. Kaynaklara göre 
burada B#zans toprakları b#t#yor, Türk toprakları ba"lıyordu12. Steven Runc#man burasını “E!#rd#r Gölü'nün 
ucundan Sultanda!ı s#ls#les#ne g#den da!lık bölgeye g#rd#.” "ekl#nde tar#f etmekted#r13.

Sultan II. Kılıç Arslan Homa-Myr#o yıkık #st#hkâmı arasında #lerleyen B#zans ordusuna kar"ı gerekl# tedb#rler# 
almakta gec#kmed#. B#r yandan $mparator’la sulh te"ebbüsler#n# sürdürürken, d#!er yandan oldukça kalabalık 
B#zans Ordusu’nu, b#r meydan muharebes# yapmadan önce, mümkün mertebe yıpratmaya gayret göster#yordu.

Türkler hakkında oldukça tecrübe sah#b# olan $mparator Manuel, yol boyunca her türlü emn#yet tedb#rler#n# de 
aldırmı"tı. Ancak B#zans ordusunun yürüyü"ü oldukça yava" cereyan etmekte olup, bunun sebeb# de arkaların-
dak# yük, erzak ve sava" malzemes# ta"ıyan 5.000 kadar arabanın ve s#lahsız yardımcı kuvvetler#n14  varlı!ıydı. 
$mparator, Sultan’ı yenece!#nden o kadar em#nd# k#, Konya’yı ku"atmak #ç#n mancınık vs. g#b# s#lahları da bera-
ber#nde get#r#yordu. Bu #t#barla B#zans ordusu tam anlamıyla battal b#r vaz#yetteyd#. Hâlbuk# Türk kuvvetler#, 
çev#k ve hareketl#, büyük b#r ço!unlukla haf#f süvar# #d#ler. Bütün yol boyunca düzenl# b#r "ek#lde hareket eden 
B#zans ordusuna gerek yürüyü" sırasında, gerek konaklama yerler#nde Türkler zaman zaman görünerek bas-
kınlar yapıyor ve zarar ver#yorlardı. Sultan II. Kılıç Arslan'ın bu yıpratma stratej#s#n# Süryan# M#hael "u "ek#lde 
anlatmaktadır: “ ... $mparator öfkeyle Sultan’ın pe"#ne dü"tü. Sultan da!dan da!a kaçıyordu. Çünkü $mparator-
la b#r meydan muharebes# yapmak #stem#yordu”15.

“Sultan ordularına muharebeye tutu"mamalarını, ama B#zans ordusuna önden, sa!dan, soldan ve arkadan çe-
teler hâl#nde hücum etmeler#, #nsan ve hayvanlara gıda maddes# olab#lecek ne varsa heps#n#n yakılması buyru-
!unu verd#. Su kuyularına, su kaynaklarına #nsan, köpek, e"ek ölüler#n# ve bütün murdar ve kokmu" ne varsa 
atılarak k#rlet#lmes#n# emrett#”16.

11 Meandre/Menderes Nehr"’ne dökülen Marsyas Kolu adım b"r efsaneden almı#tır. Kend"s"ne kar#ı güzel #arkı söyleme "mkânını vermeyen Mar-
syas, Apollon tarafından öldürülmü# ve der"s" yüzülerek buraya atılmı#tır (Bkz. N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople..., p. 120).

12 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p, 120; Ch. Le Beau, H!sto!re de Bas-Emp!re, s. 275; A. A. Vas"l"ev, H!story of the Byzant!ne Emp!re, 
II, s. 82; S. Vryon"s, The Decl"ne of Med"eval Hellen"sm "n As"a M"nor..., %. 123.

13 Steven Runc"man; Haçlı Seferler! Tar!h!, II. C"lt, s. 345.
14 N. Khon"ates’e göre “. .. sayılan çok olmakla b"rl"kte heps" de sava# "ç"n "çe yaramayan adamlardan olu#an sürücüler”. Bkz. D!e Krone der 

Komnenen, p. 223.
15 Süryan" M"hael, p. 369.
16 Süryan" M"hael, p. 370.
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Türk b#rl#kler# sık sık B#zans Ordusu’nu vuruyor ve B#zans Ordusu’nun geçmes# muhtemel c#var köyler# tahr#p 
ve ya!ma ed#yordu. Ayrıca B#zans Ordusu’nun y#yecek ve su bakımından güç duruma dü"mes# #ç#n elden gelen 
her "ey yapılmaktaydı. Ek#nler ve otlar tahr#p ed#lm#", çevredek# sular #nsan ve hayvan cesetler# atılmak suret#y-
le k#rlet#lm#"t#. Bunların sonucu olarak kısa süre sonra kend# sınırları #ç#nde B#zans ordusunda d#zanter# (veya 
kolera, ba!ırsak enfeks#yonu) salgını çıkmı" ve çok sayıda B#zans asker# ölmü"tü17.

Sava"ın ne demek oldu!unu b#len B#zanslı ya"lı komutanlar $mparator’a Sultan’ın sulh tekl#f#n# d#kkate alma-
sını tavs#ye etm#"lerse de d#nletemem#"lerd#. F#k#rler#n# kabul ett#reb#lmek #ç#n Türk kuvvetler#n#n hareketl# ve 
çev#k olu"ları, o zamana kadar #mkânsız g#b# gözüken yerler# zapt etm#" olmaları sebeb#yle moraller#n#n yüksek 
bulundu!u, B#zans Ordusu’nun #se yorgun ve üstel#k d#zanter# yüzünden b#rçok kayıp verd#!# vb. gösterd#kler# 
gerekçeler $mparatoru #knaya yetmed#. $mparator ve ma#yet#n#n #ç#nde bulundu!u bu durum devr#n B#zans 
tar#hç#s# N. Khon#ates tarafından acı acı tenk#t ed#lmekted#r18.

Görüldü!ü üzere, $mparator sefer ba"langıcındak# #ht#yat# b#r yana bırakmı" ve çevres#ndek# sava" taraftarı 
tecrübes#z komutanların etk#s#ne g#rm#"t#. D#!er yandan Sultan Kılıç Arslan, B#zans Ordusu’nun hareket#n# 
her an tak#p ed#yor, kontrol altında bulunduruyor ve öldürücü darbey# vuraca!ı zamanı kolluyordu. Türk kuv-
vetler#n#n devamlı baskınları ve çevredek# tahr#batı B#zans Ordusu’nu Homa’dan #t#baren her türlü hareket 
serbest#s#nden mahrum bırakmı"tı.

Buna ra!men Sultan II. Kılıç Arslan $mparator Manuel’e üçüncü defa elç#l#k heyet# gönderd#. Sulh yapılması 
hususunda $mparator’u tekrar uyardı. $mparator Manuel, Sultan’ın tekl#f#n# tekrar reddederek “...Barı# #art-
larını Konya’da görü#eb!lece$!n!”19 bel#rtt#. B#zans ordusunun harekâtı sırasında Sultan’ın bu "ek#lde sık 
sık elç#ler göndererek sulh #stemes# herhalde $mparator Manuel’de SultanJın kend#s#nden çek#nd#!# "ekl#nde 
b#r kanaat uyandırmı" olmalıdır k#, ba"langıçta görülen #ht#yattan ve tedb#rlerden $mparatoru uzakla"tırmı"tır. 
Sultan II. Kılıç Arslan barı" tekl#&er#n#n redd# üzer#ne, Manuel Cogn!’ye geld#!#nde Sybr#ze etekler#nde B#zans 
ordusunu pusuya dü"ürecekt#r.

17 N. Khon"ates, H!sot!re de Constant!nople..., p. 120-121; A. A. Vas"l"ev, “Manuel Comnenus and Henry Plantegenet”, p. 237; Süryan" M"hael, s. 370, 
371; Ch. Le Beau, H!sto!re de Bas-Emp!re, p. 276; F. Chalandon, Les Comnenes, I-II..., p. 507; S. Vryon"s, The Decl!ne of Med!eval Hellen!sm !n 
As!a M!nor..., %. 124; Fer"dun D"r"mtek"n, Konya ve Düzbel, s. 112.

18 ”... O zamana kadar h"ç sava# trompet" ses" duymamı#, #a#aa ve göster"# "ç"ndek" as"lzadeler... ”, “... Bu genç subaylann f"k"rler" ve davram#ları 
gururdan ve elb"seler"n"n ürer"nde parlayan altın ve gümü#ten daha fazla d"kkate de$er de$"ld". ” (Bkz. N. Khon"ates; H!sot!re de Constan-
t!nople..., p. 121; N. Khon"ates, D!e Krone der Komnenen, p. 224). Ayrıca bkz. Ch. Le Beau; H!sto!re de Bas-Emp!re, p. 276; F. Chalandon, Les 
Comnenes I-II..., p. 508; S. Vryon"s, The Decl!ne of Med!eval Hellen!sm !n As!a M!nor..., p. 124.

19 Cl. Cahen; Pre-Ottoman..., s. 104.
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B#zans Ordusu oldukça yıpranmı" olarak “Myr!o Yıkık "st!hkâmı”na geld#!#nde, sava"tan b#r öncek# gece 
Türk kuvvetler# B#zans Karargâhına baskın yaparak ya!maladılar20. Süryan# M#hael bu baskın olayını "u "ek#lde 
anlatmaktadır: “Baskın önces#nde Sultan’ın bulundu!u yere üç saat mesafede” bulunan bölgeye geld#kler#nde 
“hayvan ve #nsanların y#yecekler#, çe"#tl# s#lah ve harp malzemeler#n#, altın vb. kıymetl# e"yalarını, k#l#se olarak 
kullanılan çadırlarını ve her nev# e"yalarını arkada bırakarak, geç#de yöneld#ler.)21. Türkmenler #mparatorun ve 
ordusunun a!ırlıkları ger#de bırakarak geç#de yönelmeler# üzer#ne B#zans ordusuna arkadan saldırarak bütün 
ordugâhı ya!malamı"lardır. Bu baskının "ok etk#s# yaptı!ı anla"ılmaktadır. Manuel, kurtarab#ld#kler# a!ırlık-
ları takt#k hatası olarak emr#ndek# hassa ordusunun önüne yönlend#rerek ordu düzen#n#n bozulmasına sebep 
olacaktır. Karamıkbel#’n# *uhut Ovası’na do!ru kapatan “Yıkık Myr!okefalon îst!hkâmı”nı 17 Eylül 1176 
Cuma22 günü a"an B#zans Ordusu Karamıkbel#’ne do!ru #lerlemeye ba"lamı" ve “bo$az” görünümündek# vad#-
ye g#rm#"t#r. Sultan II. Kılıç Arslan’ın pusu kurdu!u Sybr#ze etekler#ndek# vad#, N#ketas’ta “... K# buradan Myr#o-
cephale’den çıkan Romalılar geçeceklerd#. Bu uzun b#r vad#d#r. B#r tarafında yüksek da!lar, öbür tarafında der#n 
uçurumlar vardı.” "ekl#nde anlatılmı"tır23. Süryan# M#hael bu geç#d#; “... h#ç su bulunmayan, ormanlar arasında, 
dar, sıkı"ık b#r bölge...” olarak tar#f etmekted#r24. N#ketas Khon#ates’te sava"ın cereyanı anlatılırken “a!açlar 
arasını maktul dü"enler doldurdu.”25 anlatımı pusu kurulan geç#d#n a!açlıkla örtülü b#r geç#t oldu!una #"aret 
etmekted#r. S. Vryon#s kaynakları de!erlend#rd#kten sonra B#zans harekâtını anlatırken bu noktada sava" yer# 
hakkında öneml# b#r yorum yapmaktadır. Vrvon#s’e göre; “... #mparator Manuel’#n Sultan’ın son barı" tekl#f#n-
den sonra, II. Kılıç Arslan Myr#okefalon’u terk etm#", B#zans Ordusu#ıun g#rmek üzere oldu!u Tzybr!tze’n#n 
arka kısmını #"gal etm#"t#r”26.

N. Khon#ates sava" önces# #k# hükümdarı kar"ıla"tırırken Sultan II. Kılıç Arslan’la Manuel Komnenos’un özel-
l#kler#n# “Sultan son derece #ht#yatlı ve akıllı #d#. Da#ma büyük b#r #ht#yatla hareket ederd#... Hâlbuk# $mparator 
cüretkâr ve atılgan #d# ve ordunun da#ma ba"ında #d#” 27 "ekl#nde vurgulamakta #d#, N. Khon#ates sava" önces# 
Manue’#n harekâtını “D#kkatle ve #ht#yatla #lerled# ve #ht#mamla mevz#lenerek ve h#çb#r zaman kend#ler#n# teh-
l#keye atmadı28 "ekl#nde anlatırken, Sultan II. Kılıç Arslan’ın pusu kurdu!u geç#ttek# Manuel’#n stratej#s#n# "u 
"ek#lde tenk#t etmekted#r: “$mparator bu kadar zor ve çet#n b#r yoldan b#r orduyu geç#rmek #ç#n gerekl# olan 
emn#yet ve #ht#yat tedb#rler#n# almadı. Geç#d# açmak #ç#n haf#f s#lahlı b#rl#klerle h#çb#r zaman önden g#tmed#. 
Hâlbuk# ba"ına gelen bütün #"lerden daha önce #kaz ed#lm#"t#29.

20 S. Vryon!s, The Decl!ne of Med!eval Hellen!sm !n As!a M!nor..., p. 124. Sava#ın cereyan tarzı "le "lg"l" olarak devr"n kayna$ı N"ketas Khon"ates (s. 
121-128)’de ve !mparator Manuel’"n !ng"ltere Kralı Henry’ye gönderd"$" mektupta (Bkz. A. A. Vas"l"ev, “Manuel Comnene and Henry Plantege- 
net”, s. 237-239) oldukça gen"# b"lg" bulunmaktadır; Süryan" M"hael, s. 371.

21 Süryan" M"hael, p. 371.
22 Yücel Da$lı-Cumhur Üçer; Tar!h Çev!rme Kılavuzu, II. C"lt, 01 M. 301-29 Z. 600 (07 A$ustos 913-28 A$ustos 1204), Ankara 1997, s. 573.
23 N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople..., p. 121.
24 Süryan" M"hael, p. 371.
25 N. Khon"ates; H!stor!a, Çev. F. I#ıltan, s. 126, 127.
26 S. Vryon"s, The Decl!ne of Med!ebal Hellen!sm !n As!a M!nor..., %. 124; Steven Runc"man, Haçlı Seferler" Tar"h", II. C"ld, s. 345-346.
27 N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople..., p. 119.
28 N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople.., p. 121.
29 N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople..., p. 122.
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Geç#d#n #k# yanındak# yüksek tepeler#nde mevz#lenerek vad#ye tamamen hâk#m b#r durumda olan Türk kuvvet-
ler#, B#zans Ordusu’na ba"langıçta müdahale etmeyerek, dü"man öncüler#n#n bo!azın #ç#ne do!ru #lerlemeler#-
n# âdeta kolayla"tırmı"tır.

B#zans Ordusu’nun öncü b#rl#kler#ne Constant!n L’Ange/
Konstant!nos Angelos’un #k# o!lu Jean/"oannes ve And-
ron!que/Andron!kos komuta etmekteyd#. Öncü b#rl#kler#n#, 
Constant!n Macroducas/Konstant!nos Mavrodukas #le 
Andron!que Laparda/Andron!kos Lampardos komutasın-
dak# d#!er b#rl#kler tak#p etmekteyd#. B#zans Ordusu’nun sa! 
kanadını, $mparatordun kayınb#rader# Antakyalı Konstans’ın 
o!lu Baudou!n, sol kanadını #se %edore Maurozume/%e-
odoros Mavrozomes komuta ed#yordu. Bunların da ardında 
bagajlar, koçba"ları ve ku"atma arabaları gelmekteyd#. $mpa-
rator Manue’#n komutasındak# hassa ordusu30 #le artçı kuvvet-
ler daha da ger#de #d#ler. Artçı kuvvetler# #se Contostephane 
komutasında #d#. Bu ordu sıkı"ık n#zâmda olup, 15 km kadar 
uzunlukta b#r konvoy meydana get#rm#"t#31.

Kaynaklardan tesp#t ed#leb#ld#!# g#b#, $mparator Manuel, sava"-
tan b#r gün öncek# baskın ve ya!ma sonrası kurtarab#ld#kler# 
bagaj ve mak#neler# ta"ımakta olan arabaları kend# komutasın-
dak# hassa b#rl#kler# #le esas ordusu arasına almı"tı k#, bu yanlı" 
hareket# ordu b#rl#kler# arasındak# #rt#batın kes#lmes#ne sebep 
olmu"tu. N#tek#m Jean/$oannes, Andron#kos, Mavrodukas ve 
Lampardos komutasında #lerleyen kuvvetler, tehl#kes#zce vad#-
y# geçmek #ç#n, öndek# p#yadeler#n# Türkler’e kar"ı taarruza ge-

ç#rm#"ler, kayaların tepes#nden kend#ler#ne saldıran Türk kuvvetler#n# ger# püskürtmü"lerd#r. Ancak ger#dek# 
asıl B#zans ordusu bu kend# öncü kuvvetler#n# arada engel te"k#l eden a!ırlıklar yüzünden lâzım gelen süratle 
tak#p edemem#"t#.

D#!er yandan Öncü kuvvetler#n bo!azı geçerek ovaya #nmes#ne müsaade eden II. Kılıç Arslan, bu suretle, B#zans 
Ordusu’nun #y#ce #k#ye ayrılmasını sa!lamı" oluyordu. Ayrıca asıl B#zans Ordusu’nun vad#ye hâk#m olan Türk 
kuvvetler#n# ger# atmadan çıplak araz#de yürüyormu"çasına bo!aza g#rmes# Türk Ordusu’nun #"#ne yaramı"tı. 
Z#ra fırsatı kaçırmayan Sultan, Karamıkbel#’n#n çıkı"ındak# tepe noktasında geç#d# kapattırmı", d#!er taraftan, 
yamaçlardan vad#ye sevk ett#!# Türk kuvvetler# B#zans Ordusu’nun sol kanadına taarruza geçm#"t#. Önce yo!un 

30 Hassa ordusu, “ordunun ç"çe$"” olarak tanımlanmaktadır.
31 N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople..., p. 122; Ch. Le Beau, s. 277; F. Chalandon, s. 507, 509; A. A. Vas"l"ev, “Manuel Comnene and Henry 

Plantegenet”, s. 239 vd; Fer"dun D"r"mtek"n, Konya ve Düzbel, s. 116.

Öncü kuvvetler!n 
bo#azı geçerek ovaya 
!nmes!ne müsaade 
eden II. Kılıç Arslan, 
bu suretle, B!zans 
Ordusu’nun !y!ce !k!ye 
ayrılmasını sa#lamı" 
oluyordu.
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ok ya!muruna tutulmu" olan B#zans sol kanadının büyük b#r bölümü kısa zamanda yok ed#ld#, ger# kalanlar #se 
da!ıldı.

Arkadan gelen sa! kanat komutanı Baudou#n, emr#ndek# kuvvetlerle #mdada yet#"meye çalı"tıysa da ba"arı elde 
edemed#, çarpı"manın daha ba"larında telef oldu. Geç#t tamamen Türk kuvvetler#nce kapatılmı" oldu!undan 
dar vad#de sıkı"ıp kalan bu B#zans kuvvetler# hareket kaab#l#yetler#n# kaybetm#"lerd#. B#zans Ordusu parçalan-
mı", vad#ye da!ılan b#rl#kler arasında #rt#bat kes#lm#"t#. Ger# çek#lme #mkânları da ortadan kalkmı"tı. Üstel#k 
b#zzat #mparator komutasındak# hassa ordusu #le artçı kuvvetler#n buraya yardıma ko"maları da mümkün de-
!#ld#. Çünkü arada a!ırlıklar büyük b#r engel te"k#l etmekteyd#. Böylece büyük mücadelen#n daha #lk saatler#nde 
B#zans Ordusu tamamen per#"an ed#lm#"t#.

Bu arada d#!er b#r Türk kuvvet#, B#zans artçı kuvvetler#n#n ger#s#ne sarkarak r#cat hattını kest#!# #ç#n, ne ger# 
çek#lme ve ne #ler# g#deb#lme #mkânı kalmamı" olan artçı b#rl#kler de kısa sürede ez#lm#"lerd#. $"te bu sıradadır 
k#, N#ksar’dak# sava"ı kaybederek öldü!ünü söyled#!#m#z Andron#kos Vatatsez’#n kes#k ba"ı sava" alanına ye-
t#"t#r#lm#" ve b#r mızra!ın ucuna takılarak B#zans askerler#ne yüksekçe b#r yerde göster#lm#"t#r. Bu manzara, 
B#zans askerler#nde zaten kalmamı" olan dayanma gücünü ve en son cesaret kırıntılarını alıp götürmü"tü32.

$mparator Manuel, önce sol ve sa! kanadının, daha sonra artçı kuvvetler#n#n #mha ed#lmeler#n# üzüntüyle sey-
retmekten ba"ka b#r "ey yapamıyordu. Türkler’#n harp takt#!# net#ces#, bo!aza g#rm#" olan B#zans öncü kuv-
vetler#n#n vad#n#n çıkı"ından sonra b#r tepen#n ete!#nde etra&arını ç#tlerle çev#rerek yen#den düzenlenmeye 
çalı"tıkları b#r sırada, Sultan Kılıç Arslan, kat’# sonucu almak #ç#n $mparator Manuel Komnenos komutasında-
k# hassa kuvvetler#ne kar"ı taarruza geçt#. $mparator Manuel, emr#ndek# b#rl#klere b#r yol açmak #ç#n yaptı!ı 
mücadeleden sonra bunun #mkânsız oldu!unu gördü. Bütün üm#tler#n# y#t#rm#" b#r vaz#yette, herkes#n kend# 
canını kurtarmasını emrett#kten sonra Türk b#rl#kler#n#n #ç#ne atıldı33.

32 N. Khon"ates pusuya dü#en B"zans Ordusunun durumunu #u #ek"lde anlatmaktadır: “Barbarlar/yan" Türkler bu ba#arıdan kuvvet alarak geç"d", 
tamamen kapadılar. Öyle k" Romalılar (yan" B"zanslılar) ne "ler" ne de ger" g"deb"ld"ler. Dü#mana zarar verme #öyle dursun, b"rb"rler"ne zararları 
oluyordu. !nsanlar ve atlar b"r anda sonsuz  sayıda ok ya$muruna maruz kalarak del"k de#"k oldular. Yerler ölülerle kaplandı ve vad"ler" kan 
dereler" "st"la ett". Bunun deh#et" sözle "fade ed"lemez. Askerler"n kalb"nde kalan son cesaret de maruz kaldıkları o kadar hüsran sırasında, b"r 
mıızra$ın tepes"nde Andron"que Vatace’ın ba#ını görünce kayboldu” Bkz. N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 122; Süryan" M"hael 
de bo$azdak" sava#ı anlatırken “... Grekler’"n üzeler"ne daglann tepeler"nden, hayvanları ve "nsanları de$"rmen g"b" ö$üten koca koca ta#lar 
yuvarladılar... ” #ekl"nde olayı anlatmaktadır. Bkz. Süryan" M"hael, s. 371; F. Chalandon, Les Comnenes, I-II..., p. 510.)

33 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 123, 124.
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Bu sırada ansızın çıkan b#r fırtınanın savurdu!u toz, toprak, kum göz gözü görmez hâle get#rd#. $k# ordu, dostu 
dü"manı ayırt edemez b#r "ek#lde sava"a devam ed#yordu. N. Khon#ates ba"ta olmak üzere kaynakların bel#rt-
t#!# g#b#, çarpı"ma o kadar "#ddetl# olmu"tu k#, vad#, tamamen #nsan ve hayvan cesetler#yle dolmu"tu. Ölümden 
kurtulan $mparator Manuel’# tanıyan b#r B#zans asker# atını vererek O’nun es#r dü"mes#n# önled#. $mparator 
etrafına toplanan kılıç artı!ı B#zans kuvvetler#yle beraber, öncü b#tl#klere ula"ab#lmek #ç#n geç#d# a"mak maksa-
dıyla son b#r gayret gösterd#. Fakat ma#yet# #le b#rl#kte ku"atıldı!ından, kend#s#nden yardım #steyen, ye!en#n#n 
kocası, $oannes Kantakuzenos’un ölümünü seyretmekten ba"ka b#r "ey yapamadı. Jean/$oannes Kantakuze-
nos ve ma#yet#n# ortadan kaldıran bu Türk b#rl#!# $mparator Manuel'# yakalamak #ç#n harekete geçt#, #k# taraf 
arasında çok sert b#r mücadele olduysa da $mparator b#n b#r güçlükle sa&arı yararak az b#r ma#yetle B#zans öncü 
b#rl#kler#ne ula"mayı ba"ardı34.

Ak"am karanlı!ı çöktü!ünde, kurtulab#len kuvvetler#n ba"ında Andron#kos Kontastafenos da B#zans ordugâ-
hına ula"tı.

Böylece Karamıkbel# Geç#d#’nde Türk Sultanı II. Kılıç Arslan tar#h#n büyük #mha sava"larından b#r#n# yapmı" 
(17 Eylül 1176), çok büyük b#r zafer kazanmı"tı. Bu sava"ta B#zans Ordusu’nun tamamına yakın b#r bölümü 
#mha ed#lm#"t#35. Yalvaç Ovası tarafına geçt#!#n# söyled#!#m#z ve sonra $mparator’un katılmı" oldu!u öncü kuv-
vetler, toplandıkları yerde Türkler tarafından muhasara altına alınmı"tı. Y#ne kaynaklardan tesp#t ed#leb#ld#!# 
g#b# burada, muhasara altındak# B#zans kuvvetler# tam manasıyla büyük b#r moral çöküntüsü #ç#ndeyd#ler36. 

34 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 124, 125; N. Khon"ates, D!e Krone der Komnenen, p. 224-233.
35 Myr"okefalon Sava#ı tar"hte Türkler’"n çok defa uyguladıkları “H"lâl” takt"$" dı#ında, o tar"he kadar dünya tar"h"nde de rastlanılmayan b"r “pusu” 

takt"$"n"n uygulandı$ı b"r sava#tır. Dünya harp tar"h"nde pusu takt"$" uygulanarak dü#man tarafın ma$lûp ed"ld"$" tar"hî önem" çok büyük b"r 
sava#tır.

36 Bunu kaynaklarda görülen #u "k" olay açık olarak göstermekted"r: Askerler"nden su "steyen !mparator Manuel, suyun kanlı olması kar#ısında 
hayıflanarak kend" kend"ne; - Ah bu muhakkak Hır"st"yan kanıdır. Hır"st"yan kanını "çmek ben"m "ç"n ne bedbahtlık! — d"yerek suyu "çmekten 
vazgeçer. Ancak !mparatorun söyled"kler"n" duyan b"r B"zans asker" ona #öyle der - Ha#metmeâb, bu korkunç suyu "lk defa bugün "çm"yorsu-
nuz. Ondan çok defa "çt"n"z, tebaanızı a$ır verg"ler altında ezerken sarho# oldunuz” (Bkz. N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople..., p 125-126; 
Ch. Le Beau, H!sto!re de Bas-Emp!re, s. 281).

 D"s"pl"ns"zl"$"n "k"nc" b"r m"sal" de B"zans ordugâhının ya$malanması sırasında meydana gel"yor: “Manuel haz"nes"n" ya$malayan Türkler’"n 
durdurulmasını tem"n "ç"n askerler"ne em"r vererek; “altınları almakta B"zans askerler"n"n Türkler’den daha fazla hakkı oldu$unu” "fade ett"$"n-
de aynı asker daha küstahça !mparator’a #u cevabı vermekte gec"kmem"#t": “O altınları halkımızı ezmek pahasma almamanız daha "y" olurdu. 
Ama #"md" onları/altınları hayatımız pahasına ger" almamızı emred"yorsunuz. E$er !mparator, övündü$ü g"b" cesur b"r adamsa kend"s" g"d"p 
alsın!” (Bkz. N"ketas Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 126; Ch. Le Beau, H!sto!re de Bas-Emp!re, s. 281).
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17 Eylül’ü, 18 Eylül’e ba!layan gece, muhasara altındak# B#zans ordugâhında tam b#r ölüm sess#zl#!# hâk#md#. 
Sükûnet# sadece vad#den yükselen feryadar, #mdat #stekler# bozmaktaydı. Etra&arını ç#t ve arabalarla halka 
"ekl#nde çev#rerek müdafaa tert#batı almı" olan B#zanslılara bazı Türk b#rl#kler#n#n karanlıkta yakla"arak ara-
larında bulunan ücretl# Hır#st#yan Türklerce ça!rıda bulunmaları, B#zans ordugâhındak# per#"anlı!ı daha da 
arttırıyordu. Çünkü Selçuklu askerler#, B#zans ordusunda paralı asker konumunda olan muhtemelen Hır#st#yan 
Türklerden acele dü"man sa&arını terk ederek kend#ler#ne katılmalarını, ertes# gün bütün B#zans kuvvet#n#n 
kılıçtan geç#r#lece!#n# haykırıyorlardı. Bu ölüm #lânı o kadar etk#l# olmu"tu k#, $mparator Manuel, kurmay heye-
t#n# sür’atle toplayarak sava" meydanını terk etmek #sted#!#n# b#ld#rd#. Böyle b#r davranı" beklemeyen, o güne 
kadar kend#s#nde böyle acınacak b#r hâl görmeyen ma#yet# $mparator Manuel’# hayret ve deh"et #le d#nlem#"ler, 
n#hayet #çler#nden Andron#kos Kontastafenos #ler# çıkarak bu tekl#f# "#ddetle reddetm#"t#. Buna #lâveten çadır 
#ç#ndek# konu"maları duyan nöbetç#n#n kırıcı sözler# $mparator’u kaçma te"ebbüsünden vazgeç#rd#37. Sultan 
Kılıç Arslan’ın karargâhı, B#zans kuvvetler#n#n toplandı!ı yer#n yakınında olup, her an dü"manın durumu ve 
harekâtı hakkında kend#s#ne malûmat ver#leb#l#yordu. Sabahın #lk ı"ıklarıyla b#rl#kte Türk kuvvetler# B#zans or-
dugâhına kar"ı hücuma geçt#ler. Türkler üzer#ne gönder#len $oannes Angelos komutasındak# B#zans b#rl#kler#, 
fazla b#r d#renme gösteremeyerek ger# çek#lmek zorunda kaldı. Mavrodukas komutasındak# #k#nc# b#r B#zans 
b#rl#!# de aynı akıbete u!radı. Türk b#rl#kler#, ordugâhı çev#ren ç#tler# sökmeye ba"lamı"lardı. Ancak bu sırada 
Sultan’ın emr#yle taarruz durduruldu. Türk taarruzunun bu "ek#lde an#den durdurulmasının sebeb# Sultan II. 
Kılıç Arslan ün barı" yapmaya karar ver#p #mparator Manuel’e Gabras ba"kanlı!ında b#r elç#l#k heyet# gönder-
m#" olması ve barı"ın sa!lammı" olmasıdır. Çünkü bütün gece boyunca kar"ılıklı olarak elç#ler g#d#p gelm#" ve 
barı" "artlarını tesp#t etm#"lerd#r38.

Genell#kle Batılı kaynaklar sulh tekl#f#n#n önce Sultan II. Kılıç Arslan’dan geld#!#n# #ler# sürmekted#r39. Görü"le-
r#n# kuvvetlend#rmek #ç#n de Türk Ordusu’nun büyük ölçüde yıpranmı" olab#lece!#n# #dd#a etmekted#rler. An-
cak y#ne devr#n kaynaklarından olan ve tarafsızlı!ına güveneb#lece!#m#z Süryan# M#hael ve Ebû-l Ferec, #lk sulh 
tekl#f#n#n Manuel tarafından Sultan’a yapıldı!ını bel#rtmekted#rler40. Öyle anla"ılıyor k#, N#ketas Khon#ates’te 
anlatılan olay, kar"ılıklı elç#ler#n g#d#p gelmes#nden sonrak# sulhun #mzalanması safhasıdır. Sulhun #mzalan-
ması safhasında, $mparator Manuel’e, Sultan II. Kılıç Arslan’ın gönderd#!# gümü" ko"umlu b#r atla, de!erl# b#r 
kılıcı 

37 Kaynakların z"krett"$"ne göre, nöbetç"s" !mparator’un konu#masını "#"t"nce; “ – B"r !mparator’un sözler" böyle m" olmalıydı?” D"yerek yüksek 
sesle söylend"kten sonra, Manuel’e do$ru dönerek #öyle h"tap etmekten kend"s"n" alamamı#tı: “B"z" bu dar ve ıssız yola sürükleyen, b"z" bu 
da$ların, bu kayalıkların arasına atan s"z de$"l m"s"n"z? Bu ıstırap ve gözya#ı vad"s"nde, uçurumları andıran bu cehennemde ne "#"m"z vardı? 
B"z" bu da$ z"nc"r" "ç"nde ku#atan bu barbarlarla h"çb"r anla#mazh$muz yoktu. B"z" kurban g"b" bo$azlanmak "ç"n bu mezbahaya sevk eden 
s"zs"n"z. B"z s"ze hayatımızı verd"k. S"z "se canınızı kurtarmak "ç"n b"zler" terk ed"yorsunuz” (Bkz. N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 
127; N. Khon"ates, D!e Krone der Komnenen, p. 233-234; Ch. Le Beau, H!sto!re de Bas-Emp!re, s. 282; F. Chalandou, Les Comnenes I-II…, p. 511; 
John Jul"us Norw"ch, Byzanz..., s. 159,160).

38 N. Khon"ates; H!sto!re de Constant!nople..., p. 128.
39 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 128; Abû’l-Farac Tar!h!, II, s. 422; A. Vas"l"ev, “Manuel Comnene and Henry Plantegenet”, s. 239.
40 Süryan" M"hael, s. 371; Abû’l-Ferec Tar!h!, II, s. 421, 422; F. Naf"z Uzluk, s. 25.
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sunan Türk elç#s#41, kederden b#tk#n b#r vaz#yette bulunan $mparator’u tesell# etmek lüzumunu h#ssetm#", $m-
parator’un zırhı üstündek# s#yah42 peler#n# fark ederek “Bu renk sava" zamanına uygun de!#ld#r, felâket#n alâ-
met#d#r” "ekl#nde espr#de bulunduktan43 sonra II. Kılıç Arslan’ın tekl#&er#n# b#ld#rd#. $mparator Manuel, daha 
öncek# meseleler# d#kkate alarak, Sultan’ın yen# b#r oyununa dü"mekten korkup, tekl#f#n c#dd#yet#n# anlamaya 
çalı"tı. Em#n olduktan sonradır k#, elç#ye sırtındak# zırhın üzer#ndek# altın #"lemel# kad#fe peler#n#n# hed#ye ett#. 
Sultan’ın bütün tekl#&er#n# tartı"masız kabul eden Manuel’e ve kılıç artı!ı ordusuna dönü" #ç#n müsaade ed#ld#, 
$mparator Manuel, kâ!ıda yazılan antla"ma metn#n# #mzalayarak Suîtan’a gönderd#. Sultan’ın tasd#k#nden son-
ra Selçuklu-B#zans münasebetler#ne yen# b#r yön verecek olan antla"ma yürürlü!e g#rd#.

N#ketas’ta bel#rt#ld#!# üzere, sava" sonunda yapılan sulh antla"masında Sultan II. Kılıç Arslan’ın tekl#&er#, za-
ferle kıyaslanamayacak derecede haf#f tekl#&erd#44. Bunun sebeb# üzer#nde çe"#tl# yorumlarda bulunan ara"tır-
macılar b#r f#k#r b#rl#!#ne varamamı"lardır. Bazılarına göre Sultan II. Kılıç Arslan, kazandı!ı zafer#n büyüklü!ü-
nü o anda anlayamamı", B#zans Ordusu’nun tamamına yakın b#r bölümünün #mha ed#lm#" oldu!una #ht#mal 
vermem#"t#r45. Bu "ek#lde dü"ünenler# yanıltan husus meseleye tarafsız gözle bakmamalarıdır. Çünkü geç#tte 
Türkler’#n böyle mukavemet etmeye karar vermeler#n#n sebeb# #se açıktır. Türk Ordusu’nun #k# m#sl#nden fazla 
B#zans kuvvetler#yle yapaca!ı b#r meydan sava"ının tehl#kes# ortadadır. Bu bakımdan Sultan II. Kılıç Arslan, 
B#zans Ordusu’nun Homa’dan çıktı!ı andan #t#baren ger#lla muharebeler# #le yıpratılmasını uygun görmü", Ka-
ramıkbel#’n# geç#rmemek #ç#n de bütün gücüyle mukavemet etm#"t#r. Olayı kend# leh#ne yorumlamasına ra!-
men $mparator Manuel’#n $ng#ltere Kralı II. Henry’ye gönderd#!# mektupta "öyle b#r pasaj, $mparator’un #ç#nde 
bulundu!u halet-# ruh#ye ve dü"ünceler# bakımından d#kkate de!erd#r: “... Fakat majesteler#m#z b#z# yen#den 
düdene koydu. Böylece öncü kollara ula"tık. Ordumuzun #ç#nde bulundu!u kötü duruma ra!men majesteler# 
kar"ı hücuma geçmek #ç#n her "ey# düzene koydu. Bunu gören Sultan majesteler#m#ze kar"ı barı" #ç#n elç#ler 
göndererek sulh #sted#... Hayvanlarımızın büyük b#r kısmı ve sava" s#lahlarımız tahr#p oldu!undan ve Icon#um 
"ehr#ne herhang# b#r etk# yapılamayaca!ını anladı!ımızdan Sultan’ın #stekler#n# kabul ett#k 46.

Sava"ın sonu ve seyr# d#kkatle tetk#k ed#ld#!#nde Sultan Kılıç Arslan’ın böyle fırsatı kaçırması beklenemez. 
Ancak, $mparator Manuel ve bak#ye ordusunun #mhası Sultan Kılıç Arslan’a #sted#kler#nden daha fazlasını ver-
meyecekt#. Bundan dolayı Sultan, b#r bakıma ölüm kapanına sıkı"mı" olan $mparator Manuel’e sulhu pahalıya 

41 Bu Türk elç"s"n"n adı bazı kaynaklarda “Gabras” olarak geçmekted"r. Gabras a"les" B"zans tar"h"nde öneml" b"r mevk" "#gal eder. Gabras a"le-
s"nden Türk h"zmet"ne geçenler oldu$u g"b", Türkler’e kar#ı çarpı#an komutanlar da gelm"#t"r. Fakat buradak" Türk elç"s" Gabras’ın, gerçekte 
Sultan II. Kılıç Arslan’ın vez"r" Îht"yar’üd-Dîn Hasan olması "ht"mal" vardır (Bkz. S. Vryon"s; The Decl!ne of Med!eval Hellen!sm !n As!a M!nor..., %. 
231).

42 N"ketas Khon"ates’"n Almanca tercümes"nde “‘sarı” renkte, altın "#emel" ç"çeklerle süslü #ekl"nde anlatılmaktadır. Bkz. D"e Krone der Komne-
nen, p. 235, 236.

43 N. Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople..., p. 128; F. Chalandon, s. 511; A. A. Vas"l"ev, “Manuel Comnene and Henry Plantegenef’, s. 239; S. 
Vryon"s, s. 124, 125.

44 Ara#tırıcılara göre de Türk Sultanı ba#arısını alçakgönüllülükle kullanmı# ve !mparatora kabul ed"leb"l"r #artlar "ler" sürmü#tür (Bkz. F. Chalan-
don, s. 512; A. A. Vas"l"ev, H!story of the Byzant!ne Emp!re, II, s. 82)

45  F. Chalandon, s. 512, S. Vryon"s, s. 124, 125.
46  A.A. Vas"l"ev, “Manuel Comneneanda Henry Plantegenet”, p. 239 vd.
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satmayı pol#t#kası bakımından daha uygun görmü"tü. $"te bu dü"ünceyle, mahvolmak durumunda olan Manu-
el’e barı" el#n# uzattı. Bu dü"ünceyle hareket ed#l#rse o ana kadar #n#s#yat#f# el#nde bulunduran ve o güne kadar 
yapılan harplerde büyük tecrübe sah#b# olmu" b#r komutanın, B#zans Ordusu’nun durumunu hakkıyla de!er-
lend#rmes# normal sayılmalıdır.
Anla"ma hükümler#, sava" sonrası uygulamaları d#kkate alınarak "öylece özetleneb#l#r:
“1- $mparator Manuel, $stanbu’la dönü"ünde 100.000 altın, 100.000 gümü" f#dye ödeyecek,
Doryleon (Esk#"eh#r) ve Homa (Soubla#on)/ Gümü"sü #st#hkâmları yıkılacak,

Türk topraklarından ayrılıncaya kadar b#r Türk müfrezes# B#zanslılar’ı koruyacak47.

Yukarıda üç maddede özetlemeye çalı"tı!ımız Türk B#zans Antla"ması hakkında tam b#r açıklık mevcut de!#ld#r. 
Es#r dü"mes# muhakkak olan b#r $mparatorun serbest bırakılmasının sebeb# hala anla"ılamamı"tır. Herhang# 
b#r toprak #lhakı #le #lg#l# b#r hüküm de yoktur. Ancak Homa “Subla#on” ve Esk#"eh#r (Doryleon) #st#hkâmlarının 
yıkılması, b#r bakıma Menderes ovaları #le Sakarya vad#s#n#n Türk akınlarına tamamen açık hale get#recekt#r.

47 N.Khon"ates, H!sto!re de Constant!nople…, P.128; Süryan" M"hael, s. 371, 372; F. Chalandon, s. 512; A.A. Vas"l"ev, H!story of the Byzant!ne Emp!re, 
II, s. 83.Georg Ostrogorsky, B!zans Devlet! Tar!h!,s.361; CL.Cahen, Pre-Ottoman…, s. 104; F"dye "le "lg"l" olarak Türkler"n el"ne geçen “Kutsal 
Haç”ın ger" alınab"lmes" "ç"n bu f"dyen"n Türklere ödend"$" "ler" sürülmekted"r. (Bkz.  Ralphjohannes L"l"e, “D"e Schlacht Von Myr"okephalon 
(1176) Ausw"rtungen auf das Byzant"n"sche Re"ch "n Ausgehenden 12. Jauhrhundert”, Revue des Etudes Byzant!nes, C.  XXXV, Par"s 1977, s. 
260); John Jul"us Norw"ch, Byzanz…, s. 160; F. D"r"mtek"n, “Selçuklular’ın Anadolu’da Yerle#meler" ve Gel"#meler"n" Sa$layan !k" Zafer”, s. 257.
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MİRYOKEFALON SAVAŞI
VE SAVAŞIN YERİ

Özet

Hasan AKYOL

M#ryokefalon Sava"ı, Türk#ye tar#h#n#n dönüm noktalarından b#r#n# te"k#l eder. Bu sava"ın 
Selçuklular adına b#r zaferle sonuçlanması, B#zans’ın Türkler# Anadolu’dan atma umudunu 
tamamen ortadan kaldırmı" ve Anadolu bu sava"tan sonra Gayr-# Müsl#mler tarafından da 
Türk#ye olarak anılmaya ba"lanmı"tır. Co!rafyayı vatan yapan sava"larımızdan M#ryokefa-
lon Sava"ı’nın yer# #le #lg#l# b#rçok çalı"ma yapılmı" ancak sava"ın yer# konusunda b#r ortak 
kabul sa!lanamamı"tır. Bu durumun neden#, kaynaklardak# b#lg#ler#n farklılı!ı olab#lece!# 
g#b#, co!rafyadak# de!#"#m de olab#l#r. B#z bu çalı"mamızda M#ryokefalon Sava"ı hakkında 
genel b#r b#lg# verd#kten sonra sava"ın yer# #le #lg#l# kaynaklardak# ver#ler# sıraladık ve co!raf# 
de!#"#m göz önüne alındı!ında sava"ın yer#n#n E!#rd#r Gölü #le Hoyran Gölü’nün b#rle"t#!# 
Kemerbo!azı-Yen#ce S#vr#s# olması #ht#mal#ne ula"tık.  

Anahtar Kel!meler: M!ryokefalon, Manuel, Kılıç Arslan, Tz!br!tz!, Kemerbo$azı.
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BATTLE OF MYRIOKEPHALON AND
THE LOCATION OF THE WAR 

Abstract

Hasan AKYOL

One of the most #mportant turn#ng po#nts #n Turk#sh H#story, the Battle of Myr#okep-
halon, wh#ch took place between Kılıçarslan II and Manuel Komnenos #n 1176, #s a war 
that made Anatol#a a homeland for the Turk#sh nat#on. In th#s study, pr#mar#ly, the 
pol#t#cal s#tuat#on of Anatol#a and the relat#ons between the Seljuks of Rûm and the 
Byzant#ne Emp#re pr#or to the Battle of Myr#okephalon were revealed. 'e reasons that 
br#ng about the battle, the war preparat#ons of Byzant#um and the s#tuat#on of the By-
zant#ne and Seljuk army were expla#ned. 'us, by exam#n#ng the prev#ous h#story and 
development of the Battle of Myr#okephalon, #t was cla#med that the “Uluborlu Popa 
Stra#t” could be the place where the battle took place.

Keywords: Myr!okephalon, Manuel I Komnenos, K!l!j Arslan II, Tz!br!tz!, Kemerbogaz!.
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Giriş

Malazg#rt Meydan Muharebes# önces#nde ba"layan ve B#zans’ın Anadolu savunma hatlarını 
#y#ce yıpratan Selçuklu akınları, Malazg#rt’ten sonra Orta Anadolu savunma hattını da a"a-
rak B#zans’ın son savunma hattına dayanmı"tı. Bu ortamda Selçuklu komutan ve mel#kler#n#n 
saldırılarından em#n olmak #steyen B#zans $mparatoru ve komutanlarının Selçuklu em#r ve 
mel#kler#yle hem muharebe hem de #tt#fak yaptıklarını görüyoruz. Bu süreçte Kutalmı"o!ul-
ları (Süleyman"ah ve Mansur)’nın $zn#k’# alarak Anadolu’da b#r Selçuklu devlet# kurmaları ve 
Anadolu’dak# Müslüman nüfusu #dareler# altında toplamaları, f##len Anadolu’nun B#zans’tan 
koptu!u anlamına gelmekteyd#. Süleyman"ah’ın B#zans kar"ısında uyguladı!ı fet#h pol#t#kası 
sonucunda B#zans, Selçukluların Anadolu’dak# varlı!ını resmî olarak tanımak zorunda kaldı 
ve #k# taraf arasında Dragos Antla"ması yapıldı. B#zans #mparatorlu!u bu antla"ma #le Marma-
ra’nın do!usundak# toprakların, Türklere a#t oldu!unu resmen kabul etm#" oldu.1

Malazg#rt Zafer#n# #zleyen on yılda Türkler, Anadolu’nun batı sah#ller#ne kadar ula"tılar ve 
B#zans’ın Anadolu hâk#m#yet# ortadan kalkmı" oldu. Haçlı Seferler#ne kadar sürecek olan 
Batı Anadolu Türk hâk#m#yet# I. Haçlı Sefer#'n#n akab#nde sona erd# ve Batı Anadolu top-
rakları yen#den B#zans egemenl#!#ne g#rd#. Türk#ye Selçuklu Devlet#’n#n merkez#n#n de daha 
do!udak# Konya’ya ta"ınmasıyla b#rl#kte, Selçukluların egemenl#k alanı da do!uya kaymı" 
oldu. I. Haçlı Sefer# sonrasında Batı Anadolu’nun Türkler#n el#nden çıkması ve B#zans’ın 
el#ne geçmes#, B#zans $mparatorlu!u’nun dı" pol#t#kasında b#r de!#"#m meydana get#rd# ve 
B#zans, Türkler# Anadolu’dan çıkarma konusunda yen#den üm#tlenm#" oldu. 

B#zans $mparatorlu!u #le Türk#ye Selçuklu Devlet# arasındak# sınır çatı"maları I. Haçlı Sefer# 
sonrasındak# süreçte hızlandı ve özell#kle de II. Kılıç Arslan dönem# Türk#ye Selçuklu Devle-
t#’n#n Anadolu’dak# d#!er Türk devletler#ne kar"ı üstünlük sa!laması Manuel Komnenos’un 
daha c#dd# tedb#rler almasını gerekt#rd#. $mparatorlu!un Anadolu’dak# varlı!ı açısından 
Anadolu’nun tamamına egemen b#r Selçuklu devlet# c#dd# b#r r#sk olu"turuyordu. Bu ortam-
da B#zans’ın Türk#ye Selçuklularının kar"ısındak# güçlerle b#rl#kte hareket ett#!#n# görüyo-
ruz.2 Sultan Kılıç Arslan, kend#s#ne kar"ı B#zans’ın ba"ını çekt#!# #tt#faklara kar"ı askerî ve 
d#plomat#k mücadele vererek zorlu durumdan kurtuldu. Kılıç Arslan, 1162 yılında B#zans 
#le b#r antla"ma yaparak müttef#kler#n ba"ını etk#s#z hale get#rm#" ve bu suretle Dan#"mend-
l#ler ve Zeng#lerle ayrı ayrı mücadele etme fırsatını yakalamı"tı. Bu süreçte Kılıç Arslan, 
Anadolu’nun tek hâk#m# olmayı ba"armı" ve Manuel’#n yen# tedb#rler almasının alt yapısını 
olu"turmu"tu. Bu süreç, #k# devlet# M#ryokefalon den#len yerde kar"ı kar"ıya get#recekt#.

1 !brah"m Tell"o$lu, “Dragos Antla#masının Tar"h" Zem"n"”,'Uluslararası Çoban Mustafa Pa"a ve Kocael! Tar!h!-Kültürü 
Sempozyumu IV, Kocael" 2018, s. 167; Hasan Akyol, “Malazg"rt Zafer" Sonrasında Anadolu’da Türk Fet"hler"”, Tar!hten 
Romana Malazg!rt 4. Tar!hî Roman ve Romanda Tar!h B!lg! %ölen! B!ld!r!ler!, Ankara 2020, s. 109. 

2 Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, Yayına Haz. I#ın Dem"rkent, TTK Yayınları, Ankara, 2001, s. 128vd. 
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Miryokefalon Savaşı

B#zans $mparatorlu!u Malazg#rt Sava"ı önces#nde Türkler#n Anadolu’ya g#r#"#ne man# olma amacına yönel#k pol#t#-
kasına uygun olarak Sultan Alparslan’ın barı" tekl#f#n# kabul etmem#"t#. Y#ne $mparatorluk, Türkler# Anadolu’dan 
atma pol#t#kası gere!# bu defa da Sultan II. Kılıç Arslan’ın barı" tekl#f#n# reddett#. Kılıç Arslan, Den#zl# yakınlarına 
kadar uzanan B#zans topraklarını akınlar yaparak tahr#p ett#. $mparator Manuel #se kar"ı harekete geçmeden 
önce B#zans kuvvetler#yle destekled#!# Mel#k *eh#n"ah’ı Anadolu’ya gönderd#. Ancak *eh#n"ah, Esk#"eh#r’de pusu-
ya dü"tü ve kaçarak yen#den #mparatora sı!ındı. $mparator *eh#n"ah’ın bu ma!lub#yet#nden sonra Dan#"mendl# 
Zünnun’u Gabras #le b#rl#kte 30.000 k#"#l#k b#r orduyla Dan#"mend ülkes#ne gönderd#. Ancak Zünnun da bekled#!# 
deste!# bulamadı ve g#r#"#m#nde ba"arısız olarak #mparatorun yanına döndü.3

$mparator, *ehin"ah ve Zünnun vasıtasıyla ba"lattı!ı giri"imlerden sonuç alamayınca, Anadolu’ya tam olarak 
egemen olmak ve Türkleri Anadolu’dan kesin olarak çıkarmak amacıyla bizzat kendisi hazırlıklara ba"ladı ve 
mutat üzere birliklerin toplanması için Rhyndakos’a gitti. $mparator amacına ula"mak için muhtelif milletlerden 
önemli miktarda asker topladı ve Kinnamos’un ifadesiyle; büyük bir itina ile sava"a hazırlandı. Askerler ve atlara 
gerekli malzemeyi ta"ımak için Trakya köylerinden çok sayıda öküz ve üç binden fazla araba temin etti. 1176 
yılının ilkbaharında Rhyndakos’ta birliklerin toplanmasını bekleyen $mparator Manuel, müttef#k Macarlar ve 
Sırpların zamanında gelmemes# dolayısıyla sefer# yaz aylarına ertelemek zorunda kaldı.4 $mparator Sırplar ve Ma-
carların da katılımından sonra vassalı bulunan Antakya Haçlı Pr#nkeps# Baudou#n’den de yardım #sted#. Bu suretle 
$mparator Manuel’#n ordusunun ücretl# askerler ve yardımcı kuvvetlerle b#rl#kte 70.000 #la 100.000 arasında b#r 
mevcuda ula"tı!ı dü"ünülmekted#r.5 

$mparator hazırlıklarını tamamladıktan sonra do!rudan Selçuklu ba"kent# Konya üzer#ne yürüdü. $mparatorun se-
fer sırasında #zled#!# güzergâh tartı"malı olsa da Manuel, Esk#"eh#r yolunu bırakarak Den#zl# #st#kamet#nden #lerled#. 
Laod#ke#a ve Menderes nehr# çevres#ndek# bölgelere yolculuk yaptı. N#yet# bütün ordusunu Konya ku"atması #ç#n 
kullanmaktı.6 Sultan Kılıç Arslan b#r meydan sava"ına g#r#"meden önce askerler#n#n b#r kısmını ger#lla hal#ne get#rerek 
dü"manın sa! ve solundan saldırıp yıpratmaya, köyler#, #â"e #mkanlarını ortadan kaldırmaya, yol güzergâhındak# su-
ları #ç#lmez duruma get#rmeye gayret ett#. Türkmenler de be"-on b#n k#"#l#k b#rl#kler hal#nde dü"mana, #lerley#"# ve or-
dugahta bulundu!u sırada zarar ver#yorlar ve bu suretle yıpranmı" b#r dü"man ordusuyla kar"ıla"maya çalı"ıyorlardı.7 

3  !bnü’l-Ezrâk, Târ!hu Meyyafar!kîn, N#r. Kerîm Fârûk el-Hûlî, Yusuf Baluken, Nûb"har Yayınları, !stanbul 2014, s. 661, 662; Süryan! Patr!k M!ha!l’!n 
Vekay!names!, II.Kısım, Çev. Hrant D. Andreasyan, TTK Kütüphanes"ndek" Nüsha, Ankara 1944, ss. 246-248; Al" Öngül, Selçuklular Tar!h! II, 
Emek Matbaası, Man"sa 2007, s. 78. 

4 Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, s. 214; N"ketas Khon"ates, H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), Çev. F"kret I#ıltan, TTK Yayınları, 
Ankara 1995, s. 123. 

5 Mehmet Al" Çakmak, Rıfat Da$lı, “II. Kılıç Arslan Zamanında Türk"ye Selçuklu Devlet" (1155-1192)”, Selçuklu Tar!h! El K!tabı, Ed. Ref"k Turan, 
Graf"ker Yayınları, Ankara, 2012, s. 327; B"zans ordusunun mevcuduyla "lg"l" !bnü’l Ezrak, 700.000 atlı ve 70.000 araba z"kretmekted"r. Bu 
sayı, her ne kadar abartı olsa da, B"zans ordusunun bu sefer "ç"n yaptı$ı hazırlıkların ne denl" büyük oldu$unu göstermes" açısından öneml"d"r. 
(!bnü’l-Ezrâk, s. 662)

6  Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, s. 214, 215. 
7  Öngül, age., s. 78. 
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B#zans ordusunun M#ryokefalon’da ma!lup olu"unu Manuel’#n hatası olarak gösteren Khon#ates, Manuel’# Sel-
çuklulara kar"ı tedb#rs#z davranmakla suçlamakta ve ordunun #lerley#"# sırasında Khoma’da bulunan B#zans 
ordusunun mü"kül durumunu "u kayıtlarla açıklamaktadır: “…"mparator bütün yol boyunca sıkı b!r düzen kur-
mu#, her geceleme yer!nde karargâhın etrafına man!alar yapmı#, her yürüyü# ba#langıcını dü#ünerek tesb!t etm!# ve 
sava# sanatının bütün kurallarını göz önünde bulundurmu#tu. Ancak sava# mak!neler!n! çeken yük hayvanlarıyla, 
sayıları çok olmakla b!rl!kte heps! de sava# !ç!n !#e yaramayan adamlardan terekküp eden sürücüler yüzünden pek ya-
va# !lerleyeb!l!yordu. Ayrıca Türkler de görünmü#lerd! ve küçük çarpı#malarla B!zanslılara saldırmaktaydılar. Bunlar 
B!zanslıların önünden g!derek, bunların hayvanlarına yem bulamamaları !ç!n yol boyunca bütün meraları yakmı#lar 
ve !çecek su bulamamaları !ç!n de kaynak ve kuyuları p!slem!#lerd!. B!zanslılar da esasen orduda salgın hal!n! alan b!r 
hazım hastalı$ından mustar!pt!ler. 

Bu arada Sultan sava# !ç!n büyük hazırlıklar yapmı#tı. Mezopotamya’dan ve ülken!n !ç kısımlarında ya#ayan Türkler-
den yeter! kadar büyük b!r yardımcı ordu get!rtm!#t!; ayrıca !mparatora da elç!ler göndererek barı#çı yoldan anla#ma 
r!casında bulunmu#tu. Elç!ler! vasıtasıyla !mparatorun bütün #artlarını, ne olursa olsun kabul edece$!n! b!ld!rmektey-
d!. Sava# deney!ml! bütün k!mseler, özell!kle Türklerle sava#ta tecrübe sah!b! olanlar ve ya#lı ba#lı bütün danı#manlar, 
Türk’ün öner!s!n! kabul etmes!, bütün üm!tler! sava# tal!ne bırakmaması !ç!n !mparatora ısrarlı r!calarda bulundular: 
Sava#ın büyüklü$ünü dü#ünmes!, dü#manların bütünüyle b!r tuzak hal!ne get!rd!kler! ülken!n kolay geç!lmezl!$!n! göz 
önünde bulundurması, bütün Türk sava# gücünün ne kadar kuvvetl! ve ne kadar !y! atlara sah!p oldu$unu ve B!zans 
ordusunu mü#k!l duruma sokan salgın hastalı$ı hesaba katmasının gerekt!$!n! söyled!ler. Bunların öner!ler! !#te buy-
du. "mparator !se bu ya#lıların uyarılarına zerre kadar önem vermeyerek kula$ını tamamıyla akrabalarına, özell!kle de 
kulakları henüz h!çb!r sava# borazanı duymamı#, buna mukab!l parlak saçlara ve penbe yüzlere sah!p, boyunlarında 
altın z!nc!rler, parlak ve ate# saçan mücevherler !le de$erl! !nc!lerden yapılmı# gerdanlıklar ta#ıyan gençlere çev!rd!. Ve 
Sultan’ın elç!ler! h!çb!r ba#arı elde edemeden yurtlarına döndüler…”8

Bu kayda göre Sultan, $mparator’un Türk topraklarına g#r#"#n#n hemen önces#nde b#r elç# daha gönderm#" ancak 
müspet b#r sonuç alamamı"tır. $mparator Homa ve oradan da Myr#okephalon den#len dar ve sarp b#r geç#de g#r-
d# ve Tz#br#tze den#len çıkı" yer#nde, Sultan’ın kurdu!u pusuya dü"erek dar geç#t #çer#s#nde sava" arabalarının 
engel olu"uyla B#zans ordusunun öncü b#rl#kler#yle asıl ordu arasındak# ba!lantı koparılarak büyük b#r bozguna 
u!radı. Sultan Kılıç Arslan, B#zans’ın büyük ordusunu 17 Eylül 1176 tar#h#nde dar b#r geç#tte pusuya dü"ürerek 
#mha ett#. Bu suretle daha önce Sultan’ın barı" tekl#&er#n# reddeden $mparator, Kılıç Arslan #le b#r anla"ma yap-
mak zorunda kaldı. Yapılan müzakerelerden sonra $mparator #le Sultan a"a!ıdak# #k# hususta anla"tılar: 

$mparator Manuel, sava" tazminatı olarak yüz bin altın ödeyecek, 

$mparator, Selçuklulara kar"ı in"a ettirdi!i Doryleon(Eski"ehir) ve Soublaion (Uluborlu’nun do!usunda/Homa) 
istihkâmlarını yıktıracak.9 

8  Khon"ates, s. 123, 124.
9  Öngül, age, s. 79.
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M#ryokefalon Zafer# #le B#zans’ın Türkler# Anadolu’dan atma üm#d# ortadan kalktı. Bu yönüyle M#ryokefalon, 
Selçuklu-B#zans #l#"k#ler#nde Malazg#rt’ten sonra #k#nc# b#r dönüm noktası olarak görüleb#l#r. B#zans, bu ma!lu-
b#yetten sonra Selçuklular kar"ısında savunmada kalmı" ve üstünlük yen#den Selçuklulara geçm#"t#r. 

Miryokefalon Savaşı’nın Yeri
Türk#ye tar#h#n#n öneml# b#r dönüm noktasını te"k#l eden M#ryokefalon Zafer#’n#n hemen bütün ayrıntıları (ta-
r#h#, sebepler#, sonuçları, sava"ın olu" "ekl#…vb.) b#l#nmes#ne ra!men sava"ın yer# hususu, tar#hç#ler ve ara"tır-
macılar arasında hâlâ tartı"ma konusudur. M#ryokefalon sava"ı hakkında b#lg# bulunduran ana kaynaklar Gay-
r-# Müsl#m kaynaklarıdır. Dolayısıyla sava"la #lg#l# verd#kler# b#lg#ler, yen#lg# konusunda b#r suçlu arar tarzdadır 
ve ço!unlukla kaynaklar ma!lub#yet sebeb# olarak co!rafyayı göstermekted#r. Sava"ın cereyan ett#!# mekân 
hakkında ana kaynaklar ı"ı!ında b#r çıkarım yapılab#l#r.  

Sava"ın yer# #le #lg#l# b#lg# veren Khon#ates, Abu’l-Ferec ve Süryan# M#ha#l’#n kayıtları, Manuel Komnenos’un 
$ng#ltere Kralına yazdı!ı 1176 tar#hl# mektup ve III. Haçlı Sefer# kron#kler#n#n sava"ın yer# hakkında verd#kler# 
b#lg#ler "öyled#r: 

“["mparatorun bu seferdek!] n!yet! bütün ordusunu / Konya ku#atması !ç!n kullanmaktı.”10 $mparatorun n#ha# he-
def# Selçuklu ba"kent# Konya #d#. Konya ku"atması #ç#n orduda çok sayıda ku"atma alet# vardı ve bu da B#zans 
ordusunun yava" #lerlemes#ne neden oluyordu. Konya’ya olan yolculu!unda $mparatorun tak#p ett#!# güzergâh 
sava"ın yer# açısından önem ta"ımaktadır. Bu ba!lamda, “…Khona!’den !mparator, Lamp!s üzer!nden Kela!na!’a 
yürüdü. Marsyas suyunun karı#tı$ı Menderes’!n kaynakları buradadır… Bundan sonra !mparator Khoma ve Myr!-
okephalon (B!n kelle anlamına)’a geld!. Burası esk! ve terk ed!lm!# b!r kaled!r veya orada olup b!tenlerden bu adını 
almı#tır…”11 

$mparator’un Myriokephalon’dan sonra geçmesi gereken yere Sultan Kılıç Arslan askerlerini yerle"tirdi. 
$mparator’un geçmesi gereken geçit hakkında Koniates’te "u kayıtlar mevcuttur: 

“…Myr!okephalon’dan hareket ett!kten sonra geçmes! gereken ve “Tz!br!tze geç!t!” adını ta#ıyan, yolun darla#tı$ı 
yer! i#gal etti. Geçmek isteyecek olurlarsa Bizanslılara derhal kar#ı koymak üzere b!rl!kler!n! bu dar geç!de doldurdu. 
Tz!br!tze geç!d! yüksek yamaçlarla çevrelenen uzun b!r vad!d!r. Kuzeye do$ru g!tt!kçe d!kl!$! azalır ve yayvan tepeler 
arasında gen!# vad!ler hal!n! alır. Güneye do$ru !se vad! g!tt!kçe d!kle#!r ve sarpla#ır...”12 

“…Türkler büyük gruplar hal!nde B!zanslıların geçeb!lece$! bütün yol ve pat!kaları tutarak geç!d! tıkadılar. Dar geç!t 
!ç!nde B!zanslılar b!rb!rler!n!n hareket!n! engell!yor ve dü#mana zarar verem!yorlardı… Böylece Türkler!n oklarıyla 
öküz ve sürücüsü, at ve b!n!c!s! ölüp g!tt!; çatlak ve yarıklar cesetle doldu, a$açlar arasını maktul dü#enler doldurdu... 

10  K"nnamos, s. 214, 215.
11  Khon"ates, s. 123. 
12  Khon"ates, s. 124. 
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Ordunun, tehl!kel! geç!d! arkasında bırakmı# olan öncü b!rl!$!, b!r anlamda emn!yet arzeden b!r tepey! i#gal ederek 
orada etrafı hendekle çevr!l! b!r ordugah kurdu… B!rkaçı Türkler! yararak canlarını geç!tten kurtarmı#lardı ama, bun-
lar da arkadak! yarıklarda ölümü buldular. Çünkü geç!d!n burasında b!rb!r! yanında yed! adet yarık (hendek) vardır 
ve burada geç!t b!raz gen!#ler ve hemen y!ne daralır... "mparator ancak güçlükle, kısmen cesetler! ç!$neyerek, atı üstün-
de bu yol vermez araz!de !lerley!p buradan akmakta olan suları co"kun çayı geçt!. Bu arada B!zanslılardan b!r grup 
!mparatoru görüp ko#arak onun yanına geld! ve ona katıldı. Burada Manuel ba#ını yukarıya kaldırdı#ında…”13

Kaynakların anlatımına göre araz#, zorlu, yol vermez b#r araz#d#r.14 Sava"ın geçt#!# saha b#r geç#t veya vad# "ek-
l#nde tasv#r ed#lmekted#r. $mparatorun ordusunu bu vad#ye sokmasının hata oldu!u ve ma!lub#yet#n buraya 
g#r#"ten kaynaklandı!ı y#ne Khon#ates’#n "u kaydından anla"ılmaktadır: 

“…Sen de$!l m!s!n b!z! bu Tanrı’nın terk ett!$! dar geç!de zorla tıkı#tıran? Da$ların çöktü$ü, kayaların üzer!m!ze 
dü#erek b!z! ezece$! bu örs !ç!nde, bu ölüm mengenes!ne sıkı#tıran sen de$!l m!s!n? Bu felaket vad!s!nden, bu cehenne-
m!n a$zından b!ze ne? Bu yamrı yumru, sert yoku"ta yürümeye çabalamaktan kazancımız ne? Biz basit insanların 
barbarlarla ne alıp verece$i vardı? Hiçbir #ey! 'imdi bu adamlar bu dar, ne sakladı$ı görünmez vah#i toprakta bizi 
sarmı# bulunuyorlar ve bizi tuza$a dü#ürdüler…”15

Süryan# M#ha#l, vekay#names#nde sava"ın yer# #le öneml# b#lg#ler aktarmaktadır. Onun ver#ler# de "u "ek#lded#r: 

“…Grekler, Konya’ya b!r günlük yol kadar, sultanın bulundu$u mahale de üç saatlik yol kadar yakla#tılar. Onlar, 
da$ların arasında dar ve susuz b!r yere g!r!p… Türkler, da#ın tepes!nden onların üzerler!ne muazzam kayalar yu-
varlayıp !nsan ve hayvanları ezd!ler. Bu dar geç!d!n içinde birbirini azarlayan on binlerce asker, korkudan titriyor ve 
kendilerini geceleyin oklarıyla delik de#ik edecek kadar yakınlarında bulunan Türklerin korkusundan Grek karargâhı 
hareket etmeye ba#layınca, Türkmenler de her taraftan Greklere hücum edip onları öldürme$e ba#ladılar…”16

Süryan# M#ha#l’#n “Konya’ya b#r günlük yol kadar” #fades#, “Konya sınırına b#r günlük yol kadar” "ekl#nde an-
la"ılmalıdır. Bu kayıt, hem d#!er kaynaklarla çel#"mes# hem de Türkmenler#n Konya’ya kadar B#zans ordusunu 
beklemeler# ve herhang# b#r saldırı gerçekle"t#rmem#" olmalarını gerekt#rd#!#nden do!ru kabul ed#lemez. Z#ra 
Manuel’#n $ng#ltere Kralı Henr#’ye yazdı!ı mektubunda Türk hududuna g#rer g#rmez Türkler#n saldırısına u!ra-
dıkları kaydı da göz önüne alındı!ında B#zans ordusunun Türk ülkes#n#n ba"kent#ne kadar #lerley#"#ne müsaade 
ed#ld#!# söylenemez.

13 Khon"ates, s. 124-128. 
14 Zorlu araz" tar"f"ne b"raz temk"nl" yakla#mayı öner"yorum. Araz" ko#ullarının abartılarak anlatımı, B"zans tar"hç"ler"n"n savunma mekan"zmala-

rından kaynaklanab"l"r. Z"ra, Manuel yolculu$u sırasında geçmes" gereken geç"de g"rm"#t". Y"ne III. Haçlı Sefer" kaynaklarına göre araz", geç"# 
"ç"n bölgedek" en terc"h ed"leb"l"r araz"d"r. Dolayısıyla çevres"ndek" geç"tlere göre, sava#ın gerçekle#t"$" geç"t/vad", paralel"nde uzanan ve sol/
kuzey tarafında bulunan geç"tten/vad"den ordunun geç"#" "ç"n daha elver"#l"d"r.

15 Khon"ates, s. 130. 
16 Süryan! Patr!k M!ha!l’!n Vekay!names!, s. 249, 250.
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Ebu’l-Ferec’#n sava" #le #lg#l#; “…Kral, hem#!rezâdes!n!n öldürülmü# oldu$u haber!n! alınca, büyük b!r ordu toplaya-
rak Türk hududuna yürüdü. Kral, gıda ile yüklü arabalarını bıraktı ve Rumlar, ahalisinden ve gıda maddelerinden 
mahrum kalan Türk köylerini ya$ma ederek ve yakarak ilerlediler. Bunun üzerine Türkler, bilhassa piyadeler da$lara 
saptılar ve Bet-Toman’ın derin geçitlerine dalarak, Rumların a$ır e#yalarını bıraktıkları büyük karargâha geldiler, 
ya$ma ettiler ve arabaları yaktılar. Bu yüzden Rumlar ümitlerini kestiler ve Türkler onlara hâkim oldular. Türkler da$ 
tepelerinden kayaları Rumların üzerine yuvarlıyor ve Rumlar ile atları arasında karı#ıklıklar vücuda getiriyorlardı. 

Bunun üzerine Kral, geceleyin Sultana bir elçi gönderdi ve sulh 
istedi…”17 kaydı, sava"ın Türk hududunda gerçekle"t#!#n# gös-
termekted#r. 

$mparator Manuel, Miryokefalon ma!lubiyetinin sebebi olarak 
hastalık ve co!rafyanın olumsuz "artlarını ileri sürmektedir. 
Onun $ngiltere Kralı’na yazdı!ı 1176 tarihli mektup, birinci 
a!ızdan sava"la ilgili bilgi vermesi açısından de!erlidir. 
Mektubun sava"ın yeri ile ilgili kısımları "öyledir: 

“…Devlet!m!z!n kuvvetler!n! etrafımızda topladık; ancak s!lah, ku-
#atma c!hazları ve mancınıklar ta#ıyan arabalar !le #eh!rler! döv-
meye yarayan sa!r araçlar ta#ıdı$ımızdan yeter!nce hızlı !lerleyem!-
yorduk. Dahası, daha kend! topraklarımızdan geçerken, barbarlarla 
kar#ıla#madan önce ba#ka b!r dü#manın saldırısına maruz kaldık: 
amansız b!r m!de akıntısı [!shal]. Hastalık sa&ar arasında yayıldı, 
g!tt!kçe a$ırla#tı ve pek çok k!#!y! kırıp geçt!. Ve kurtulu#u olmayan 
bu hastalık b!z! çok c!dd! b!r #ek!lde engelled!.

Türkler!n sınırına g!rd!#!m!z g!b! kalabalık Türk b!rl!kler! u$ul-
tular koparıp ordumuza saldırmaya ba#ladılar. Ancak çok #ükür k! 
barbarlar püskürtülüp kaçtılar. Ardından Persler tarafından Cyb-
r!lcyman! denen bo#aza yakla#tı$ımızda, ço$u Persler!n !ç top-
raklarından yardıma gelm!" olan pek çok yaya ve süvar!den 

olu#an b!r güruh, ordumuza do$ru çıkageld!ler. Sayıları b!z!mk!lerden sadece b!raz daha fazlaydı. Ordumuz yolla-
rın darlı#ı ve geç!" zorlu#u yüzünden neredeyse on mil kadar yayılmı#tı: Bu yüzden de ne önden gidenler arkadan 
gelenleri müdafaa edecek durumda ne de keza arkadan gelenler öndekilere yardım edebilecek konumdalardı…

17  Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus), Abû’l-Farac Tar!h!, terc. Ömer Rıza Do$rul, c. II, TTK Yayınları, Ankara 1950, s. 422. 

Süryan! M!ha!l’!n 
“Konya’ya b!r 
günlük yol kadar” 
!fades!, “Konya 
sınırına b!r günlük 
yol kadar” "ekl!nde 
anla"ılmalıdır. 
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Grekler, Lat!nler ve sa!r m!lletlerden olu#an artçı kuvvetler güruhu dü#man tarafından fırlatılanlara [ok, ta#, vs.] 
dayanamayıp büyük b!r darbe yed!ler ve vah#!ce sürüklenmeye ba#ladılar; yakınlardak! b!r tepeye sank! sı$ınılacak 
b!r kaleym!# g!b! önler!ndek!ler! de sürükleyerek ko#tular. Yerden kalkan tozdan göz açmak mümkün de$!ld! ve k!mse 
adım attı$ı yer! görmüyordu. Çok der!n b!r vad!ye bakan b!r uçuruma !nsanlar ve atlar b!rb!r!n!n üstünde z!nc!rden 
bo#anırcasına ko#uyorlardı. B!rb!rler!n! ez!p öldürenler arasında sadece reayadan k!mseler de$!l, ekâb!rden ve yakın 
akrabalarımızdan da !nsanlar vardı…18

$mparatorun mektubundaki bu veriler de sava"ın huduttan Türk topraklarına girer girmez gerçekle"ti!ini 
göstermektedir. Türk ordusuna Selçuklu ülkesinin iç kısımlarından yardım geldi!i kaydı da Bizans ordusunun 
Selçuklu ülkesinin iç kısmında de!il kenarında yani sınırda oldu!unu göstermektedir. 

$mparator Manuel, ma!lubiyetten sonra Sultan Kılıç Arslan ile anla"mak zorunda kalıp ülkesine geri dönü"ünde 
Sublaion Kalesini tahrip etti.19 Khon#ates’#n; “…B!zanslılar Khona!’a vardıklarında, artık ön ve arkalarında b!r daha 
dü#man görmeyecekler!nden dolayı sev!nçle d!zler! üstüne çöktüler…”20 #fades# de Khona#’n#n B#zans topraklarının 
ortasında güvenl# b#r yer oldu!unu göster#yor. Dolayısıyla sava" yer# Khona#’n#n uza!ında ve do!usundadır. 

III. Haçlı Sefer#’nde Anadolu’dan geçmeye çalı"an ve $mparator Manuel’#n Konya’ya yolculu!u sırasında kullan-
dı!ı güzergâhtan hareket eden Alman $mparatoru Fr#edr#ch Barbarossa’nın yolculu!unu anlatan kayıtlar da 
M#ryokefalon Sava"ının yer# #le #lg#l# öneml# b#lg#ler #çermekted#r. Bu kayıtlar "öyled#r: 

““O gece göl kıyısında ne b!tk!, ne ç!menl!k ne de a$aç buldular. Ertes! sabah her türlü bela b!z! ku#attı. Z!ra Türkler 
atlarla ve yaya olarak ve kargılarla onları tac!z ed!p durmaksızın saldırdılar. Fakat 29 N!san’da, Tanrı, halkının canını 
ba$ı#lamak adına, geçm!# günahlarımızdan ötürü üzer!m!ze yöneltt!$! #!ddetl! gazabını ger! çekt!. Mezkûr Türkler 
daha önceden terk ett!kler! ordugâhta !nsanların b!tk!nl!k hal!yle bırakmı# oldukları #eyler! toplamak !ç!n geld!kler!nde 
!mparator akıllıca duman çıkarılmasını emrett!, daha sonra körle#en dü#mana an! b!r saldırı gerçekle#t!r!p yakla#ık üç 
yüzünü öldürdüler. Akab!nde, kalan dü#manlar da$lardan kend!ler!n! tarassut ederken, Sozopol!s’e do$ru çok zor b!r 
güzergâhı tak!p ett!ler. 2 Mayıs’ta, "sa’nın Haçının dü#manlarından üç yüzünü daha [öldürdüler]. 

3 Mayıs’ta otuz b!nden fazla Türk, b!z!mk!ler!n [3 Mayıs’ta] geçecek oldu$u epey dar b!r geç!tte toplandı -burası 
Rum $mparator Manuel’!n ma#lup oldu#u ve kuvvetl! ordusunun da#ıtıldı#ı yerd!.- N!yetler! aynı #ek!lde 
b!z!mk!ler! de kılıçtan geç!rmekt!. Kutsal ruh tarafından uyarılan "mparator ordusunu çok yüksek b!r da$dan geç!rd! 
k!, burada b!nden fazla at telef oldu. Geçt!kler! böyles!ne yüksek ve zorlu b!r da$ı herkes hatırlar…”21 

18 !mparator Manuel’"n !ng"ltere Kralı II.Henr"’ye 1176 Tar"hl" Mektubu, Levent Kayapınar vd., “M"ryokefalon Muharebes"’n"n Mahall" Üzer"ne Müla-
hazalar: B"zans Kaynakları”, USAD, S. 7, 2017, Ek-1; Mektubun b"r d"$er çev"r"s" "ç"n bkz. Ramazan Topraklı, M"ryokefalon’un Yer", S"stem Ofset, 
Ankara 2020, Ek-1.1.

19 Khon"ates, s. 133. 
20 Khon"ates, s. 130.
21 H!stor!a de Exped!t!one Fr!der!c! Imperator!s, ed"t. Ansbertus, MGH, SRG, NS, Pragae 1827, ss. 86-88. !lg"l" kısmın çev"r"s" "ç"n bkz. Topraklı, age, 

s. 82. 
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“Ordu, zafer!nden sonra Sosopol!s(Uluborlu) yakınlarına ula#tı. B!z !k! gün boyunca bo# ve ıssız bölgede yol alırken, 
çok sayıda Türk yen!den sava#mak !ç!n geld!ler. (Bu yüzden) B!z!mk!ler de sırada#lar ve (bel!rl! b!r) göl arasından 
geçeceklerd!…B!lm!" olasınız k!, sa# taraftak! yoldan g!rersen!z, s!z!n !ç!n ölüm ve mahvolma kaçınılmaz-
dır. Çünkü bu yol s!z! çorak, susuz ve yolu olmayan topraklara götürür. Orada, çok açık olan geç!tte b!nlerce Türk s!z! 
bekl!yor. E$er sa$lıklı b!r karar vermek !stersen!z, ben!m kılavuzlu$umda sol tarafa yönelmel!s!n!z. Bu yol zor fakat gü-
venl!d!r. Bu gece s!z! Türk bölges!ne ula#tırırım. Bundan memnun kalaca$ınıza em!n!m. Bereketl! topraklar üzer!nden, 
#eh!rlerden #eh!rlere, dümdüz yollardan yürüyerek, ta "con!um’a kadar g!ders!n!z…”22

“…(1 Mayıs ak#amı) Uluborlu’ya geld!k. Oradak! dar geç!tte çok sayıda Türk’ü öldürdük. Ancak b!z!m atlar da yara 
aldılar. Hava so$uk oldu$u !ç!n y!yecek ve ot sıkıntısından pek çok at telef oldu. Askerler arasında da y!yecek sıkıntısı 
ba#ladı, sultanın haberc!ler!nden de pek b!lg! alamadık. Bu yüzden Manuel’!n hep kullandı#ı v!a reg!a’dan ayrıl-
dık. Konya’ya ula#mak !ç!n mecburen çok uzun, çorak ve tümüyle da#lık olan sol taraftaki yola girdik…”23

Bu kayıtlardan hareketle Uluborlu’dan E!#rd#r Gölü’ne do!ru #lerleyen Haçlı ordusunun Manuel’#n de sürekl# 
kullandı!ı yoldan #lerlemey#p sol taraftak# daha elver#"s#z yola sapmak zorunda kaldı!ını görüyoruz. E!#rd#r 
Gölü’nün kuzey#ndek# elver#"s#z yolun Bozdurmu" Bel# oldu!unu söyleyeb#l#r#z. Pek# Türkler#n M#ryokefalon’da 
oldu!u g#b# y#ne pusu kurmu" oldukları ola!an yol /geç#t neres#? Bu durum ancak gölde meydana gelen co!rafî 
de!#"#mle açıklanab#l#r. E!#rd#r ve Hoyran Göller#n#n o dönemde #k# ayrı göl oldu!u, Yen#ce Köprüsü ve Yen#ce 
Derbend#’n#n de bu #k# göl arasında bulundu!u kabul ed#l#rse,24 Barborassa’nın geçece!# (Manuel’#n de geçmeye 
çalı"ıp ma!lup oldu!u) yol, Kemerbo!azı’dır. Y#ne Τζυβριτζή, Tz#br#tz#, Τζιβρηλιτζηµανη olarak kayded#len 
tepe de vad#n#n çıkı" yer#nded#r. Kemerbo!azı’nın do!usundak# Yen#ce S#v#r#s#’n#n de bu kel#meyle #lg#l# olu"u 
kuvvetle muhtemeld#r.

22  H!stor!a Peregr!norum, ne#r. A. Chroust, MGH, SRG, NS, V, Berl"n 1928, ss. 156-158. (!lg"l" kısmın çev"r"s" "ç"n bkz. Topraklı, age, s. 84, 85.) 
23  Ep!stola de Morte Fr!der!c! Imperator!s, ne#r. A. Chroust, MGH, NS, V, Berl"n 1928, ss.173-178. (!lg"l" kısmın çev"r"s" "ç"n bkz. Topraklı, age, s. 88.)
24  Vakıf kayıtlarında Yen"ce Köprüsü "ç"n bkz. Topraklı, De$"#en Co$rafya ve M"ryokefalon Sava#ı, Sem"h Ofset, Ankara, 2010, s. 33.
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Sonuç

M#ryokefalon Sava"ı, topograf#k olarak da!lık b#r araz# ve uzun b#r geç#t #çer#s#nde cereyan eden b#r sava"tır. 
Khon#ates’#n aktardı!ı bu b#lg#ler, y#ne aynı kayna!ın $mparator Manuel’#n d#kkatle, sava" sanatının bütün #n-
cel#kler#n# yer#ne get#rd#!# b#lg#s#yle çel#"mekted#r. Kaynaklardak# vad# tasv#r# göz önüne alındı!ında Ihlara Va-
d#s# g#b# b#r manzara canlanmaktadır. Dolayısıyla kaynakların Romalı bakı" açısıyla Türk gücünü küçümseyen 
ve ma!lub#yete bahane arayan tavırları da d#kkate alınarak topografya hakkında d#kkatl# davranılmalıdır. Z#ra 
geç#"e müsa#t olmayan b#r yer#n B#zans ordusunun geçmes# gereken b#r yer olması beklenemez. 

Topograf#k olarak kaynakların verd#!# b#lg#lerden hareketle, sava"ın b#r vad#de cereyan ett#!#, vad#n#n çıkı"ın-
dak# düzlükte b#r tepen#n bulundu!u, vad# #ç#nde hendekler#n ve a!açların oldu!u, vad#n#n çıkı"ındak# tepen#n 
yakınında b#r ırmak oldu!u anla"ılmaktadır. Da!ın tepes#nden yuvarlanan kayalardan kaçılamayacak kadar dar 
b#r geç#t oldu!u görülmekted#r. Dolayısıyla b#r vad#, vad#n#n sonunda b#r tepe ve tepeye yakın b#r ırmak tasv#r# 
vardır. Bu tür araz# Anadolu’nun b#rçok yer#nde bulunmaktadır. Bu nedenle kaynakların verd#!# b#lg#ler#n tar#h-
ç# süzgec#nden geç#r#lmes# oldukça öneml#d#r. 

Bu noktada tar#hç#n#n #zlemes# gereken metodoloj#, daha önceden bel#rled#!# co!rafyaya kaynakları uydurmak 
de!#l; tar#hî kaynaklar ı"ı!ında co!rafyayı bel#rlemekt#r. Aks# takd#rde daha önceden bel#rlenen co!rafya #ç#n 
kaynakların zorlanmasıyla yapılacak yorumlar, b#z# hak#katten uzakla"tıracaktır. 

B#zans kaynakları, Türk hududuna kadar B#zans ordusunun tak#p ett#!# yol güzergâhını anlatarak orduyu Türk 
sınırlarına get#rmekte ve Türk sınırlarına g#rer g#rmez sava"ın ba"ladı!ını kaydetmekted#rler. O halde 12. Yüz-
yıl Selçuklu-B#zans sınırının a"a!ı-yukarı b#l#nmes# gerekmekted#r. Khona#’n#n Honaz oldu!u varsayılırsa, bu 
bölgen#n B#zans topraklarına dah#l oldu!u kaynaklardan anla"ılır. Türk-B#zans sınırının düz b#r hat olmadı!ı 
da ortadadır. Ancak en azından Türk hâk#m#yet bölges#n# Honaz’ın do!usunda aramak gerek#r. Sava"ın oldu!u 
tar#hte Uluborlu, B#zans hak#m#yet#ndeyd#. Subleon’un da Uluborlu’nun "arkında oldu!u kabul ed#ld#!#nde, 
E!#rd#r Gölü do!al olarak Selçuklu-B#zans sınırını te"k#l etmekteyd#. Bu durum ça!da" ara"tırmacıların çalı"-
malarında sava"ın yer# olarak daha çok E!#rd#r gölü c#varına odaklanmalarının b#r sebeb#d#r. 

Türk tar#h#n#n öneml# b#r dönüm noktasını olu"turan M#ryokefalon Sava"ı’nın yer#n#n tam olarak tesp#t#n#n 
küçük çaplı b#r çalı"ma #le mümkün olamayaca!ı "#md#ye kadar yapılan çalı"malardan da görülmekted#r. Ancak 
yapılan bütün çalı"malar, kaynakları esas alarak yapılmı" çalı"malardır ve yer#n tesp#t# açısından çok de!erl#d#r. 
Yaptı!ımız kaynak taraması ve vardı!ımız bu sonucun, mult#d#s#pl#ner b#r çalı"mayla taçlandırılmasını umu-
yorum.
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DEĞİŞEN COĞRAFYA VE
MİRYOKEFALON SAVAŞI

Özet

Ramazan TOPRAKLI

Makalen#n amacı, 17 Eylül 1176 tar#h#nde Do!u Roma #le Türk#ye Selçuklu Devlet# arasında ya-
pılan ve Türkler#n zafer#yle net#celenen sava"ın Kemer Bo!azı #le Gelendost Köke köyü arasında 
ve tar#hî Kral Yolu (V#a Reg#a) boyunca yapıldı!ını #spatlamaktır.

Makalede; $mparator Manuel’#n mektubu, K#nnamos, Hon#yates, Süryan# yan# M#ha#l, Ermen# 
S#mbad, Ebû’l-Ferec, F#reder#k Barbarossa’nın sefer#n# veren H#stor#a de Exped#t#one, H#stor#a 
Peregr#norum, Ep#stola de Morte F#reder#k g#b# kaynaklar kullanılmı"tır. Ayrıca Surlu V#lyam, 
Ostrogorsk#, Rems# (Ramsay), Turan, Aykof  (E#ckho() ve Hend# (Hendy)’n#n çalı"maları #le yer 
adları ve halk söylenceler#nden yararlanılmı"tır.

Güneyden kuzeye 50 bm   olan E!#rd#r Gölü, sava"ın yapıldı!ı tar#hte E!#rd#r ve Hoyran "ekl#nde 
#k# ayrı göl ve #k# göl arasında suları Hoyran’dan E!#rd#r’e veya kuzeyden güneye do!ru akan 
Menderes, Halys, Sangar#os, Skamandros, Bathys Rhyax, el-Battâl, Asya Irma!ı, Tearos, Euros, 
Mel#s g#b# b#rçok adı kayded#len seyr# kısa, suyu bol ve der#n b#r ırmak vardı.

Uluborlu yönünden gelen Kral Yolu, bu ırma!ı Kemer Bo!azı’nda b#r köprüden geç#p, Ç#r#"l# 
Da!ı’nın güney etekler#, Yen#ce S#vr#s# #le Ç#r#"l# Da!ı arasındak# Dedel#k Vad#s#, Köke, Kötürnek, 
Rabaz-ı Konya, *arkîkaraa!aç, Bey"eh#r, Karaman ve Tarsus üzer#nden Susa’ya g#derd#.

Yakla"ık 500 yıl önce meydana gelen co!raf# de!#"#m b#l#nemem#" Hon#yates, Süryan# M#hael ve 
Ermen# S#mbad’ın tercümeler#ndek# hata veya hatalı anlayı" fark ed#lemem#"; bu yüzden har-
b#n yer# tesp#t ed#lemem#"t#r. Ayrıca “Ya ben#m eser#m sırf b#r hatadan #barett#r, yahut da Ana-
dolu har#tasının büyük b#r kısmı tamam#yle de!#"mel#d#r” d#ye hatasını #t#raf eden Rems#’n#n 
(Ramsay), göldek# de!#"#m# b#lmeden ne"rett#!# Anadolu’nun Tar#hî Co!rafyası adlı ünlü eser#ne 
ele"t#rel yakla"ılmamı"tır. Hâlbuk# o; Apameya, Kelene, Amor#on ve daha b#rçok kent# yanlı" 
yerle"t#rm#"t#r. 

Yen#ce S#vr#s# Zafer#, Anadolu’nun Türkle"mes#nde b#r dönüm noktası oldu!u g#b#, Anadolu tar#-
h#n#n do!ru anla"ılab#lmes# #ç#n de b#r anahtar görev# görür.

Anahtar Kel!meler: Co!rafî De!#"#m, Kemer Bo!azı, Kral Yolu, Menderes Nehr#, M#ryoke-
falon Sava"ı, Kötürnek Köyü, Rabaz-ı Konya.
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CHANGING GEOGRAPHY AND BATTLE OF 
MYRIOKEPHALON

Abstract
Ramazan TOPRAKLI

'e a#m of the art#cle #s to prove that the war between the Eastern Rome and the Sultanate of 
Rum on 17 September 1176, wh#ch resulted #n the v#ctory of the Turks, was fought between 
Kemerbogaz# and Gelendost Köke v#llage and along the h#stor#cal K#ng's Road (v#a reg#a).

In the art#cle, sources such as the letter of Emperor Manuel, N#ketas Chon#ates, M#chael the 
Syr#an, Armen#an S#mbad, Abu’l-Ferec, H#stor#a de Exped#t#one, H#stor#a Peregr#norum, Ep#s-
tola de Morte F#reder#k, wh#ch gave the exped#t#on of Freder#k Barbarossa, were used. In ad-
d#t#on, the works of W#ll#am of T#re, Ostrogorsky, Ramsay, Turan, E#ckho( and Hendy, as well 
as place names and folk legends were used.

Lake E!#rd#r, wh#ch #s 50 km from south to north, was #n the form of two separate lakes, E!#r-
d#r and Hoyran, at the t#me of the war. And between the two lakes, the waters of wh#ch &ow 
from Hoyran to E!#rd#r or from north to south, such as Menderes, Halys, Sangar#os, Skamand-
ros, Bathys Rhyax, el-Battal, Asya R#ver, Tearos, Euros, Mel#s, are short-&ow#ng, abundant and 
deep-water. there was a r#ver.

Com#ng from Uluborlu d#rect#on, the K#ng’s Road crosses th#s r#ver by means of a br#dge #n the 
Kemerbo!azı, and reached Susa passes through the Dedel#k valley (between the southern h#l-
ls#des of Ç#r#"l# Mounta#n and Yen#ce S#vr#), Köke, Köylürnek, Rabaz-ı Konya, *arkîkaraa!aç, 
Bey"eh#r, Karaman and Tarsus.

S#nce the geograph#cal change that took place about 500 years ago was not known, the m#sta-
kes #n the translat#ons of N#ketas Chon#ates, M#chael the Syr#an and Armen#an S#mbad could 
not be understood, so the exact locat#on of the war could not be determ#ned.

In add#t#on, Ramsay adm#tted h#s m#stake by say#ng, "E#ther my work cons#sts of a mere m#s-
take, or a large part of the Anatol#an map must be completely changed", and h#s famous work 
t#tled H#stor#cal Geography of Anatol#a, wh#ch he publ#shed w#thout know#ng the change #n 
the lake, was not approached cr#t#cally. However, he m#splaced Apameya, Kelene, Amor#on 
and many other c#t#es. 

'e Yen#ce S#vr#s# V#ctory #s a turn#ng po#nt #n the Turk#f#cat#on of Anatol#a, and also serves as 
a key to a correct understand#ng of Anatol#an h#story.

Keywords: Geograph!cal Change, Kemer Stra!t, Royal Road, Meander R!ver, Battle of My-
rocephalon, Kötürnek V!llage, Rabaz- ı Konya.
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Giriş

16. asrın sonlarıyla 17. asrın ba"larında Göller Bölges#’nde vukû bulan co!raf# de!#"#mle; 
E!#rd#r Gölü (Pazgus#) #le Hoyran Gölü (Olokran) ve Bey"eh#r Gölü (Trog#t#s) #le de Kırel# 
Gölü (Koral#s) b#rle"m#"lerd#r.1

Aslında bu de!#"#m#, aklen ve mantıken görmek mümkündür: *öyle k#, “Subleon kales# Ulu-
borlu’nun "arkındadır”.2 Osman Turan’a #nanmayacak olanlar #ç#n "öyle der#z: Hudut E!#rd#r 
Gölü, Subleon huduttadır, öyleyse Subleon Uluborlu’nun "arkındadır. Subleon Menderes’#n 
kaynaklarındadır.3 Öyleyse Menderes’in kaynakları Uluborlu’nun "arkındadır. Menderes, 
Kelene "ehrinin içinden akmaktadır.4 Öyleyse Kelene ve Menderes #le Menderes’e karı"an 
Marsyas ve Orgas ırmakları da Uluborlu’nun "arkındadır. 

D#!er b#r #zah: K#pert, Parla#s’#n Barla oldu!unu söyler. Bunun üzer#ne Rems# (Ramsay), 
“Roma’nın göl #le da! arasına sıkı"mı" ve yolu #z# olmayan b#r yere kolon# kurmayaca!ı” 
gerekçes#yle K#pert’# çok "#ddetl# tenkîd eder.5 Bunun üzer#ne K#pert, Parla#s’# Bey"eh#r Gö-
lü’nün güney#ne yerle"t#r#r. Aradan zaman geçer, 1948 yılında Lu# Robert Barla c#varında 
b#r ta" bulur; Parla#s’#n Barla oldu!u kes#nle"#r. Roma, göl #le da! arasına sıkı"mı", yolu #z# 
olmayan b#r yere Parla#s kolon#s#n# kurmayaca!ına göre Barla #le Gelendost arasında göl yok 
demekt#r.

B#r ba"ka #zah: M#ryokefalon Sava"ı’ndan 13 yıl sonra, Alman Haçlı Sefer#nde $mparator 
F#reder#k, Uluborlu’dan sonra, 2 Mayıs günü göl #le da! arasında b#r yere gel#r ve henüz 
gölü geçmem#"t#r; Türkler tekrar saldırır. Es#r alınan b#r Türk, “bu yoldan devam etmen#z 
hal#nde, 3 Mayıs günü geçece!#n#z yerde -k#, Manuel’#n kuvvetl# ordusunun da!ıtıldı!ı ve 
hez#mete u!radı!ı yerd#r- 30 b#nden çok Türk s#z# bekl#yor; Manuel’e yaptıklarını s#ze de 
yapacaklar” der. Bunun üzer#ne F#reder#k, geç#tten geçmez; onun hep kullandı!ı V!a Reg!a 
veya Kral Yolu’ndan sola sapar ve Uluborlu #le Ak"eh#r arasında b#r da!ı; Bozdurmu" Bel#’n# 
a"arak, b#raz uzun fakat güvenl# b#r yoldan yürür.6 Bu olay, Manuel’#n ma!lup dü"tü!ü yer#n 
Uluborlu’nun azam# #k# günlük "arkında oldu!unu göstermez m#? 

Rems#, 130 yıl önce yazdı!ı b#r k#tapta Kelene ve Apemeya’yı D#nar, Amor#on’u Em#rda!, 
Laod#kya’yı Den#zl#, Eumene#a’yı I"ıklı, F#lâdelf#ya’yı Ala"eh#r’e yerle"t#r#r. Lampe #ç#n Çar-
1 Ramazan Topraklı, De#!"en Co#rafya ve M!ryokefalon Sava"ı, 2011, s. 28-31 ve Ramazan Topraklı, M!ryokefalon’un Yer! 

ve Zafer Kutlamaları, 2020, s. 20-21, 25
2 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türk!ye, 1998, s. 214
3 Ioannes K"nnamos, Ioannes K"nnamos’un H"stor"a’sı, 2001, s. 213
4 Ksenofon, Anabas!s Onb!nler!n Dönü"ü, 2011, s. 31
5 Rems" (W. M. Ramsay), Anadolu’nun Tar!h! Co#rafyası, 1960, s. 435-436
6 Ramazan Topraklı, M!ryokefalon’un Yer! ve Zafer Kutlamaları, 2020, s. 80-90
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dak, I"ıklı ve Ulubad yanı olmak üzere üç ayrı yer göster#r. Bu #dd#aların tar#hî met#nlere uyum #ç#nde olup 
olmadı!ı ara"tırılmaya muhtaçtır. Bu yerler #ç#n #ler#k# sayfalarda açıklamalar vardır.

Rems#, VII. M#chael’#n 1074 yaptı!ı b#r antla"mayla Sozopol#s’#n Türklere geçt#!#n# bel#rtmekted#r. Sozopol#s, 
Apame#a ve Ladok#a bölgeler#nde Türkler#n hâk#m#yet#n#n tanınmasını #se utandırıcı olarak n#teled#!# 1076 
yılındaki antla"ma ile oldu!unu yazmaktadır.7 

Bugüne kadar Apame#a D#nar, Laod#kya #se Den#zl# kabul ed#lm#"t#r. Ferudun D#r#mtek#n’#n 1944 yılında M#r-
yokefalon Sava"ı’nın Ç#vr#l-Homa-Düzbel’de yapıldı!ını #dd#a etmes#, bu hatalı kabulden ve Türk-B#zans sını-
rını yanlı" yerle"t#rmes#nden kaynaklanmı"tır. Hâlbuk# Apame#a, Barla-Eye Burnu önünde ve göl altındadır, 
Laod#kya #se E!#rd#r olup, E!#rd#r’#n b#r adı da Den#zl#’d#r. $zn#k’#n feth#n#, O. Turan ve Y. Öztuna 1075, M. H. Y#-
nanç #se 1080 olarak ver#rler.8 $zn#k’#n feth# konusunda 1075 tar#h# de 1080 tar#h# de do!rudur. 1075 yılında 
fethedilen $znik, Uluborlu yanında bulunan Senirkent-$legüp (Lampe veya Mikra $znik), 1080’dek# $zn#k #se 
Bursa-$zn#k’t#r. Bütün bu karı"ıklara Rems#’n#n hatalı Tar!h! Co$rafyası sebep olmu"tur. 

Rems#’n#n #dd#alarından farklı olarak "unu bel#rtmek gerek#r; Kelene adlı F#r#k "ehr#, Kemer Bo!azı #le Yen#ce 
S#vr#s# arasında uzanmaktadır; Kral Yolu, Kelene’den geçer.9 Kemer Bo!azı’nın tar#htek# adı F#r#gos Bo!azı, geç#-
d#n adı Yen#ce Derbend#,10 F#renke" "ekl#nde okunan Kemer Bo!azı’ndak# mezranın adı da F#r#gos mezrasıdır.11 

Bazı ara"tırmacılar #dd#alarımızı Hoyran’dan E!#rd#r’e akan ırma!ın üzer#nde b#r köprü bulunma #ht#mal#ne 
#nd#rgemekted#r. Öyle k#, b#rçok tar#hç# “Kemer Bo$azı’ndak! köprü bulunursa !dd!anız kabul görür” der. Köprü 
belk#, mantı!ını kullanmayanlara orada b#r yolun varlı!ını ve gölün #k# parça oldu!unu anlatab#l#r, ama co!-
rafyayı b#raz olsun tanıyanlar #ç#n köprünün bulunmasına gerek yoktur. 2011 yılındak# Ham#del# Seyahat#nde 
b#r gazetec#, b#raz da lât#feyle “"u köprüyü bul da, buraya bir heykelini dikelim” dem#"t#. Sava"ın yer# hakkında 
farklı görü"er öne süren tar#hç# A. Çay, “köprünün bulunmu# olması sava#ın burada yapıldı$ını göstermez” ded#. 
Onun #ç#n b#z, köprüye ba!lı olmadan da sava"ın yer#n# #spat etmel#yd#k. Vakıa 1530 tar#hl# b#r Osmanlı ar-
"#v belges#nde “Vakf-ı Köpr! der Karye-! Yen!ce” "ekl#nde z#kred#len b#r köprü vardı.12 Manuel’#n Uluborlu’dan 
geçt#!#n#, #mparator F#reder#k’#n sefer#n# veren Almanca kaynaklar çok açık verm#"t# ama ço!u k#"# bu kayna!ı 
göremed#; görenler de Kumdanlı ovasını gösterd#. Çünkü onlar da haklı olarak göldek# de!#"mey# ve tar#hî yolun 
Kemer Bo!azı’ndan geçt#!#n# b#lm#yorlardı. Onlar bu konuda mazur görüleb#l#r ama b#z#m tar#hî yolun Hoyran 
Gölü’nün kuzey sah#l#nden de!#l de Kemer Bo!azı’ndan geçt#!#n# göstermem#ze ra!men #l#m çevreler#n#n bu 
konuya b#gâne kalı"ını da anlamakta güçlük çek#yoruz.

7 Rems", age, 1960, s. 81 ve 448
8 Osman Turan, age, 1988, s. 54; Yılmaz Öztuna, Büyük Türk"ye Tar"h" I, 1983, s. 423-424; M. Hal"l Y"nanç, Türk!ye Tar!h!, Selçuklular Devr" 1, 2013, 

s. 87
9 Ramazan Topraklı, Yol ve Tar"h, 2012, s. 13, 129, 134, 138
10 Ahmet Cebec"-Ramazan Topraklı, 16. Asırda Ham!d Sanca#ı, 2018, s. 196
11 Ba"bakanlık Devlet Ar"!vler! Gn. Md. 438. Nu. MVAD I, 1993, s. 64
12 Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 112-115; Anna Komnena, Alex!ad, 1996, s. 487; P"the-kas yanındak" köprü; N"ketas Hon"yates, H!stor!a, 1995, s. 

36, P"thekas b"r Peçenek adı, P"thekas (B"t"k) Barla’dır. Anna’nın P"thekas’ı Esk"#eh"r’den önce vermes" hatalıdır.
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Çay’ın sava"ın vuku buldu!u yer hakkındaki iddiası, Karamık Beli’ydi ki zaten bu onun doktora tezidir. Ancak 
o belden bir ordunun geçemeyece!i konusu hiç irdelenmemi"tir. Çay, bana “Manuel’!n Uluborlu’dan geçt!$!n! 
göster”d#yerek konuyu faydalı b#r mecraya ta"ıdı. O gün #ç#n Manuel’#n Uluborlu’dan geçt#!#ne da#r b#r belge 
bulamadık, ama 2012 yılında Kelene (Kela#na#)’n#n D#nar’da 
de!#l, Kemer Bo!azı’nda bulundu!unu fark ett#k ve bu konu-
da Yol ve Tar!h adlı b#r k#tap yayınladık. Manuel’#n Uluborlu’dan 
geçt#!#ne da#r b#r kayıt bulamadıksa da Kemer Bo!azı’na kadar 
geld#!#n# gösterd#k. Ancak Çay, y#ne de #kna olmamı" olacak k# 
2017’de yapılan M!ryokefalon’un Yer! Çalı"tayı’nda Karamık Bel# 
#dd#asını tekrarladı. 

Hâlbuk# Çay’ın kaynakları arasında Manuel’#n Uluborlu’dan 
geçt#!#n# gösteren Aykof’un 8. Türk Tar#h Kongres#’nde sundu-
!u Almanca tebl#! vardı. B#z bu tebl#!#, 2018’de Ham#del# Derne-
!# üyes# Hüsey#n Turan Ba!çec#’ye tercüme ett#rd#k ve Ham!del! 
Tar!h 05’de yayınladık. Bu sayede Manuel’#n Uluborlu’dan geçt#-
!#ne da#r çok sa!lam b#r belge bulundu!unu da ö!renm#" olduk. 
Bu belge, M#ryokefalon Sava"ı’ndan 13 yıl sonrak# Alman $mpa-
rator F#reder#k’#n Haçlı sefer# kaynaklarıydı. Buna a#t H!stor!a 
de Exped!t!one, H!stor!a Peregr!norum ve Ep!stola de Morte Fr!de-
r!c! olmak üzere üç kayna!ı da tercüme ett#r#p yayımlamak y#ne 
b#ze nas#p oldu.13 Bunlardan #lk#n# UCD $mamo!lu $ng#l#zce, 
#k#nc# ve üçüncüyü de Ü. Fafo Telatar Lat#nceden tercüme ett#. 
$bn Hordazb#h (820-912), el-$drîsî (1100-1166), Taberî (839-
923) ve Manuel’#n mektubunu K. Y. Kopraman, Odon de Deu#l 
ve Süryan# M#hael’# Er#man Topba", Arundel’# Atabay Topba", 
M#hael F. Hendy’y# $brah#m Pür ve bazı Fransızca met#nler# Yu-
suf Kurto!lu tercüme ett#. Bu sayede Odon, Hon#yates ve K#nnamos’tak# tercüme hatalarını göreb#ld#k. 

Manuel’#n, “Türk topraklarına g!rer g!rmez sava# ba#ladı” beyanı #le sava"ın Kelene’de yapıldı!ını gösteren, Hon#-
yates’#n, “Manuel Kelene’ye yürüdü” kaydını b#r yana koysak b#le, Türkler#n 2 Mayıs ak"amı F#reder#k’e saldırdı!ı 
yer#n, Kayaa$zı olması, Haçlıların 3 Mayıs günü geçmek istedikleri yer!, b#r ba"ka dey#"le Manuel’#n yen#k 
dü"tü!ü geç#d# göstermez m#?

13  Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 80-90
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1. Bölgedeki Tarihi Yollar 
Bölgedek# tar#hî yolların tesp#t#nde dönem#n kaynaklarını #ncelemek en sa!lıklı yöntem olacaktır. Böylece Hoy-
ran Gölü’nün kuzey sah#l#nden b#r yol olup-olmadı!ına da açıklık get#r#lecekt#r. *#md#, Roma kaynaklarından 
alınmı" ve b#rer Roma yolu olan $bn Hordazb#h (820-912) ve el-$drîsî’n#n (1100-1166) verd#!# yolları görel#m:

1.1.Çarşamba Çayı-Uluborlu (Ammûriye) Yolu: 14 (Har. 4, 6, R.8-9)
$bn Hordazbih yolu "öyle tarif eder: “Medinetü’l-Leben 8 mil, Ormanın ba"ı 15 mil, el-Miskinin15 16 m#l, Ayn-ı 
Burgus (E&âtun Pınarı) 12 m#l, Nehrü’l-Ahsa (Fele pınarı) 18 m#l, Rabaz-ı Konya (Manarga) 18 m#l, el-Alemeyn 
(Kötürnek) 15 m#l, $br-u M#smane (Kemer Bo!azı; kale) 20 m#l, Vad#ü’l-Cevz 12 m#l, Ammûr#ye 12 m#l”. 

Aynı yolu el-$drîsî, Ammûr#ye’den Med#netü’l-Endosbabe (Ab#dos-yane: Kemer Bo!azı veya M#ryokefalon bölge-
s#ndek# Melt#n#s kales#16) 24 m#l, Hısnu’l-Mecl#s (Kötürnek) 20 m#l, Rabaz-ı Konya 15 m#l, Nehrü’l-Ahsa 18 m#l, 
Hısnu’l-*eme"k# 28 m#l, Med#netü’l-Leben 26 m#l” "ekl#nde ver#r.17 Ve *eme#kî’den Konya’ya b#r yol vardır der.18 

1.2.Derbü’s-Selâme-İstanbul Yolu:
Derbü’s-Selâme’den $stanbul’a uzanan uygun yol güzergâhı "öyle seyretmekted#r: Burgos (Ayn-ı Burgus), 
el-Ahsa (Nehrü’l-Ahsa), Konya (Rabaz-Konya), Zemar# (Nemar#: Pars) vad#s#, Dak#lyas veya Dakleya köyü, kar-
ye el-Burc, Mel#s Kum#s, el-Alemeyn (Kötürnek), Karyat-ı Kutayya (Kütahya köyler#), Eylem# veya Belum#n.19 
Buradak# Kütahya köyler#, Arızlı (Gereme, Germe, Kedrea, K#dros), Genel#, Karamık vs köylerd#r.

1.3.El-Alemeyn-Ammûriye Yolu:20
El-Alemeyn’den Nasr el-Akr#tî köyler# 15 m#l, el-Bas#lyon Gölü ba"ına (A. Ka"ıkara) 10, el-Südd/ S#nd (*uhut-Ço-
ru: Dem#rbel) 10, Senade kales# 18, Maal 25, Ammûr!ye ormanı 30 m#l’d#r. Ammûr!ye ormanı el-Harab (Gar#b) 
köyler# 15 m#l, Sagar-# Nehrü’l-Ammûr#ye (Ammûr#ye nehr#n#n a"a!ısı) 2 m#l, el-Fah (Hısnu’l-Feth) 15 m#l, Or-
mandak# Galam# (Kalamos) 15 m#l, Hısnu’l-Yahûd (*uhut) 12 m#l, S#ndebur# (Santabar#s, Afyonkarah#sar) 18 m#l 
ve $zm#t Körfez#’ne kadar devam eder.21 Bu yol $drîsî’de; Ammûr#ye Hısnu’l-Feth 30 m#l, Hısnu’l-Yahûd 17 m#l, 
Hısnu’l-S#ndebur# 18 m#l ve $bn Hordazb#h’den b#raz farklıdır. Hısnu’l-Fet#h #le *uhut arası 17 de!#l, $bn Hordaz-
b#h g#b# 27 m#l olmalıdır.22 (Har. 5-6)

14 Ramazan Topraklı, H!crî 541/ 1146 Sütkuyusu Baskını ve Ammûr!ye,2013, s.145
15 !bn Hordazb"h’de M"sk"n"n olarak geçen yer, el-!drîsî’de &eme#kî z"kred"l"r.
16 Burada muhkem b"r kale vardır (!drîsî, 2002: II, 809). !drîsî’n"n kaydı, kale metruk de$"lken olup, adı Melt"n"s veya Malatyalı’dır (S"mbad). Kle"-

soura, Rumcada hem k"l"t "#lev"ndek" dar da$ geç"d"n", hem de geç"d" koruyan kaley" anlatır (Akropol"tes, 2008: 113 açık. 37). M. Kahramanyol, 
Kle"soura "ç"n “ta#lıktan geçen geç"t veya derbent” yorumunu yapar k", “Yen"ce Derbend"” belges"ne uyar (Karaca, 2017: 103). Bu derbend"n 
veya Toros da$ı geç"d"n"n b"r d"$er adı da Taurokomos’tur (Anna, 1996: 227 açık. 5 ve s. 228, 298). 

17 B"r Roma m"l", 1480 metre veya 1.48 bm (1.48 b"n metre) olup b"n ç"ft adımdır.
18 Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 155
19 Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 153 
20 Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 145
21 Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 146-147
22 Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 147
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1.4. Ammûriye-İznik (Nikiyye) Yolu:23

Bu yol güzergâhı 8 günlük b#r mesafe tutar. Ammûr#ye’den L#bad#ye’ye 5 merhale ve $zn#k’ten el-L#bad#ye 3 
merhale, 4 merhale de den#r. Ammûr#ye (Uluborlu)’den K#dros, Kedrea veya Germe (Arızlı) 1, Mader# Nehr# 
(*uhut Kal# Çayı #le Akarçay’dan hâsıl olan ırmak) 1, Kastora (Bayat) 1, Mass#sa (Bardakçı) 1, L#bad#ye (Esk#"e-
h#r) 1, Batrans#a 1, Mastara nehr# 1, $zn#k 1.

1.5. Ammûriye-Tarsus ve Bazendon-Germe Yolları: 24

 
Ammûr#ye’den K#dres’e (426-395) 31 m#l, Belum#n (Polemon veya Hades) 27 m#l, kale Nakul#ye 29 m#l, karye-# 
Patr#k 15 m#l, Atas#n~Gattas#n 20 m#l, Cevza (Bey"eh#r-Yunuslar) 20 m#l "ekl#nde devam eder.

$bn Hordazbih aynı yolu Pozantı’dan Germe’ye do!ru ver#r. (…) el-Cevz köyü, el-Gattas#n, el-Batr#k köyü, 
Nakul#ye Çayırı, Denur~Denus; buradan Derul!ye’ye b#r yol vardır.25 (Har. 4, 6)

1.6. Peutinger Tablosu’na Göre Sinnada, Eumeneia Apamea Kiboton 
(Kemer Apameası) ve Apameia (Apameya) Yolu: (Har. 8-9)
 
“Eumene#a XII ad V#cum XIIII Apame#a” ve “Dor#leo-Fl. Sagar-Docymeo XXXII Synnada Asynnade V forb#o m#l. 
XXXVII Euforb#o. Ab Euforb#o. Ab amea m#l XXXVI Apamea C#boton”26 "ekl#nde #k# yol vardır. Tablodak# #s#m-
lerden Dor#leo den#len yer Esk#"eh#r, Fl. Sagar Sakarya Irma!ı, Docymeo $sceh#sar ve Synnade #se *uhut-Mah-
mutköy olup, bu #s#mler hakkında herkes hemf#k#rd#r. 

Eu (Eumene#a) adı üzer#nde *uhut-Oynan veya Oyn#!an, ad Vicum Senirkent-Genceli yakını bir köy, Apamea 
C!boton Kemer Bo!azı’ndak# kent, Apame!a #se Apamea K#boton’un 4 veya 5 m#l güney#nde ve Barla-Eye Bur-
nu önler#nde bulunan b#r kentt#r. Bu #k# yol araz#ye yerle"t#r#ld#!#nde Apameya (Apame#a) #le Apamea C!boton 
(Kybotos, K#fotos)’un farklı #k# yer oldu!u görülür. Synnade #le Apamea K#boton (Kemer Apemeası) arasındak# 
mesafe; Oynan (Eumene#a) ve Bozdurmu" Bel# üzer#nden (5 + 36 / 37)= 41/42 m#l. Synnada #le Eumene#a arası 
20 m#l, Oynan #le Apame#a K#botos arası 41/42 – 20 = 21/22 m#ld#r. Apamea K#boton #le Apame#a arası #se 
yakla"ık (12+ 14=26 m#l)– 21/22 m#l= 5 / 4 m#l demekt#r.27 (Har. 8-9)

23  Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 151
24  Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 152-153-154
25  Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 152
26  W. M. Ramsay, H!stor!cal Geography of As!a M!nor, 1890, s. 169
27  S"nnada-Eumene"a-Apamea K"botos, Apame!a Har!tası (Har. 7)
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Rems# (Ramsay), kend# görü"üne uymadı!ı #ç#n Peut#nger Tablosunu saf dı"ı ederek Apame#a’yı D#nar’a, Eume-
ne#a’yı da I"ıklı’ya koyar. Hâlbuk# Peut#nger Tablosu b#z# tasd#k etmekted#r. Zaten M#ryokefalon Sava"ı dolayı-
sıyla ver#len Hon#yates’#n #fades# D#nar’a uymaz. (bk. Kaynak tenkîd#)

Yukarıda görüldü!ü g#b# $bn Hordazb#h, el-$drîsî ve Peut#nger b#rb#rler#yle tam b#r uyum #ç#nded#r. Buna göre 
bölgem#zdek# yollar:

1.Bey"eh#r, E&âtun Pınarı (Ayn-ı Burgus), Fele Pınarı (Nehrü’l-Ahsa), Manarga (Rabaz-ı Konya), Kötürnek 
(el-Alemeyn), Kemer Bo!azı, Cev#zl# Dere, Uluborlu olup, bu yol Kral Yolu’dur (v!a reg!a).

2.Kötürnek, Hüyüklü, Celepta", A. Ka"ıkara, Yo!urtçu Bel#, Çoru, S#nnade, Karabel, Koca Sancar, Kral Yolu, 
oradan Uluborlu Ormanı, Gar#p veya Garb köyü, Papa Çayı (Ad V#cum), Bozdurmu" Bel#, Oyna!an, Çobankaya 
(Kalamos), *uhut, Afyonkarah#sar ve $zm#t Körfez#’ne (K#botos veya Ta"köprü).

3.Uluborlu, Gar#p, Bozdurmu" Bel#, Oyn#!an, Arızlı, Geneli, Kara-mık Karacaören (Belumin: Polemon), Ak"ehir, 
Do!anhisar, Derbent, Yunuslar, Ba!ırsak Dere Bo!azı; Karaman, Pozantı ve Tarsus.

4.Uluborlu, Gar#p, Bozdurmu" Bel#, Arızlı, Karamık Karacaören, Kırkgöz köprüsü, Bolvad#n, Bayat, Sey#tgaz#, 
Esk#"eh#r ve $zm#t Körfez#.

5. Apame#a, Apame#a K#botos, Gar#p köyü c#varı, Bozdurmu" Bel#, Oyn#!an, *uhut ve Afyonkarahisar.

Burada Küçük F#r#kya’yı kuzeye ba!layan Bozdurmu" Bel# ve Yo!urtçu-bel# olmak üzere #k# bel vardır. Bozdur-
mu" Bel#, $bn Hordazb#h, el-$drîsî ve Peut#nger Tablosunda da ver#lm#" olup, B#zans Askerî Yolu’dur ve Sen#r-
kent Gar#p Köyü yakınında Kral Yolu’na ba!lanır.

Görüldü!ü g#b# tar#hte Hoyran Gölü’nün kuzey sah#l#nde h#çb#r yol kayded#lmem#"t#r. Kral Yolu oradan geçsey-
d# b#r "ek#lde kayded#l#rd#.

2.Yer Adları
M#ryokefalon Sava"ı’nın lokal#zasyonunda yer adlarının tesp#t# son derece büyük b#r önem arz eder. Z#ra tar#hî 
kaynaklarda ve topograf#k ver#lerde geçen yer adlarının e"le"t#r#lmes# ve bunların örtü"mes# ara"tırmanın seyr# 
bakımından elzemd#r. Bu #t#barla Maz!ye, Yen#ce S#vr#s#’n#n güney-batısında; Yen#ce S#vr#s#’n#n ete!#ne 200-
300 metre uzaklıkta ve 1614 yılında den#z (göl) altında kalmı" b#r köydür. Bu köyle #lg#l# el#m#zde Osmanlı’dan 
kalma b#rçok ves#ka vardır. Hâlen Mazı yan# Maz#ye Ba!ları ve Mazı Yazısı d#ye #k# mevk# vardır. Maz#ye adı  



106 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Mars!a adından gelmed#r. 28 Mars#a adının z#kred#ld#!# Tekmor#on k#tabeler# Maz#ye köyünün yakla"ık 30 bm 
kuzey#nde ve Yalvaç Kumdanlı hududundadır. Marsyas Nehr#, adını kayna!ına yakın olan bu köyden alır. Mar-
syas Nehr#, Yen#ce S#vr#s#’n#n güney-batı etekler#nden kaynar ve Ç#r#"l# Da!ı'nın güney etekler#nden beslen#r; 
yoluna devamla Menderes’e karı"ır.

Kemer Bo!azı b#r ar"#v belges#nde F!r!gos Bo!azı z#kred#l#r. Köprü #se Bo!az Köprüsü’dür. Bo!azdak# b#r mez-
ranın adı F#r#gos, Barla altındak# b#r mevk#n#n adı F#r#goslar’dır. Bu #s#mler Küçük F#r#kya bölges#ne #"aret eder.29 
Bo!azın d#!er adları da K#botos ve Zomp#’d#r. Zomp!’dek# köprü,30 Zompos köprüsü, 31 Kemer Bölges#’ndek# 
köprü anlamınadır. (bk. Ek.1: Zompos, K#botos). S#mbad, Kemer Bo!azı’ndak# yıkık kalen#n adının Melt#n#s, 
yan# Malatyalı (Battal Gâzî) kales# oldu!unu kaydeder k# bölgede 30 yıl gâza eden Battâl Gâzî’n#n ordugâhı bu-
rada olmalıdır (bk. S#mbad). Örkenez, yen# adı Ba!konak olan Sultan Da!larının güney-batı ete!#nde, Yalvaç’a 
ba!lı b#r kasaba-köydür. Bu köyün esk# adının Organas oldu!u söylen#r. Strabon’da z#kred#len Orgas, buradan 
do!an sudur.32

Bu yer adları, b#lhassa #k# göl arasındak# Menderes Nehr! ve ona karı"an Marsyas ve Orgas ırmakları, Ke-
lene (Kela#na#) ve Apameya adlı "eh#rler#n D!nar’da de!#l, Kemer Bo$azı ve bo!azın yakınında oldu!unu 
göstermekted#r.33 Apamea C!b!tos (Kemer Apamea’sı) adı bo"una de!#ld#r (bk. Ek.1). Hâl böyleyken Kelene ve 
Apame#a, D#nar’a yerle"t#r#lemez. Marsyas Irma!ı adını, kayna!ı yakınındak# Mars!a adlı yerle"#mden aldı!ına 
göre, Marsyas ve Apollon adlı Yunan esat#r#n#n aslı yoktur.

3. Söylenceler 
Bölge tar#h# çalı"malarında yazılı kaynakları destekler n#tel#ktek# sözlü ("#fahî) kaynaklar bazı b#l#nmezl#klere 
ı"ık tutacak ver#ler sa!lamaktadır. Bunların halk söylenceler#ne yansımaları da oldukça muallak b#r sahada çalı-
"an ve adeta #!neyle kuyu kazmak durumunda olan ara"tırmacıların #lg#s#n# çekmekted#r. Bu noktada bölge #n-
sanının hatıralarına güvenmek durumundayız. Kemer Damları sak#n# 1317’l# Urlu Osman (Bayır), “esk#den Ke-
mer Bo!azı’nda b#r çayın oldu!u, Hoyran Gölü’nün sularının bu çayla E!#rd#r’e do!ru aktı!ını” r#vayet ederm#". 
Bedrel# Ruk#ye Çakmakçı, “esk#den Barla #le Gelendost’un arasında çok ver#ml# b#r ova oldu!unu ve bu yüzden 
adına Altınova den#ld#!#n#” babasından #"#tm#". Aslında Altıova, A"a!ıova veya alt ova anlamındadır. Ovanın 
kuzey veya Kemer Bo!azı tarafı Yukarıova, E!#rd#r Gölü tarafı #se A"a!ıova veya Altınova’dır. (Har. 1, 2, 3, 6)

28 W. M. Ramsay, Anadolu’nun Tar!h! Co#rafyası, 1960, s. 461; Mars"a meçhul köy olarak göster"l"r. Tekmor"on k"tabeler", Maz"ye’n"n 30 bm kuzey", 
Yalvaç-Kundanlı’dadır.

29 Süleyman &ükrü, Seyahatü’l-Kübra, Y. Haz. Hasan Mert, TTK, Ankara, 2013, s. 15, 33
30 Anna Komnena, The Alex!ad, Çev"ren: A. S. Daves, London, 1967, s. 283
31 M"khael Attale"ates, (2008): Tar!h, Çev"ren: B. Umar, !stanbul, 2008, s. 151, 189
32 Örkenezl" Ümmetler"n Mustafa, Örkenez’"n esk" adının Organas oldu$unu söyled". Rahmetl" babam da Urganas veya Organas derd". “Mende-

res’e önce Marsyas, daha sonra Orgas karı#ır” (Strabon, 2009: 83) "fades"ne göre Kelene Kemer Bo$azı c"varındadır. Çünkü ırmak adını umu-
m"yetle kayna$ına yakın yerle#"mden alır. Sultan Da$larından do$an Örke-nez çayı (Orgas) 40-50 bm kat ett"kten sonra Af#ar hududunda 
E$"rd"r Gölüne dökülür.

33 Strabon, Ant!k Anadolu Co#rafyası, 2009, s. 83; Ramazan Topraklı, Yol ve Tar!h, 2012
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1924 do!umlu Barlalı Hüsey#n Erdo!an, Barla’nın önünde "#md# göl altında kalan Aynalı Çar"ı adında m#nares# 
olan b#r "eh#r varmı" ded#. B#r gün kayıkla g#derlerken, b#r yere geld#kler#nde P#p# Mustafa’sı, Kayıkçı Abdul-
lah’a, -Abdullah, Aynalı Çar"ı, m#nareye d#kkat et, dem#". Ona P#p# lâkabını sordum. Yakla"ık 1860 do!umlu 
P#p# Mustafa’sı pepe, yan# kekeme #m#". E!#rd#r Gölü hakkında çok r#vayet var. Büyük Seyahat, Isparta Tar!h! ve 
E!#rd#r hakkında yazılmı" eserlere bakılab#l#r. Aynalı veya A#nalı adı, b#r adı da L#menopol#s olan A!nos’dan 
gel#r. L#menopol#s adı zamanla L#men-kome, Melen-gömü, L#men, $l#me ve $lama "ekl#nde de!#"#me u!ramı"tır.

4. Kaynaklar ve Kaynak Tenkidi 
M#ryokefalon Sava"ı’nın yer tesp#t# konusunda el#m#zde g#r#" kısmında adı z#kred#len bazı kaynaklar bulun-
makla b#rl#kte, bunların b#rb#r#yle mukayes# ve tenk#d#n#n yapılması #cap etmekted#r. Bu bölümde ele alınan 
kaynaklar müell#f#n b#r#nc#l kaynak olma durumuna göre (sava"a katılma ve ya muasır olma durumuna göre) 
sıralanmı"tır.

4.1.İmparator Manuel’in (1118-1180) Mektubu: 
Sava"ın ardından $stanbul’a dönen $mparator Manuel, 1176 yılının Kasım ayında $ng#ltere kralı Henr# Planta-
genet’e b#r mektup yazmı"tır. Bu mektup, Prof. Dr. Kopraman tarafından tercüme ed#lm#"t#r.34 Mektubun altta 
verd#!#m#z bölümü sava"ın hududun Türk tarafında yapıldı!ına #"aret eder.

“B#z, Türkler#n topraklarına g#rer g#rmez, an#den sayısız sava" naraları #"#t#ld# ve Türk b#rl#kler#, her taraftan 
$mparator Hazretler#n#n askerler# #le sava"maya ba"ladılar. Fakat bundan sonra $ranlıların (Türkler#n) S!vr!l-
s!-manî (Cybr!lcy-man!) 35 d#ye #s#mlend#rd#kler# c#vardak# dar geç#tler#n yakınına at sürdü!ümüzde, (…) Yolun 
darlı!ı ve (geç#d#n) güçlükler# sebeb#yle $mparator Hazretler#n#n ordusu on m#ll#k b#r hat boyunca uzanmı"tı”.

Buna göre sava", hududun Türk toprakları tarafında yapılmı"tır. Roma ordusu, 10 m#l uzunlu!unda olup, hu-
duttan (Kemer Bo!azı) #t#baren Türk topraklarında 10 m#l yürümü" ve sava" ba"lamı"tır.

4.2. Ioannes Kinnamos’un (1143?-1185) Historiası: 
Sava"a b#zzat #"t#rak eden K#nnamos’un sava"tan önce, hazırlık safhasında verd#!# b#lg#ler#n sava" yer#n#n tay#-
n#nde yer# müh#md#r. Manuel’#n b#rçok sefer#ne katılan K#nnamos, sava"ın meydana geld#!# bölgen#n co!rafyası 
hakkında çok kıymetl# b#lg#ler ver#r. Kanaat#mce K#nnamos’un, olaylar hakkında verd#!# tar#hî b#lg#ler, umum#-
yetle do!ru olmakla beraber, b#lâhare k#tap hal#ne get#r#l#rken, bazı d#zg# hataları yapılmı"tır. 

34 Ramazan Topraklı, 2020, s. 70-73
35 M"ryokefalon. Petersboroughlu Bened"ct “C"br"lc"man"” der. Ralph de D"ceto yer"n "sm"n" vermez. K"nnamos’ta Tz"brel"tzeman" geçen yer (K"n-

namos, 2001: 41) "le Türkler"n S"vr"ls"man" ded"$" yer, Türkçe Semanî S"vr"s"’d"r. M"ryokefalon bölges"ndek" metruk kale "le Semanî (Semmanî) 
S"vr"s" veya Yen"ce S"vr"s" arası 9 bm olup, M"ryokefalon’dak" köprü, Osmanlı ar#"v belgeler"nde Yeñ"ce Köyü Köprüsü geçmekted"r (Topraklı, 
2020: 70-71).
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K#nnamos, #mparator Manuel’#n üç b#nden fazla araba hazırladı!ını söyler k# b#ze göre bu sayıda büyük b#r 
abartı vardır. $y#mser b#r tahm#nle Manuel’#n ordusunda 1500 yüz araba ancak vardır. Çünkü 1500 arabanın 
uzunlu!u b#le 7-8 bm’y# bulur.

K#nnamos’u defalarca okuyarak, bu d#zg# hatalarını fark ett#k. Eser#n Türkçe tercümes#nde 1146 yılına a#t olay-
lar arasına 1143 yılına a#t b#r olay yerle"t#r#lm#"t#r; #k# paragraf har#ç, 49 #lâ 52'nc# sayfalar arasındak# Mad. 9, 
Manuel’#n babasının ölümü üzer#ne, $stanbul’a dönerken Menderes’#n kaynaklarında geçen olaydır ve 1146 
yılına kayded#lm#"t#r. Manuel’#n topu!undan yaralandı!ı olay #se Konya önces# Ak"eh#r c#varındak# b#r olaydır. 
Y#ne ba"ka b#r hata, A#a$ı F!r!kya (Den!zl! c!varı) 36 "ekl#nde göster#len yer, eser#n aslında M!kra F!r!kya olup, bu 
yer bugünkü Den#zl# de!#l, Kemer Bo!azı ve c#varıdır.37 Esas konuya dönersek:

“$mparator (Eski"ehir’de) yeterli garnizon bıraktı. Oradan ayrıldı ve Rindakos yakınlarında ordugâh kurdu. (…) 
Kendisi ise birkaç adamla ovalardan geçip Lampe’ye do$ru !lerled! ve Menderes nehr!n!n do#du#u yere yakın 
b!r yerdek!, zamanla çökmü# b!r kaley! (Subleon) tekrar !n#a ett!”.38

“Trakya’dak! köylerden sayısız öküz alındı ve üç b!nden fazla araba vardı. "lkbahar gel!nce (1176) !mparator Anado-
lu’ya geçt! ve her zaman oldu$u g!b! b!rl!kler!n! Rhyndakos’da topladı. (…) Böylece !mparator Laod!kya ve Menderes 
nehr! çevres!ndek! bölgelere yolculuk yaptı. N!yet! bütün ordusunu Konya ku#atması !ç!n kullanmaktı”.39 “Ma-
nuel, Lampe’ye do$ru yürüdü ve Menderes’!n a#zındak! Suble’y! tahk!m ett!” 40 #fades#n# görünce çev#r#den "üp-
helend#k ve aslına bakma #ht#yacı duyduk: Suble, “K!nnamos’un Grekçe metn!nde Menderes’!n a#zı (έκβολάς), 
Lâtince metninde ise kaynaklar (fontes) "eklindedir”.41

K#nnamos, a!zı kayna!ına yakın Menderes’#, Büyük Menderes’ten ayırmak #ç#n böyle yazmı" ve “b#ze b#r "#fre 
bırakmı"” olmalıydı. Bu kayıt, a!zı #le kayna!ı arasında yakla"ık 548 bm olan Büyük Menderes’e uygun dü"mez. 
Hem sonra “Menderes Nehr! çevres!ndek! bölgelere yolculuk yaptı” kaydı, 548 bm uzunlu!undak# Büyük 
Menderes #ç#n b#r anlam ta"ımaz; a!zına mı, ortasına mı, kayna!ına mı? Hoyran Gölü #le E!#rd#r Gölü arasında, 
a$zı kayna$ına yakın b#r Menderes’s#z K#nnamos yorumlanamaz. 

Sava#, yolculuk yapılan yerde, yan# Laod#kya (E!#rd#r) ve #k# göl arasındak# Menderes yakınında olmu" de-
mekt#r. Söz konusu Menderes’#n kaynakları, Kemer Bo!azı ve Kayaa!zı yanındak# pınarlardır. Kopraman, Sub-
le’n#n yüksek (Subl#m Port: Yüksek kapı) manasına oldu!unu söyler. 

Après que Dorylée eur été ent!erement rebât!e, ce Prence y la!ssa une garn!son, se transporta à Rhyndace & de-là à 

36  Yuann"s K"nnamos, Ioannes K!nnamos’un H!stor!ası, 2001, s. 49-52, 131
37  Yuann"s K"nnamos, Ep!tome Rerum Ab Ioanne et Alex!o Comnen!s, 1836, s. 179
38  1174 yılı Ala#eh"r (Yalvaç) yakını ordugâh kurulan yer (K"nnamos, 2001: 207) Subleon.
39  Yuann"s K"nnamos, age, 2001, s. 213-215
40  Josef Degu"gnes, Büyük Türk Tar!h! C!lt 4,1976, s. 1124
41  Yuann!s K!nnamos, age, 1836, 298 (Grekçe’den terc. Doç. Dr. Hasan Akyol)
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Sublée, à l’embouchure du Méandre qu’!l repassa, & repr!t ensu!te le chem!n de sa cap!tale. 42  Tercüme, “Manuel, Es-
k!#eh!r’! !n#a ed!p, b!r b!rl!k yerle#t!rd!, oradan R!ndakos’a g!tt!, oradan da Suble’ye (ve) Menderes’!n döküldü$ü yere 
geçt! ve oradan Menderes’! tekrar geçerek yen!den ba#kent!n yolunu tuttu” anla"ılmalıdır. Lampe Sen#rkent-$legüp, 
Subleon Kemer Bo!azı’nın batı yakası ve Gar#b yakınındadır. Bu met#n h#çb#r "ek#lde Büyük Menderes’e uy-
gun dü"mez, ama Hoyran ve E!#rd#r göller# arasındak# Menderes’e tıpatıp uyar. Zaten “Subleon’un Uluborlu’nun 
"arkında oldu$unu” söylemek (Turan, 1998: 214), hududun ve Marsyas suyunun karı"tı!ı Menderes’#n kay-
naklarının da Uluborlu’nun "arkında oldu!unu kabul etmek demekt#r.

4.3. Honiyates’in (Nicetas Choniates, 1155-1217) Historia’sı:
Hon#yates, sava"a #"t#rak etmem#" ve sava" hakkındak# malûmatı, sava"a katılanlardan almı"tır; onun #ç#n bazı 
#fadeler# sava" alanına uymaz.

“Manuel #!md!, maktuller! görmekten kurtulmak !ç!n, ba#ka b!r yoldan dönmek arzusundaydı. Ama !#te tam aks!ne 
bunu ona göstermek !ç!n, kılavuzlar onu geld!$! yoldan ger! götürdü (Hon!yates, 1995: 131)”. Manuel b#lâk#s, yakınla-
rını görmek #ç#n sava"ın bütün "#ddet#yle ya"andı!ı geç#tten dönmek #stem#", fakat geç#t ceset dolu ve yürekler 
acısı oldu!u #ç#n kılavuzlar onu, sava"ın yapılmadı!ı, geld#!# yoldan, yan# Yen#ce S#vr#s#’n#n güney#nden gö-
türmü"lerd#. Manuel sava"ırken, tıkanan geç#tten geçemed#!# #ç#n b#raz ger# g#tm#", Marsyas ırma!ını geçerek 
açık alana çıkmı" ve oradan #ler# at sürmü", Yen#ce S#vr#s#’n#n güney#nden geçerek önden g#denler#n kurdu!u 
ordugâha varmı"tı. Hon#yates co!rafyayı b#lmed#!# #ç#n yanılmı"tır.

Hakeza, su kaynaklarının p#slet#lmes# ve maktuller#n c#nsel organlarının kes#lmes# de do!ru de!#ld#r. Sava" ala-
nında 9-10 kuyu vardır; sava" baskın hâl#nde cereyan etm#" ve çok kısa sürmü"tür. Ba!naz b#r Hır#st#yan olan 
Hon#yates’#n bazı #fadeler# yanlı"tır; Marsyas ırma!ı nasıl k#rlet#leb#l#r?

I"ıltan’ın,“Honaz’dan !mparator, Lamp!s üzer!nden Kelene’ye yürüdü. Marsyas suyunun karı#tı$ı Menderes’!n kay-
nakları buradadır (…). Bundan sonra !mparator, Homa ve M!ryokefalon’a geld!”43 tercüme ed#len metn#n Lât#n-
ces#, “(…) Lamp#n d#sced#t, et Celænas #ngred#tur, (…). $nde Choma et Μyr#ocephalum trans#t. (…)”.44 Bura-
da yapılan tercümen#n hatalı oldu!u kanaat#ndey#z. *öyle k#: Lât#nce metn#, “Lamp!s’! yardı ve Kelene’ye g!rd!, 
(…). Bu yüzden Homa ve M!ryokefalon’dan trans!t geçt!” "eklinde birebir tercüme edebiliriz (Ü. Fafa Telatar, An 
Elemantary Lâtin Diktionary, A Lâtin Dictionary). O zaman da, Miryokefalon’dan transit geçen imparatorun, 
“nereye gitti!i” sorulur. Onun için tercüme, “Honaz’dan hareket eden !mparator, Homa ve M!ryokefalon’dan ta-
rans!t geçt! (…) ve Lamp!s üzer!nden Kelene’ye g!rd! veya Kelene’ye yürüdü, (…)” olmalıdır. Metn#n hatalı tecümes# 
veya yanlı" anla"ılmasından dolayı mesele, #ç#nden çıkılamaz b#r hâl almı"tır.

42  Josef Degu"gnes, H!sto!re Générale des Huns, des Turcs, des Mogols, (L"vre XI), 1756, s. 46 (Fransızca metn"n tercümes": GÜ. Fransızca hocası 
Yusuf Kurto$lu)

43  N"ketas Hon"yates, H!stor!a, 1995, s. 123
44  N"ketas Hon"yates, H!stor!a des N!ketas, Corpus Scr!ptorum H!stor!ae Byzant!nae, k"tap 6, 1835, s. 231-232
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Çay, “Niketas, Manuel’in harekâtını anlatırken ‘Miryokefalon istihkâmından’ önce onun Kogn! adlı b#r nok-
taya ula"tı!ını bel#rt#r. Kogn! adı ver#len yer#n neres# oldu!u hususunda, sava"la #lg#lenenler h#ç üzer#nde dur-
mamı"lardır. Hâlbuk# Hon#yates’#n kaydı açıktır: ‘Sultan ona !k!nc! b!r barı# ça$rısında bulundu ve !ste$!ne uygun 
b!r cevap alamadı$ından, !mparator Kogn!’ye geld!$!nde Sultanda$ları etekler!nde pusu kurdu k!, buradan M!ryoke-
falon’dan çıkan Romalılar geçeceklerd!’ der ve Kogn!’y# Çay #lçes#n#n Karamık köyüne yerle"t#r#r”.45 

Honiyates’in Mr. Cousin çevirisi:
Le Sultan lu! ayant demandé une seconde fo!s la pa!x, et n’en ayant po!nt reçu d’autre réponse s!non qu’!l sat!sfera!t à 
ses demandes lorsqu’!l sera!t arr!vé à Cogn!, !l dressa une embuscade dans le pays de Sybr!ze, par où le Roma!ns deva-
!ent passer en partant de Myr!océpfale, C’est une longue vallé, bordée d’un côté par de hautes montagnes, et de l’autre 
par de profonds préc!p!ces; 46 "ekl#nde Fransızca b#r met#nd#r.

Bu metn# merhum Er#man Topba" "u "ek#lde tercüme etmekted#r: “Ondan !k!nc! defa barı# talep eden ve ondan 
Konya’ya vardı$ında talepler!n! kar#ılayaca$ını [söylemen!n] dı#ında h!çb!r cevap alamayan Sultan, Romalıların M!r-
yokefale’dan hareket ett!kten sonra geçmek mecbur!yet!nde oldukları Sybr!ze ülkes!nde pusu kurdu. [Z!ra] Sybr!ze 
b!r yanı yüksek da$lar, d!$er yanı der!n uçurumlarla çevr!l! uzun b!r vad!d!r.” (*k. 1) 

Abdülhalük Çay’ın tercümes# #le bu tercüme arasında farklılık vardır. Aslında met#n#n tercümes#nde geçen Kog-
n!, Konya olup, Konya’ya gelen b#r# de yoktu; Manuel, tab#r ca#zse Sultan’a, Konya’ya geld#!#mde görü"ürüz d#ye 
gözda!ı ver#yordu. Hon#yates’#n Almanca tercümes#n# esas alan I"ıltan’da, “Sultan y!ne bo# durmadı ve yen!den 
müzakereye g!r!#mek !sted!. Ancak !mparator büyük b!r k!b!rle ona cevabını b!zzat Konya’da b!ld!rece$!n! bel!rtt!. Sultan 
b!r anla#maya varılamayaca$ını anlayıp, Roma ordusunun M!ryokefalon’dan hareket ett!kten sonra geçmes! gereken 
ve “Tz!br!tze geç!t!” adını ta#ıyan yolun darla#tı$ı yer! !#gal ett!” ("eklindedir). Tz!br!tze geç!t! yüksek yamaçlarla 
çevrelenen uzun bir vadidir. Kuzeye do!ru gittikçe dikli!i azalır ve yayvan tepeler arasında geni" vadiler hâlini 
alır. Güneye do#ru !se vad! d!kle"!r ve sarpla"ır” 47 "ekl#nde geçmekted#r. B#z, daha önce M#ryokefalon Sava-
"ı’nın yer# konusunda kullanılan eserler#n tercümeler#nde hatalar oldu!u kanaat#ndey#z. Bu nedenle Abdülhalük 
Çay ve I"ıltan’dan farklı olarak Hon#ates’#n #lg#l# bölümler# #ç#n tercüme öner#m#z "u "ek#lded#r: 

“D#e Tzybr#tzesperre #st e#ne lange Schlucht, von hohen Berghängen umsäumt. Nach Norden fällt s#e allmäh-
l#ch #mmer wen#ger ste#l ab und we#tet s#ch zu bre#ten Tälern zw#schen &achen Hügeln. Nach Süden jedoch 
stürzt s#e jäh und ganz zerklüftet ab”.48 (*k. 1-2)

“Tzybr!tze geç!d! (k!l!d!), yüksek da$ yamaçları boyunca uzanan b!r derbentt!r. Kuzeye do$ru g!tt!kçe d!kl!$! azalır ve 
düz tepeler!n arasındak! gen!# vad!lere do$ru açılarak yayılır. Güneye do$ru !se yarıklı kayalıklarla an!den alçalır” 
(Terc.: H. T. Ba!çec#) "ekl#ndeyd#. Aynı metn#n Lât#nces#:

45  A. Çay, Anadolu’nun Türkle".. Dönüm Noktası, 1984, s. 85-86; Hon"yates, age, s.121
46  N"ketas Hon"yates, H!stor!e de Constant!nople, 1685, s. 121
47  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s. 124
48  N"ketas Hon"yates, D!e Krone der Komnenen, terc. F. Grabler, 1958, s. 225
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Cl!sura Zybr!ze apellantur, per quae Roman#a Myr#ocephalo d#gress#s transeundum erat, suas phalanges ab-
d#t, ut #mpetum #n eos praetereuntes facerent est autem #s locus oblonga convall#s, vert#c#bus mont#um assur-
gens, quae ad Septentr#onem paulo decl#v#or #n colles, patent#ores valles protend#tur; ab altera vero parte alt#s 
rup#um praec#p#t##s #nclud#tur.49 Bu metn#n Türkçes# "öyled#r:

“Kl!sura Zybr!ze, yüksek da$ların arasında gen!# b!r vad!d!r. Kuzeye do$ru b!raz daha az e$!ml!d!r ve gen!# vad!lere 
do$ru açılır. D!$er yanı, d!k uçurumlu kayalıklarla sonlanır” (terc.: Üm#t Fafo Telatar). (*k. 1)

I"ıltan’ın çev#r#s#nde de b#ze göre hatalar vardı. Hon#yates’e göre geç#d#n güney# sarp ve d!k yükselm#yor, 
b#lâk#s sarp ve d!k alçalıyordu. B#rçok tar#hç# yıllardır dere tepe ko"turan merhum I"ıltan’a a#t, “kuzeye do$ru 
g!tt!kçe d!kl!$! azalan ve yayvan tepeler arasında gen!# vad!ler hâl!n! alan; güneye do$ru !se d!kle#en ve sarpla#an” 
"ekl#ndek# yanlı" çev#r#y# esas aldı. Ne Hoyran Gölü #le Kumdanlı arasında, ne Düzbel - De!#rmen Bo!azı, ne 
Kûf# Bo!azı ne Popa Bo!azı ne de Ba!ırsakdere’de güney! an! olarak alçalan b#r geç#t vardı; ne de z#kred#len 
yerlerde “suları co#kun çay veya ırmak” vardı.50

“Hon!yates, sava# yer!n!n, Hermos ve Menderes vad!s! üzer!ndek! yamaçların b!r yer!nde, b!r ba#ka dey!#le de 
Orta-Batı F!r!kya’da olab!lece$! varsayımında bulunur”.51 “Hon!yates, Manuel’!n geç!d!n sonu !le göl arasında 
düzlüklerin uzandı#ını !ma ett!$!n! söyler”.52 Bu yamaçlar, Ç#r#"l# Da!ı’nın güney yamaçlarıdır ve Hon#yates’#n 
üsttek# tasv#r#yle tam örtü"mekted#r. (*k. 1). Bu kayıt “Yen#ce Derbend#’ne” uygundur. Çünkü geç!d!n sonu 
veya S!vr!s! (Tzybr#tz#) #le Esk# E!#rd#r Gölü yan# Pasköza Gölü 53 arasında uzandı!ı #ma ed#len düzlükler, Hü-
sey#n veya Battâl Gâzî Ovası yahut Tzouka N!ster!n Ovası’ydı.54

 “Derebol, (XI, 23)’de bel!rt!ld!$! g!b! Türkler!n el!nded!r. Menderes üzer!nde ve F!lâdelf!ya (Yalvaç)’nın 50 bm gü-
ney-do$usunda (batısı) bulunan Derebol (Tr!pol!s), Menderes ve Hermos vad!ler! arasındak! geç!d! kontrol ed!yordu”.55 
Derebol veya Barla, 10-11 bm mesafedek# Menderes ve Hermos vad#ler# arasındak# Yen!ce Derbend!’n# kont-
rol ed#yordu.

49  N"ketas Hon"yates, age, 1835, s. 232-233
50  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s. 124 ve 128
51  M"ha"l F. Hend", “Anadolu-M"ryokefalon ve Tzybr"tze (S"vr"s") Geç"d"”, Ham!del! Tar!h 05, 2018, s. 61
52  M"ha"l F. Hend", age, 2018, s. 61
53  M. Hal"l Y"nanç, age, 2013, s. 260, 265; Corneten Fulcers"s, Recue!l Des H!stor!es-Des Cro!sades, C"lt 3, 1844, s. 3, 336
54  Belâzurî, Fethü’l-Büldan, 2002, s. 244; Rems", age, 1960, s. 117 (Teofanes, 439).
55  Georg"es Pah"mer"s, age, 1999, s. 474 (açık. 37).
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Hon#yates, “kıral, F!lemel!on yakınında Sultanın o$ulları !le çatı#tı. (…) Kıral onları kolayca ezd! ve Ak#eh!r’! zapt 
ederek ate#e verd! 412. Fakat kıral G!nklar!on 413 yakınında onlarla tekrar sava#tı ve zafer elde ett!” der, fakat yanılır.56 

Türkler, 2-3 Mayıs geces# Hoyran Gölü #le Barla Da!ı arasında Haçlılara tekrar saldırdı. Hon#yates’#n, “kıral 
G!nglar!on yakınında onlarla tekrar sava"tı ve zafer elde ett#” ded#!# had#se budur. G!nglar!on [kemer g#b# 
yuvarlak olan Yen!ce S!vr!s! üzer#ndek# kale: *ato C#ngula#re], Kayaa!zı’na 15 bm mesafede ve oradan çok 
rahat görülen Tz!br!tz! #le aynı yerd#r. Kayaa!zı’nın 2 bm "arkında ve b#z#m daha önce M#ryokefalon kales# 
sandı!ımız 947 rakımlı Karababa Tepe 57 de G#nglar#on olab#l#r. Ancak Karababa Türkler#n tekrar saldırdı!ı 
yer#n yakınında de!#l yanındadır; Hon#yates yakınında ded#!# #ç#n G#nglar#on den#len yer Tz#br#tz# olmalıdır.

G!nglar!on (Chateau C#ngula#re): H!stor!a des N!cetas,1835: 540; (van d#eten, 1975) adlı tercüme “sch#ldert 
d#eselbe Kr#egsl#st und nennt d#e Örtl#chke#t” aynı yer#, “Χατα το λεγομενον Γιγχλαριον” olarak adlandırır. 
Hon#yates burayı Ak"eh#r yakınında göster#r.58 G!nglar!on (Chateau C!ngula!re): Manuel’!n ma$lup dü#tü$ü geç!t: 
Traverse the pass where Manuel had been defeated; 59 Kemer g!b! olan kale, Manuel’!n ma$lup dü#tü$ü geç!d! keser / 
denetler. Terc. M. Kahramanyol.  (Har. 9-10)

Köprü tar#hte “s#vr#” (Yen#ce S#vr#s#) #le anılır. $bn Hordazb#h’#n, “el-Alemeyn #le $br-u M#smane arası 20 m#l” 
ded#!# yer, köprüye denk gel#r. $br; S!vr!’ye, M#smane köprü’ye kar"ılık gelmekte ve büyük #ht#mal “s#vr# (ku"ak 
anlamına kemer) köprüsü” g#b# b#r anlamı vardır. Ar"#v belges#nde köprü, “Yen#ce Köyü Köprüsü” olarak, Ye-
n#ce S#vr#s#’n#n ete!#nde bulunan Yen#ce köyünün adıyla, Köprü #le S#vr# arasındak# geç#t #se “Yen#ce Derbend#” 
kayded#lm#"t#r. *#md# aklımıza, “Kemer Bo!azı” adlandırması, bo!azdak# “kemer köprü” #le m#, yoksa “G#nglar#-
on: Kemer g#b# kale” #le m# #lg#l#d#r, sorusu gel#r. Kemer Bo!azı adının “Kemer g#b# kale” #le #lg#l# oldu!u, “Kemer 
Kale Bo!azı” adının, zamanla “Kemer Bo!azı” "ekl#ne dönü"mü" olab#lece!# hususu kuvvetle muhtemeld#r.  

4.4.Süryani Mihail (1125-1199) Vekayinâmesi: 
Süryan# M#ha#l’de #k# ordunun kar"ıla"ma h#kâyes# "öyle aktarılmaktadır:

56 I. Dem"rkent, N"ketas Khon"ates’"n H"stor"ası (1180-1195), 2006, s. 223-225: Dem"rkent, “412 numaralı açıklamada Ak#eh"r’"n 1 Mayıs günü 
ate#e ver"ld"$"n" ve Albertus’un kaydından Ak#eh"r’"n 1101’de yakıldı$ını, ancak Rans"mın’ın böyle b"r yangından bahsetmed"$"n"” nakleder. 413 
numaralı açıklamada, “G"nklar"on (Γιγχλáριον)’un yer" kes"n b"l"nm"yor. 3 Mayıs’ta burada yapılan harpten sonra Türk halkı da$lara çek"ld". 
Ramsay burasının Manuel’"n 1176’da yen"lg"ye u$radı$ı geç"t oldu$unu yazar. Belke-Mers"ch, B"zans tar"hler"ne göre burasının Ak#eh"r-Konya 
arasında, Haçlı yazarlarınca da Menderes kaynakları "le Uluborlu arasında göster"l"r” der. Rems" do$rudur. Menderes’"n kaynakları Kemer 
Bo$azı’nda oldu$una göre Haçlı yazarları da do$ru sayılır. Çünkü 27 N"san sabahı Honaz yakınından yola çıkan F"reder"k, 29 N"san ak#amı 
D"nar ve Büyük Menderes’"n kaynakları, 30 N"san ak#amı Eldere ve Çapalı, 1 Mayıs ak#amı Uluborlu önler" ve Küçükkabaca, 2 Mayıs ak#amı 
da Kaya-a$zı pınarlarına veya "k" göl arasındak" Menders’"n kayanakları geld". 29 N"sanı 30 N"sana ba$layan gece D"nar’da Türkler, Haçlılara 
saldırdı, F"reder"k sahte b"r yangın çıkartarak Türklerden üç yüz kadarını öldürtmü#tü k", Hon"yates, bu had"sey" hatalı olarak Ak#eh"r’de gös-
termekted"r.

57  Ramazan Topraklı, De#!"en Co#rafya ve M!ryokefalon Sava"ı, 2010, s. 74
58  Rems", age, 1960, s. 139 (açık. 3).
59  Rems", age, 1960, s. 140 ve Rems" (W. M. Ramsay), age, 1890, s. 130 
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“$mparator, be# gündüzlük yürüyü" mesafesinde bulunan Türk yurtlarının ortalarına kadar büyük b#r co"-
kuyla #lerled#. Bu yurtlarda tıpkı b#r çek#rge sürüsü g#b# çok kalabalık b#r "ek#lde ya"ayan Türkmenler, #mpara-
torun kend#ler#n# kend# yurtlarından atmak #ç#n geld#!#n# görünce, 5 b#nl#k, 10 b#nl#k kümeler hal#nde toplana-
rak Greklere a#t kampların dı"ında ney# ve k#m buldularsa yaktılar, yıktılar ve öldürdüler.

Grekler Konya’nın b!r gündüzlük yürüyü" kadar yakınına vardılar, vardıkları yer, Sultanın bulundu!u yere 
üç saatlik mesafedeyd#; Grekler burada sıkı"ık da!ların arasına g#rd#ler, bu da$larda h!ç su yoktu; askerler#n, 
hayvanların y#yecekler#n#, s#lahları, sava" mak#neler#n#, odunlarını, haz#ney#, k#l#seler#, hacları ve her türden 
e"yalarını ta"ıyan 5 b#n arabayı ger#de bıraktılar. $mparator ve askerler#n#n kamptan, bu arabalardan uzakla"-
tıklarını gören Türkmenler, ger#de yakla"ık 50 b#n k#"#l#k güç olu"turarak kampın tamamını ele geç#rd#ler ve 
ya!maladılar”.60 (Terc. Er#man Topba")

Bu noktada;

1-$mparator, be" gündüzlük yürüyü" mesafes!nde bulunan Türk yurtlarının ortalarına kadar büyük b!r co#kuyla 
!lerled!. 

2-Grekler, Konya’nın b!r gündüzlük yürüyü" kadar yakınına vardı-lar; "ekl#nde tercüme ed#len #k# cümle, farklı 
"ek#llerde anla"ılmaya müsa#t olup, kaynak met#n bu bakımdan tenkîd# hak etmekted#r.

Bazıları, b!r!nc! cümleye göre Roma ordusunu huduttan itibaren be" gün hep Türk topraklarında yürütür, 
!k!nc! cümlede geçen Konya’yı da bugünkü Konya "ehr# sanır. Hâlbuk# #mparatorun be" gündüzlük yürüyü"e 
ba"ladı!ı yer#n neres# oldu!u d#!er kaynaklara ve #mparatorun yürüyü" güzergâhına bakarak tesp#t ed#lmel#d#r. 
Hakeza Konya den#len yer#n de tesp#t ed#lmes# gerek#r. Bunlar, yer# gel#nce açıklı!a kavu"turulacaktır.

“Alors l’empereur s’avança #mpétueusement au m#l#eu des pays des Turcs, à une d#stance de c#nq journées de 
marche” 61 "ekl#ndek# metn#: 

M. Ak#f Ceylan, 2016-USAD’ın (5) #nc# sayısındak# makales#nde; “$mparator çok geçmeden Türkler!n ara-
z!s!nde be# günlük yolculuk mesafes!ne hızlı bir #ekilde ilerledi” (1905: 371; 1869: 383/4) "eklinde tercüme 
eder ve Bizans ordusunun Türk topraklarında uzun bir mesafe kat etti!ini söyler. Adnan Esk!kurt da aynı 
metn#, 2017’de aynı derg#n#n (6)’ncı sayısındak# makales#nde: “$mparator çok geçmeden Türkler!n araz!s!n-
de be# günlük yolculuk mesafes!ne hızlı bir "ekilde ilerledi” (Süryanî Mihael, tome III, s. 371) diye aynı 
Ceylan gibi tercüme eder. Ve “Süryan! M!hael’!n, B!zans Ordusu’nun Türk topraklarında be# gün yol aldı$ını söyle-
d!$!n!” d#le get#r#r.  B#z#m tercümem#z bu #k# ara"tırmacıdan farklıdır. B#z aynı metn# GÜ Fr. Hocaları Er#man 
Topba" ve Yusuf Kurto!lu’na ayrı ayrı tercüme ett#rd#k:

60  Süryan" M"ha"l, Kron!k, 1905 (Süryancadan Fransızcaya tercüme Chabot), s. 371
61  Süryan" M"ha"l, Kron!k, 1905 (Süryancadan Fransızcaya tercüme Chabot), s. 371
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Topba#: “$mparator, be" gündüzlük yürüyü" mesafes#nde bulunan Türk yurtlarının ortalarına kadar büyük b#r 
co"kuyla #lerled#.” 

Kurto$lu: “Bunun üzer#ne #mparator, hı"ımla, yaya, be" günlük mesafedek# Türk topraklarının ortasına (ka-
dar) #lerled#.” 

Görüldü!ü g#b# Topba" ve Kurto!lu’nun tercümeler# daha sar#ht#r ve kes#nl#kle Türk topraklarında be" gün 
yüründü!üne da#r b#r #fade yoktur.

4.5. Surlu (Tirli) Vilyam (Villiam of Tyre 1130-1186) Kroniği: 
M#ryokefalon Sava"ı’yla #lg#l#, Surlu V#lyam (W#ll#am of Tyre)’a a#t metn# tercüme eden Prof. Dr. Erg#n Ayan’ın 
#fades#yle:62

W#llermus’un Almanca çev#r#s#nde ba#lıkta Konya’da ma!lup ed#lmes# "ekl#nde #fade ed#ld#!#nden, metn#n 
#ç#nde “burada” "ekl#nde bel!rs!z olarak mekân bel#rt#lm#". $ngilizce tercümesi "öyle:

“Manuel, .........…...met w#th a ser#ous d#saster #n Icon#um = Manuel, Konya’da c#dd# b#r felâketle kar"ıla"tı”. 
Fransızca, Almanca ve $ng#l#zceye çevr#lm#" bu eser#n tek b#r Lat#nce nüshası var. Çev#r#ler#nde bu "ek#llerde 
#fade olunuyor. 28. 12. 2018, Prof. Dr. Erg#n Ayan, Kaynak:  259 W#ll#am of Tyre, H!stor!a Rerum XXI.12: RHC, 
Occ. 1.2, s. 1024. 

M#chael, F. Hendy, 1985: “Append#x II: Anatol#a-Myr#ocephalum and 'e Pass Tzybr#tze”, Stud!es "n %e Byzan-
t!ne Monetary Econemy, C 300-1450, p. 146-154) adı altında, Surlu V#lyam’ı de!erlend#rm#"t#r: “T#rl# V#lyam, 
hassas b#rtakım del#llerden hareketle felâket#n Konya c#varında vukû buldu!u ve bu yer#n F#r#kya’nın herhang# 
b#r yer#nde olamayaca!ı kanaat#nded#r” (terc.: M. Kahramanyol, 28.12.2018). T#rl# V#lyam’ın aslında Konya ve 
F#r#kya #s#mler# geçmed#!#ne göre Hend#’n#n yorumuna #t#bar ed#lemez. Konya adı, daha sonra Almanca tercü-
mede eklenm#"t#r.

62 “XII. Aynı tar"hlerde, neredeyse tüm dünyaya cömertl"$"n" h"ssett"ren Konstant"nopol"s !mparatoru Manuel, "nanılmaz derecede büyük or-
dusuyla b"rl"kte, büyük b"r #evkle Hır"st"yanlı$ın gücünü arttırmak "sterken, Türkler ve onların l"der" kâf"r Konya sultanı tarafından a$ır b"r 
yen"lg"ye u$ratıldı. Ayrıca burada pek çok akrabaları ve saygın adamları öldüler. Bunların arasında cesurca sava#ırken çok sayıda yara alan ve 
"mparatorun karde#"n"n o$lu olan Protosebastus Johannes de bulunuyordu. O, büyük b"r cömertl"kle kızı Mar"a’yı Amalr"ch "le evlend"rm"#t". 
!mparator ordusunun ço$unu yen"den topladı ve k"#"sel olarak yaralanmadan ama tal"hs"zl"$"nden dolayı büyük sıkıntı çekerek ülkes"ne ger" 
döndü. Ancak bu yen"lg"ye, dü#manın gücünden z"yade komutanlarının d"kkats"zl"$"n"n neden oldu$u söylen"r. Ordunun, m"ktarı ve ölçüsü b"r 
hayl" kabarık olan sayısız a$ırlıkları "le b"rl"kte rahatlıkla "lerleyeb"lece$" gen"# ve açık yollar bulundu$u halde, b"l"nçs"zce kend"ler"n" dü#mana 
saldıramayacakları veya d"renemeyecekler", daha önceden "#gal ed"lm"# tehl"kel" darbo$azlara soktu. O günden "t"baren, bu felaket"n "mpara-
torun hafızasında çok der"n "zler bıraktı$ı ve onu çok özel kılan mutad ne#es"n" tamamen y"t"rd"$" söylend". Adamlarına esk" muhabbet" gös-
teremed" ve ölümüne kadar esk" sa$lı$ını muhafaza edemed". Hafızasında tekrar tekrar ya#adı$ı geçm"#tek" tal"hs"zl"k, esk"den sah"p oldu$u 
bütün sükûnet"n" ondan aldı” (Prof. Dr. Erg"n Ayan).
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T#rl# veya Surlu V#lyam’ın sava"la #lg#l# b#lg#ler#, $stanbul’u z#yaret ett#-
!# b#r sırada $stanbul’da bulunan k#"#lerden aldı!ı söylen#r. Onun, “rahatlıkla !lerleyeb!lece-
$! gen!# ve açık yollar bulundu$u halde, b!l!nçs!zce…” #fades# yanlı"tır. Çünkü Manuel’#n yürüdü-
!ü yol, onun   hep kullandı!ı V!a Rreg!a, yan# Kral Yolu’dur (bk. Mad. 6.3 Ep!stola de Morte Fr!der!c!). 

4.6. Firederik Barbarossa’nın Sefer Kaynağı (Mayıs 1190):
F#reder#k’# veren H!stor!a de Exped!t!one, H!stor!a Peregr!norum ve Ep!stola de Morte F!reder!k g#b# üç kaynak M#r-
yokefalon Sava"ı hakkında çok kıymetl# b#lg#ler ver#r. D#!er bütün kaynaklar yok olsa b#le sadece bu kayna!a 
göre sava"ın yer# tay#n ed#leb#l#r. Esasen bu kaynaklar Toma"ek, Rems# ve Osman Turan tatafından b#l#nd#!# ve 
kullandı!ı halde b#rçok tar#hç# ve ara"tırmacı bunları göz ardı etm#"t#r. B#r#nc#s#n# henüz 2010’da A. G. Laud 
$ng#l#zceye çev#rm#", d#!er #k# kayna!ı da b#z, b#n b#r zahmetle bu yıl, Üm#t Fafo Telatar’a Lât#nces#nden tercüme 
ett#r#p yayınladık.

4.6.1. Historia de Expeditione, İngilizceden terc.: UCD. İmamoğlu
O gece göl kıyısında ne bitki ne çimenlik ne de a!aç buldular. 29 N!san’da mezkûr Türkler ordugâha geld#kler#n-
de #mparator an# b#r saldırı gerçekle"t#r#p yakla"ık üç yüzünü öldürdüler. Akab#nde, kalan dü"manlar, da!lardan 
kend#ler#n# tarassut ederken, Sozopol!s’e do!ru çok zor b#r güzergâhı tak#p ett#ler. 2 Mayıs’ta, $sa’nın Haçının 
dü"manlarından üç yüzünü daha [öldürdüler]. 3 Mayıs’ta otuz b!nden fazla Türk, b!z!mk!ler!n [3 Mayıs’ta] 
geçecek oldu$u epey dar b!r geç!tte toplandı –burası Rum $mparator Manuel’#n ma!lup oldu!u ve kuvvetl# 
ordusunun da!ıtıldı!ı yerd#.- N#yetler# aynı "ek#lde b#z#mk#ler# de kılıçtan geç#rmekt#.63 (Har. 6, 9-10)

4.6.2.Historia Peregrinorum, terc.: Ümit Fafo Telatar (Prof. Dr.)
Ordu, zafer#nden sonra Sosopol#s (Uluborlu) yakınlarına ula"tı. Çok sayıda Türk yen!den sava"mak #ç#n geld#-
ler. (Bu yüzden) b#z#mk#ler de sırada$lar ve (bel#rl# b#r) göl arasından geçeceklerd!.64 (…) Hır#st#yan ordu-
sunun ba"arılı kumandanı yolları b#lm#yordu. B#r Türk es#r alındı.

(…) Türk "öyle ded#: B#lm#" olasınız k#  sa! taraftak# yola g#rersen#z, s#z#n #ç#n ölüm ve mahvolma kaçınılmazdır. 
Çünkü bu yol s#z# çorak, susuz ve yolu olmayan topraklara götürür.65 Orada, çok açık olan geç#tte b#nlerce Türk 
s#z# bekl#yor. 66 E!er sa!lıklı bir karar vermek isterseniz, benim kılavuzlu!umda sol tarafa yönelmel#s#n#z. Bu  

63 Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 82
64 Haçlı heyet"n"n, henüz gölü geçmeden soldak" yola (Bozdurmu# Bel") g"rd"$" anla#ılıyor.
65 “Bu yol s"z" çorak, susuz ve yolu olmayan topraklara götürür” "fades" do$ru olamaz. Çünkü sa$dak" yol, Ep"stola’da kayded"ld"$" g"b" “Manu-

el’"n hep kullandı$ı v"a reg"a”dır. Ya kaynak k"#", es"r Türk’ün "fades"n" yanlı# anlamı# veya Kıral Yolu, es"r Türk tarafından b"r maksada mebn" 
kötü göster"lmek "stenm"#t"r. Bu met"nde “zor fakat güven"l"r” tar"f ed"len sol taraftak" yol, Ep"stola’da “çok uzun, çorak ve tümüyle da$lık” tar"f 
ed"lm"#t"r.  

66 “Çok açık olan geç"tte” "fades"n", “çok b"l"nen geç"tte” anlıyoruz. Yen"ce S"vr"s", etraftan rahatça görülür ve herkesçe b"l"n"r. Rems" geç"d",  
 “G"nglar"on (Chateau C"ngula"re) kaydeder. “Kemer~ku#ak g"b" kale (&ato C"ngula"re); Manuel’"n ma$lup dü#tü$ü geç"d" korur.” B"r kon" g"b" 
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yol zor fakat güvenl#d#r. Bu gece s#z# Türk bölges#ne ula"tırırım. Bereketl# topraklar üzer#nden, "eh#rlerden "e-
h#rlere, dümdüz yollardan, ta $con#um (Konya)’a kadar g#ders#n#z.67 

4.6.3.Epistola de Morte Firederik, terc.: Ümit Fafo Telatar (Prof. Dr.)
Ardından (29 N#san) pazar günü (ak"amı) Büyük Menderes Irma!ı'nın kayna!ı olan yere (D#nar) ula"tık. B#z#m 
yanımızda (…) #mparatorun (Sultanın) haberc#ler#n#n ve o!ullarının bulunmasına ra!men, Türklerden çok ka-
labalık b#r ordu #le kar"ıla"tık. Hayırlı günün (Pazartes#) "afak vakt#, yalvaranların #lk günü (30 N!san’da)  (…) 
onları kılıçtan geç#rd#k. Büyük katl#amdan (30 N#san’dan) sonra (1 Mayıs) aynı gün da!lar arasında, dar geç#t-
lerden (geçerek 1 Mayıs ak"amı) Uluborlu’ya geld#k. Oradak# dar geç#tte (2 Mayıs’ta Kayaa!zı’nda) çok sayıda 
Türk’ü öldürdük68. Manuel’#n hep kullandı!ı V!a Reg!a’dan ayrıldık. Konya’ya ula"mak #ç#n sol taraftak# yola 
g!rd!k69. (3 Mayıs) Per#embe günü da!ların tepeler#nden b#r geç#t yolu bularak,  (…) Ak"eh#r’#n düzlükler#ne 
(Oynan/Oyn#!an ovası) varmayı hesapladı!ımız günde (aynı gün, yan# 3 Mayıs’ta) #nd#k.70

4.7. Ermeni Simbad (1208-1276) Vekayinâmesi:

 

S!mbad, “Konya Sultanı Kılıç Arslan, Konya’ya uzak olmayan b#r yerde, bugün yıkık ve terk ed#lm#" olan Mel-
d!n!s kales#n#n önünde B#zans $mparatoru Manuel’# hez#mete u!rattı”.71 “Üçüncü satır, sekizinci sözcük Melt!-
n!s  yazıyor. $kon# (Konya) önündek# / önces#ndek# harabe kale k# adı Melt!n!s’t#r”. “Modern Batı 
Ermen#ces# telâ(uzunda Meld#n#s fakat aslı Melt#n#s’t#r. Esk# Ermen#ce ve hâlen Do!u Ermen#ces#nde böyle 

olan Yen"ce S"vr"s"’n"n üzer"nde b"r kale vardır. C"ngula"re, muhtemelen 9 bm’l"k geç"d"n sonundak" Yen"ce S"vr"s"’n" anlatır. “Her yanı d"k ba-
yır olan Kelene H"sarı” (Arr"anos, 1945: 66) Yen"ce S"vr"s"’d"r. Ebû’l-Ferec’"n Bet-Toman ded"$" yer dah" Yen"ce S"vr"s"’d"r. Bu geç"d"n “Yen"ce 
Derbend"” (Karaca, 2017: 103), “Tzyvr"tz" Kl"sura” (Rems", 1897: 346-347) ve “Taurokomos” (Anna, 1996: 227 açık. 5, 228, 298) g"b" adları var. 
Kemer Bo$azı’nın “kemer” adıyla, C"ngula"re adının b"r "lg"s" olab"l"r.

67 Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 84-85
68 2 Mayıs 1190
69 3 Mayıs 1190
70 Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 88
71 M. Ak"f Ceylan, “Co$rafî Perspekt"f’ten M"ryokefalon Sava#ı’nın Yer": Konya Ba$ırsak Bo$azı”, 2016, s. 69-94 (73)
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okunur. Aslına bakarsanız Malatyalı demek” (S. N#"anyan, 15.01.2020).

Konya den#len yer, Yalvaç-Manarga, yan# Rabaz-ı Konya’dır. $k# göl arasındak# ırmak, Kemer Bo!azı veya M#ryo-
kefalon bölges#nden geçerek, esk# E!#rd#r Gölü’ne dökülür. Bu ırma!ı $bn Sa’#d (öl. 1286), “Buraya büyük, der#n 
b#r neh#r dökülür, bu nehr#n Battal Nehr# d#ye mâruf oldu!u söylen#r. Bu Battal’ın Emevîler zamanında Rum’a 
gazâlar yaptı!ı söylen#r. Bu Müslümanlarla Hır#st#yanlar arasında sınırdır” "ekl#nde ver#r. 72

M!ryokefalon, Menderes’#n kaynaklarının bulundu!u yer anlamına Kemer Bo!azı’dır. "bn Sa’!d #le S!mbad 
ça$da#tır. S#mbad, Hon#yates’#n z#krett#!# M#ryokefalon’dak# harabe kaley#, kıyısındak# nehr#n adı, el-Battal #le 
kaydetm#"t#r. Battal Gâzî, Malatyalı (Melt#n#s) b#l#n#r. S#mbad, #k# Battal’ı karı"tırmaktadır, çünkü aradan 440 
yıl geçm#"t#r. 

4.8. Ebû’l-Ferec (1225-1286) Vekayinâmesi:
Ebû’l-Ferec’e göre: “Yunanlıların 1407 yılında, Manuel hareket ederek Türkler#n hududu üzerine iki "ehir 
kurdu”.73 “Kıral büyük b#r ordu toplayarak Türk hududuna yürüdü. Türkler, Bet-Toman’ın der!n geç!tler!ne 
dalarak, Rumların karargâhını ya!malayıp yaktılar, da! tepeler#nden kayaları, Rumların üzer#ne yuvarlayıp, 
Rumlar #le atları arasında karı"ıklık çıkardılar”.74 Bet-Toman hakkında N#"anyan "öyle der: “Bet-Toman k#ta-
bın aslında Bêth %omâ, 'omas yurdu veya 'omas yer# demekt#r. “Der!n bo$azları olan da$lık b!r yer” oldu!u 
anla"ılıyor. Akla "öyle b#r #ht#mal gelmekted#r: Az#z b#r k#"# adı olan 'omas Süryan#cede “#k#z” demekt#r; acaba 
burada Yunanca D#dyma veya D#dyma# (yan# “#k#z”, “#k#zler”) sözcü!ünün çev#r#s# olab#l#r m#? Bu sadece b#r 
#ht#mald#r. Bütün Frenk d#ller#nde k#"# adı olan 'omas, $sa’nın havar#ler#nden b#r#n#n künyes#d#r. $nc#l’de bu 
k#"#n#n #k#z oldu!u bel#rt#l#r. Ekte s. 352’n#n görüntüsü vardır” (Sevan N#"anyan 18 Mart 2018).

“Sah#l yanında Pah#mer#s’e nazaran !k! tepe kales! manasına esk#den D!dym!on den#len b#r kale vardı”.75 
“D#nd#mos da!ı Cyz#cos’un tam üzer#nde #d# (Zos#mus II 31, s.97)”.76 “Hermos nehr#n#n nebean ett#!# da! #le 
Kyz#kos’un üzer#nde oldu!u söylenen D#nd#mos da!ı”, #k#s# aynı yerd#r.77 N#"anyan ve Rems#’n#n açıklamaların-
dan Bet-Toman (Bêth 'omâ) den#len yer#n, sava" alanındak# 1186 rakımlı Küçük S#vr# (Keç# S#vr#s#) #le 1303 
rakımlı Büyük S#vr#’den meydana gelen Yen!ce S!vr!s!, yan# Tzybr!tze oldu!u anla"ılmaktadır. Yen#ce S#vr#s#, 
D#ndymos adındak# Ç#r#"l# Da!ı’nın b#r parçasıdır. Asya Eyâlet#n#n batı hududu Murat Da!ı de!#l, Hoyran Gö-
lü’nün do!u sah#l#ndek# Gaz#r, S#gn#a, S#gr#ane, $bidos, Abidos, Rhomaide, Remadi, Bozda! ve Dindymos gibi 
birçok adı olan Çiri"li Da!ı’dır. Remad#, Arapça kül reng#d#r; Türkçe kar"ılı!ı Bozda!’dır. “D!ndymos, Anadolu 
“tem#”n#n hududunu te"k#l ederd#”.78 “Cyz#cos’la Rhyndakos’un a!zı arasındak# araz#ye S#gr#ane den#rd#. Bazı 
72  Pol V"ttek (Paul W"ttek), Mente"e Beyl!#!, 1999, s. 2
73  Gregory Ebû’l-Ferec, Abû’l-Farac Tar!h!, C"lt II, 1950, s. 421
74  Gregory Ebû’l-Ferec, age, s. 422
75  V. M. Rems", age, 1960, s. 119 ve açık. 2
76  V. M. Rems", age, 1960, s. 175
77  V. M. Rems", age, 1960, s. 249 ve açık. 1
78  V. M. Rems", age, 1960, s. 164
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yerlerde tepeler ta sah#le kadar uzanırlardı; S#gr#ane’n#n do!u sınırını te"k#l ett#!# söylenen Megalos Potamos 
(Büyük Neh#r) Rhyndakos de!#l, Marsyas, B#gad#ç veya A#sepos #d#”.79 “Lat#nler, Kenkhrea# #le Lampsakos’dan 
Pega#’ye yürüdükler#nde, K#z#kos yanındak# Keram!des kales#n# zaptetm#"lerd#”.80 S!gr!ane Ç#r#"l# da!ı, Kera-
m#des #se Yen#ce S#vr#s# üzer#ndek# *ato C#ngula#re veya Kelene H#sarı olmalıydı.

Rems#, “Hellespontus V#lâyet# ben#m #ç#n tamam#yle meçhuldür” der.81 Rems#’n#n, s. 165’de Hellespontun 'eh!r 
ve P!skoposlukları ba"lı!ı altında verd#!# malûmat, Çanakkale-Hellespont olmayıp, E!#rd#r ve Hoyran Göller# 
c#varındak# F#r#kya Hellespont#a’dır. Rems#’n#n, s. 165-178 arasında verd#!# Cyz#kos, Troas, Bar#s, Po#manenon, 
H#er#a, Artake, Lampsakos, D#nd#mos Da!ı, Lent#ana, K#m#nas, Koto#ra#k#a, Had#anouthera#, Akhyraous g#b# 
daha b#rçok #s#m Kemer Bo!azı c#varındadır. Rems#, F#r#kya Hellespont#a’da bulunan bütün #s#mler# Balıke-
s#r-Çanakkale c#varına kaydırmı"tır. 

K#z#kos veya Cyz#kos den#len yer Gelendost-Af"ar veya yakını b#r yer olup M#ryokefalon sava" alanına 2-3 bm 
mesafeded#r. Menderes ve Hermos g#b# daha b#rçok adla anılan nehr#n kaynakları, Kemer Bo!azı veya M#ryo-
kefalon’dadır. Pega! #sm#ndek# l#man, S!gr!ane’n#n do!usunda #d#. Pega# #le Mars#a’nın aynı oldu!unu, Yen#ce 
S#vr#s#’n#n güney-batı etekler#nden do!an B#gad#ç #le Marsyas Nehr#'n#n aynı olu"undan anlıyoruz. 

Athanas#us, Ph#lastorg#us ve Az#z Teofanes g#b# tar#hç#ler#n Kemer Bo!azı, Zoz#mus’un Uluborlu’da ya"ıyor 
olmaları, yöreye a#t ver#len b#lg#ler#n sa!lam oldu!unu göster#r. Uluborlu kazasına tâb# D!zdâr-yer! namı d#-
!er Çatak-o!lu ve F!r!gos (F#renke") mezrası82 Kemer Bo!azı’nda, Af"ar kz. Maz#ye (Mars#a) karyes#ne tâb# 
F!r!gos Bo$azı Kemer Bo!azı’dır.83 

Özetle bize göre Bet-Toman, Didymos kar"ılı!ı olup bu yer Yen!ce S!vr!s!’d#r. Kyz#kos, S!gr!ane, Kelene #le 
aynı oldu!u söylenen S!gn!a84 g#b# yukarıda z#kred#len bütün #s#mler, Kemer Bo!azı veya F!r!gos Bo$azı c#va-
rı olup, F!r!kya Hellespont!a bölgesinde bulunmaktadırlar.

5. Diğer Görüşler

5.1.Tomaşek (Wilhelm Tomaschek, 1841-1901):

 Rems# 1890’da yayınladı!ı eser#nde M#ryokefalon Sava"ı’nın Homa-Düzbel’den Kızılören’e #nen De!#rmen Bo-
!azı’nda yapıldı!ını #dd#a etm#"t#r.85 Toma"ek #se, Rems#’ye #t#razla söz konusu sava"ın Kumdanlı ovası #le Ge-
79  V. M. Rems", age, 1960, s. 176
80  V. M. Rems", age, 1960, s. 176
81  V. M. Rems", age, 1960, s. 165, 175-176
82  Ba#bakanlık Devlet Ar#"vler" Genel Müdürlü$ü, 438 Nu. MVAD I, 1993, s. 63-64, 273
83  Ahmet Cebec"-Ramazan Topraklı, 16. Asırda Ham!d Sanca#ı, 2018, s. 196
84  FVJ Arundel, A V!s!t to the Seven Churches of As!a; 1828, s. 113-114
85  V.M. Rems", age, 1960, s. 147
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nel# ovası arasında bulunan Sultanda!ı geç#tler#nde yapıldı!ını #dd#a etm#"t#r.

5.2. Remsi (W. M. Ramsay, 1852-1939)
Sava"ın yer# konusunda önce Düzbel-De!#rmen Bo!azı’nı #dd#a eden Rems#, aynı k#tabta Barbarossa’nın sefe-
r#n#, “N#san 27 Laod#kya, Mayıs 1 Menderes’#n fı"kırdı!ı yer ve harp, Mayıs 2 Sozopol#s, Mayıs 3 G!nglar!on 
(Chateau C#ngula#re); Manuel’#n ma!lup dü"tü!ü geç#t” "ekl#nde ver#r.86 Buna ra!men onun Düzbel-De!#rmen 
Bo!azı’nı #dd#a etmes#n# anlamak zordur. Çünkü Uluborlu’dan b#r gün sonra varılan yer, Hoyran Gölü’nün batı 
sah#l# olup, bu yer, Hon#yates’#n vad# tasv#r#ne uygun de!#ld#r. Toma"ek’#n #t#razı üzer#ne Hoyran Gölü #le Kum-
danlı arasını gösterm#"t#r, ama burada da Hon#yates’#n tasv#r#ne uygun b#r vad# yoktur.

5.3.Ostrogorski (Georg Ostrogorsky 1902-1976):
 Ostrogorsk# bel#rl# b#r yer# tar#f etmez, “F!r!kya da$ geç!tler!nde, M#ryokefalon yanında, #mparator 17 Eylül 
1176’da müth#" b#r felâkete u!radı” der.87 

5.4.A. Hilmi (Filibeli Şehbenderzâde, 1865-1914):

 A. H#lm#, 1911’de yazdı!ı eserde harb#n E!#rd#r’#n kuzey#nde yapıldı!ını söyler.88

5.5.Osman Turan (1914-1978):

 Turan, sava" yer# olarak Rems#’n#n #"aret etm#" oldu!u Hoyran Gölü #le Kumdanlı arasını göster#r. O, “B!zans, 
Den!zl!’den çıkarak Menderes yukarılarında Homa ve oradan da M!ryokefalon den!len dar ve sarp b!r vâd!ye g!rd! ve 
Sybr!ze den!len çıkı# yer!nde sultanın kurdu$u pusuya dü#tü” der. 89  O, b#r yandan “Subleon kales!, Uluborlu’nun 
#arkındadır” der, b#r yandan da 31 numaralı açıklamada Homa (S!bl!a) der.90 Hâlbuk# S#bl#a #le Subleon aynı olup, 
Uluborlu’nun "arkındadır.

Sava" yer# ortaya çıkınca Sybr!ze’n#n geç#d#n çıkı" yer#nde oldu!u görüldü. Turan, Sybr!ze veya Tzyb-
r!tze’n#n geç#d#n çıkı" yer#nde oldu!unu nasıl b#ld# b#lmey#z. Co!rafyayı görmeden Sybr!ze’n#n geç#-
d#n çıkı"ında oldu!u söylemek kolay de!#ld#r. D#!er müh#m b#r husus da c#vr#c#, Ç#vr#l ve ç#vr#lç#me-
n# #le #l#"k#lend#r#len kel#mey# Sybr!ze (S!vr!ze) yazmasıydı. B#z de ondan es#nlenm#" ve Tz (= S) #se 
Tz!vr!tze kel#mes#ndek# #k#nc# (tz) de (s) olmalı dü"ünces#yle Türk d#l#ndek# “S!vr!s!” kel#mes#ne ula"mı"tık.  

86 V.M. Rems", age, 1960, s. 139-140
87 Georg Ostrogorsky, B!zans Devlet! Tar!h!, 1995, s. 361
88 &ehberzâde F"l"bel" Ahmed H"lm", $slam Tar!h!, 1974, s. 419
89 Turan, 1998, s. 208. Açık. 31: W. Ramsay, M"ryokefalon mevk""n" Homa (S"bl"a)’nın #arkı, bugünkü (Homa) Düzbel c"varında sanmı#ken To-

ma#ek’" haklı bularak buranın daha #arkta, Hoyran Gölü "le Kumdanlı (Gondan") arasında dar b"r geç"t olarak göster"r. K", III. Haçlı sefer"nde 
"mparator F. Barbaros bu geç"de g"rmekten kaçınıp, gölün daha #"mal"nden geçm"#t" (W. Ramsay, Phryg"a, 224, 347). B"naenaleyh muharebe 
yer" sanıldı$ının aks"ne Düzbel’den daha "ler"de ve o zaman Türklere a"t topraklar "ç"nde ve Kumdanlı’da "d".

90 Osman Turan, age, 1998, s. 214



120 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

5.6.Yılmaz Öztuna (1930-2012):

Öztuna, “B#zans ordusunda Macar, $talyan, Fransız, Sırp ve Türk (Peçenek) b#rl#kler# de vardı. $k# büyük ordu 
E$!rd!r Gölü’nün az kuzey!nde kar"ı kar"ıya geld#. Muharebe Türk!ye sınırları !ç!nde cereyan ett#”91 der. 
“M#ryokefalon, E!r#d#r Gölü’nün az kuzey#nded#r. Tam yer# hakkında "ahsım (Ramazan Topraklı) b#r k#tap ya-
yınladı: M. Sava#ı, Ankara 2010”.92 Kaynaklara #st#nat eden Öztuna, “E!#rd#r Gölü’nün az kuzey#” d#yerek, sava" 
yer#ne tam #sabet eder.

5.7. Aykof (Ekkehard Eickhoff, 1927-2019): 

Aykof, 1976 yılındak# 8. Türk Tar#h Kongres#’nde sundu!u Almanca tebl#!de Kumdanlı yanındak# Kırkba"’ı 
#dd#a ett#. Kırk-ba# #le M#ryo-kefalon aynı mânâdadır der. Aykof, #mparator F#reder#k’#n sefer kaynaklarındak# 
M#ryokefalon’la #lg#l# kısma gen#" yer verm#"t#r.

5.8. Hendi (Michael F. Hendy, 1942-2008):

Hend# 1985’de, “Anatol#a-Myr#ocephalum and 'e Pass Tzybr#tze”, p. 146-154) ba"lı!ıyla sava" yer#n# ara"tırır. 
O, “Hon!yates’ten, sava# yer!n!n, Hermos ve Menderes vad!s! üzer!ndek! yamaçların b!r yer!nde, b!r ba#ka dey!#le 
de Orta-Batı F!r!k-ya’da olab!lece$! varsayımında bulundu$unu ve Manuel’!n, geç!d!n sonu !le göl arasında düzlükler 
uzandı$ını !ma ett!$!n!” aktarır.93 

Hend#, Kelene’y# D#nar’da sandı!ı #ç#n Manuel’# Acı Göl yanından D#nar’a, oradan Homa’ya götürür ve ger# 
D#nar’a get#r#r. Bu yüzden de sava" yer#n# bulmanın sıkıntılı oldu!unu söyler. O, M#ryokefalon’un anlamı hak-
kında çok haklı olarak Hon#yates’#n kronoloj#k hata yaptı!ını söyler. M#ryokefalon’un yer#yle #lg#l# F#reder#k’#n 
sefer kayna!ından de!erl# b#lg#ler aktarır. Türkler#n 2 Mayıs günü Hoyran Gölü #le Gencel#-Toklu Tepe ara-
sında Haçlılara saldırdı!ını söyler. Ancak E!#rd#r Gölü ve co!rafyadak# de!#"#m# b#lemed#!# #ç#n olacak #"#n #ç#n-
den çıkamaz; Haçlı kayna!ına göre Manuel’#n Gencel#’ye b#r günlük mesafede hez#mete u!radı!ını b#r an #ç#n 
unutur, Konya’ya b#r günlük, Gencel#’ye altı günlük mesafedek# Ba!ırsak Dere Bo!azı’nın da görülmes#n# #ster. 
Onun, Ba!ırsak Dere öner#s# bazı tar#hç#ler# de hataya sevk etm#"t#r. Z#ra b#z#m nazarımızda ne ba!ırsak g#b# 
#nce b#r dere, ırmak olab#l#r ne de aslında Malatyalı demek olan Melt#n#s, yan# ünlü Battâl Gâzî, Mel#ssopetr#on 
(bal kayası) olab#l#r.

 

91 Yılmaz Öztuna, Büyük Türk!ye Tar!h! I, 1977, s. 449–450 
92 Yılmaz Öztuna, “M"ryokefalon Türkler !ç"n Dönüm Noktasıydı”, Türk!ye Gzt. 18.9.2010
93 M"ha"l F. Hend", “Anadolu-M"ryokefalon ve Tzybr"tze (S"vr"s") Geç"d"” 2018, s. 61
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6. Türk – Roma Hududu

$bradı ile E!irdir ve Hoyran gölleri Roma’da kalacak "ekilde $bradı-E!irdir hattı, iki göl arasındaki ırmak, Sultan 
Da!ları sırtları, Çay, Bolvadin ve Eski"ehir’den geçen hattın sa! tarafı Türklere, sol tarafı Roma’ya aittir.94 De-
m#rkent’#n (K#nnamos, 2001: Har#ta 1-2-3)’de gösterm#" oldu!u hudut, Bey"eh#r Gölü ve Afyonkarah#sar har#ç, 
do!ru sayılab#l#r. Dem#rkent, 500 sene önce E!#rd#r Gölü’nde vukû bulmu" olan co!raf# de!#"#m# b#lemeden 
hayata veda ett#. O, O!uz Gölü, Skleros’a a#t göl, Pusguse ve Pasköza g#b# adları olan E!#rd#r Gölü’nü Bey"eh#r 
Gölü sanmakla hataya dü"tü.95 

Dem#rkent, har#tasında Pasguse ded#!# Bey"eh#r Gölü’nü Türk topraklarında göster#r. Hâlbuk# Hon#yates, #mparato-
run a!zından Pasguse Gölü’nün B#zans’a a#t oldu!unu söyler.96 Buna göre Bey"eh#r Gölü’nün Roma hududunda gös-
ter#lmes# gerekmez m#? Bu çel#"k#ler de göster#r k# Pasguse Gölü Bey"eh#r de!#l, 4x5 l#gue (16x20 bm) ebadındak# Esk# 
E!#rd#r Gölü’dür ve hudut, #dd#a ett#!#m#z ve har#tada gösterd#!#m#z g#b#d#r. (Har. 7: Türk-Roma hududu ve #dd#alar)

7. Savaş Yerinin Tayini 
De$!#en Co$rafya ve M!ryokefalon Sava#ı, Ankara 2010, adlı yayınımızda sava"ın, Kemer Bo!azı #le Gelendost-Kö-
ke köyü arasında ve tar#h# Kral Yolu (v!a reg!a) üzer#nde ve 10 m#l veya 15 bm’l#k yol boyunca yapıldı!ını gös-
terd#k. Geçen on yıl #ç#nde, $kinci Haçlı Seferi, Yol ve Tar!h, Sütkuyusu Baskını ve Ammûr!ye, Ham!del! Tar!h adlı 
yayından be" sayı, Hal!fe Mu’tasım’ın Ammûr!ye’y! Feth!, 16. Asırda Ham!d Sanca$ı ve M!ryokefalon Gez! Rehber! 
#le M!ryokefalon’un Yer! ve Zafer Kutlamaları g#b# yayınlar yaptık. B#rçok B#lg#toyu’nda tebl#!ler sunduk, Ham!del! 
Tar!h adlı yayınlarda ell#n#n üzer#nde makalem#z oldu. Bu çalı"maların sonunda E!#rd#r Gölü ve c#varının tar#-
h#n#n ne kadar zeng#n oldu!u ortaya çıktı.

Jan Dukas, 1098 baharında Laod!kya’dan Khoma veya Coma yoluyla Lampe Ovası’na vardı.97 Dukas’ın yü-
rüyü"ünü tar#hç#ler, “Laod!kya, Lampe, Homa” "ekl#nde yanlı" anladı. Bu yürüyü" Laod!kya, Khoma ve Lampe 
"eklindedir. Laodikya E!irdir; Homa, Subleon veya Justianopolis Garip köyü yakınındaki bir kale, Lampe ise 
Senirkent-$legüp köyü idi.98

Kral Yolu’nun Kemer Bo!azı’ndan geçt#!#n#, Kelene H#sarı den#len yer#n Yen#ce S#vr#s# oldu!unu, Su!la Gölü 
kıyısında #k#nc# b#r Ankara bulundu!u, Ammûr#ye’n#n Uluborlu; Lâd#k, Laod#kya ve Den#zl#’n#n E!#rd#r; F#lâdel-
f#ya, Ala"eh#r ve Küçük At#na’nın Yalvaç; Esk# Tralle#s’#n Barla oldu!unu gösterd#k. Ayrıca bölgede Sart, Tr#po-
l#s, Bergama, Edrem#t, Ed#rne, Homa, Efes, Küçük $zn#k, Honas g#b# b#rçok #k#nc# "ehr#n varlı!ını, Küçük Aslan 
(Leboun#on) sava"ının Barla önündek# ovada yapıldı!ını yazdık.

94  Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 102-105 ve Türk-Roma Hududunu göster"r har"ta.
95  Fulcer, Recue!l Des H!stor!es-Des Cro!sades 1844, 3, 336; Y"nanç, 2013, age, s. 260, 265
96  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s. 24
97  Anna, Alex!ad, Malazg"rt’"n Sonrası, 1996, s. 339; Anna, The Alex!ad, 1967, s. 282
98  Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 107
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*imdi de Miryokefalon Sava"ı’nın vuku buldu!u yeri, bütün kaynakları ele alarak açıklayalım. Bugüne kadar 
ortaya çıkmı" kaynaklar, $mparator Manuel Komnenos’un mektubu, Kinnamos, Honiyates, Süryani Mihail, 
Tirli Vilyam, Ermeni Simbad, Ebû’l-Ferec, imparator Firederik’in seferini veren H!stor!a de Exped!t!one, H!stor!a 
Peregr!norum, Ep!stola de Morte F!reder!k g#b# on kaynak vardır. Malûm oldu!u g#b# bu kaynakları, “kaynak ten-
k#d#” bölümünde uzun uzun #nceled#k. 

7.1.İmparator Manuel’in Mektubu:
“B#z, Türkler#n topraklarına g#rer g#rmez, an#den sayısız sava" naraları #"#t#ld# ve Türk b#rl#kler#, her taraftan 
$mparator Hazretler#n#n askerler# #le sava"maya ba"ladılar” (Manuel’#n mektubu). Buna göre; Roma ordusu 
Kemer Bo!azı veya M#ryokefalon bölges#ndek# bugün #ç#n Bölük Ada’nın bulundu!u yerdek# metruk M#ryoke-
falon veya Malatyalı kales# ve kalen#n yanındak# köprüden #t#baren Türk topraklarına g#rm#" ve 10 m#l uzunlu-
!undak# ordunun önü Köke köyüne geld#!#nde sava" ba"lamı"tır.

7.2.Kinnamos’un Kaydı:
“Manuel, Lampe’ye do!ru yürüdü; Menderes’#n a!zındak# Suble’y# tahk#m ett#”.99 Söz konusu Menderes, iki göl 
arasındaki ırmaktır. “Manuel, Laodikya ve Menderes Nehri çevresindeki bölgelere yolculuk yaptı”100 kaydına 
göre sava", yolculuk yapılan yerde, yan# Laod#kya (E!#rd#r) ve #k# göl arasındak# Menderes yanında olmu"tur. 
Ahmet H#lm#’n#n E!#rd#r’#n kuzey#, Öztuna’nın E!#rd#r Gölü’nün az kuzey# demeler# bo"una de!#ld#r. Zaten 
Menderes ve Suble huduttadır ve sava" hudutta yapılmı"tır. “Üzer#ne yürünülen yer” ve “yolculuk yapılan yer” 
g#b# kavramlar gel#nen son noktayı yan# Manuel’#n ma!lup oldu!u yer# göster#r. Murat Keç#"’e göre Sava"’a #"t#-
rak etm#" olan K#nnamos ma!lub#yetler#n# yazamamı", kalem#n# kırmı"tır.

7.3.Honiyates’in Kaydı:
7.3.1.Tar!hî metn!n d!l! açısından: I"ıltan’ın,“Honaz’dan !mparator, Lamp!s üzer!nden Kelene’ye yürüdü. 
Bundan sonra !mparator, Homa ve M!ryokefalon’a geld!” 101 g#b# çevr#len metn#n Lât#nces#, “Lamp!n d!sced!t, et 
Celænas !ngred!tur. "nde Choma et Μyr!ocephalum trans!t” 102 #d#. Onun #ç#n tercüme, “Homa ve M!ryokefalon’dan 
tarans!t geçt! ve Lamp!s üzer!nden Kelene’ye g!rd! veya Kelene’ye yürüdü” "ekl#nde olmalıdır. Üzer#ne yürünen yer, 
yan# Kelene, Manuel’#n ma!lup oldu!u yerd#r.103

99  Josef Degu"gnes, 1976, s. 1124
100  Yuann"s K"nnamos, 2001, s. 213-215
101  N"ketas Hon"yates, 1995, s. 123
102  N"ketas Hon"yates, age, 1835, s.231-232
103  Ramazan Topraklı, “M"ryokefalon Sava#ı’nın yer"ne tar"hî met"nler"n d"l" açısından bakmak”, (ISHE2019 b"ld"r"ler k"tabı, s. 731-744, 740-753) 
  (h"storyeducat"on.org)
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Tar#hç#, Kelene’y# D#nar’a yerle"t#r#r, Manuel’# de Acı Göl’den D#nar’a, oradan Homa’ya götürür. Hâlbuk# Manu-
el, Baklan, Büyük Menderes ve Sundurlu yolu #le önce Homa’ya, oradan da D#nar’a gel#r. M#ryokefalon Sava"ı, 
burada b#r anahtar görev# görür. Varılan son yer Kelene’d#r; o hâlde Kelene, Uluborlu’nun batısı ve Roma hudu-
dundak# D#nar’a yerle"t#r#lemez. D#nar’da oldu!u #dd#a ed#len Marsyas ve Orgas tar#hî met#nlere uymaz. Arun-
del, 1833’de bu yanlı"ı d#le get#r#r. Yol ve Tar!h, 2012 adlı k#tapta Kelene’n#n Kemer Bo!azı’nda bulundu!unu; 
b#lâhare de “her yanı d#k bayır olan Kelene H#sarı’nın” Yen#ce S#vr#s# oldu!unu gösterd#k.104 Hon#yates’#n söz 
ett#!# suları co#kun çay ve ırmak Marsyas olup, Kelene H#sarı’nın ete!#nden kaynar.

7.3.2.Hermos ve Menderes vad!s! arası yamaçlar: Hend#, “Hon!yates’ten, sava# yer!n!n, Hermos ve Mende-
res vad!s! üzer!ndek! yamaçların b!r yer!nde, b!r ba#ka dey!#le de Orta-Batı F!r!kya’da olab!lece$! varsayımında bu-
lundu$unu ve Manuel’!n, geç!d!n sonu !le göl arasında düzlükler uzandı$ını !ma ett!$!n!” aktarır.105 Kemer Bo!azı’nın 
batısı Hermos, do!u tarafı Menderes vad#s#d#r. F#lhak#ka sava", Ç#r#"l# Da!ı’nın Menderes vad#s#ne bakan güney 
yamaçlarında vukû bulmu"tur. Küçük F!r!kya ve F!r!kya Hellespont!a’da bulunan sava" alanı, Orta-Batı F#r#kya 
tar#f#ne de uyar.

“Ala"eh#r’# koruyan, hatta kader#ne b#le sah#p çıkan, do!u bölges#ndek# kalelerden b#r# olan ve Tufan’dan ber# 
ele geç#r#lemeyen Derebol (Tr#pol#s du Meandre)’ü Dukas (3. Jan Vatas), takv#yeye karar verm#"t#. Al#"#r, Ka-
raman’la b#rl#kte baskınlar yaptı ve tek b#r saldırıyla bu güçlü "ehr# ele geç#rd#”. “Bu kale (XI, 23)’de bel#rt#ld#!# 
g#b# Türkler#n el#nded#r. Menderes üzer#nde ve F#lâdelf#ya’nın 50 bm güney-do!usundak# Derebol, Menderes ve 
Hermos vad#ler# arasındak# geç#d# kontrol ed#yordu”.106

Buradak# F#lâdelf#ya Yalvaç, Derebol Barla, Menderes #k# göl arasındak# ırmaktır. Barla, Yalvaç’ın güney batısın-
dadır; Güney-do!u açıklaması Man#sa-Ala"eh#r’e göre yapılmı"tır. Barla tarafından korundu!u söylenen Men-
deres ve Hermos vad#ler# arasındak# geç#t, Md.3’de açıklayaca!ımız, Kemer Bo!azı #le Yen#ce S#vr#s# arasında, 
Ç#r#"l# Da!ı’nın güney yamacından ve ta"lıktan geçen 9 bm uzunlu!undak# Yen#ce Derbend#’d#r.

7.3.3.M!ryokefalon ve Tzybr!tz! Kl!sura adlı geç!t: Sybr#ze, Zybr#ze, Tzybr#tz# Kl#sura, Taurokomos g#b# 
adlar ta"ıyan 9 bm uzunlu!undak# Yen#ce Derbend#, E!#rd#r Yörük cemaat#nden Celâlî Karamanlısı 14 k#"# ta-
rafından onarılır.107 M#ryokefalon’dak# kale 1176’da metruktur, ama $drîsî muhkem der.108 1614 yılında #k# göl 
b#rle"m#", tar#hî yol ve köprü, göl suları altında kalmı"tır. 1176 M#ryokefalon Sava"ı’nda bu geç#d# Hon#yates 
tasv#r etm#" ve onun #fadeler#n# F#kret I"ıltan, “Tz!br!tze geç!d!, Güneye do!ru #se vad# d!kle"#r ve sarpla"ır 
"ekl#nde hatalı tercüme etm#"t#r.109 (R.1, *k.2)

104  Arr"anos, $skender’!n Anabas!s!, 1945, s. 66
105  M"chael F. Hend", age, agm, 1985, 2018, s. 61
106  Georg"os Pah"mer"s, Relat!ons H!stor!ques, 1999, s.474-475, 474 açık. 37
107  Behset Karaca, “Osmanlı Devlet"nde Yörükler”, 2017, s. 103
108  !drîsî, K!tâbu Nüzhet!’l-Mü"tâk fî $ht!râkî’l-Âfâk, I-II, 2002, II,  s. 809
109  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s. 124
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Hâlbuk# tercüme, “Güneye do$ru #se yarıklı kayalıklarla an!den alçalır” (Terc.: H. Turan Ba!çec#). “D!-
$er yanı, d!k uçurumlu kayalıklarla sonlanır”110 "eklinde olmalıdır. Merhum I"ıltan’ın tercümes# b#ze göre 
kes#nl#kle hatalı #d# ve yanlı" anla"ıldı. Ba!çec# ve Telatar’ın tercümeler#ne göre ta#lı veya ta#lıklı geç!t, #k# 
tarafı da da! olan b#r vad#den de!#l, b#r da!ın ta#larla dolu güney yamacından geçiyordu ki bu tasvir Çiri"li 
Da!ı’nın güney yamacını tarif etmektedir (*k.1, R.1). Hoyran Ovası, De!irmen Bo!azı, Kû% Bo!azı, Ba!ırsak 
Dere Bo!azı ve Popa Bo!azı’nda güney! an! olarak alçalan b!r geç!t ve suları co#kun çay veya ırmak da 
yoktu.111

7.3.4.G!nglar!on: *ato Sengüler: Bel kemer#, ku"ak g#b# yuvarlak kale; bu yer, Yen#ce S#vr#s#’ndek# kaled#r. 
Türkler, Kayaa!zı’nda tekrar saldırdı. Hon#yates bunu, “Fakat kıral G#nklar#on (Γιγχλáριον) yakınında onlarla 
tekrar sava"tı ve zafer elde ett#” "ekl#nde ver#r 112 k# Kayaa!zı’nın yakınında olan G#nglar#on, Kayaa!zı’nın 15 
bm "arkındak# Yen#ce S#vr#s#’d#r. Vakıa bu yer, “her yanı d#k bayır Kelene H#sarı’dır”.113 F#reder#k, 3 Mayıs’ta Ma-
nuel’#n ma!lup dü"tü!ü bu geç#tten geçmek #st#yordu, ancak 30 b#nden çok Türk’ün burayı tuttu!unu görünce, 
Kayaa!zı’nda, Kral Yolu’ndan sola saptı ve 3 Mayıs günü Bozdurmu" Bel#’n# a"tı.

7.3.5.D!$er Hususlar: “Sava" alanındak# kuyular”, Mazı ba!ları, Kadı, Güverc#nl#, Kör, Dere, $p, A"a!ı Su, Su 
ve Gavur Ören# kuyularıdır. “Önden g#denler#n ordugâh kurdu!u tepe”, Köke köyü önünded#r. “Geç#d#n sonun-
da yarıklar ve çukurlar vardır”. “Kum ve toz hortumu” ancak den#z ve göl kıyılarında olur, “Suları co"kun çay ve 
ırmak”, Yen#ce S#vr#s# veya Kelene H#sarı’nın ete!#nden kaynayan Marsyas ırma!ıdır. Manuel, geç#t dı"ından ve 
Yen#ce köyünün oldu!u yerden geçerek ordugâha kavu"tu. “Manuel dönü" yolunda farklı yoldan, yan# geç#tten 
g#tmek #ster, fakat rehberler geld#!# yerden, yan# Yen#ce köyünün oldu!u yerden götürüler” 114 k#, bu olay ve 
“suları co"kun çayın” Marsyas olu"u, Hon#yates’#n sava" yer#n# b#lmed#!#n# göster#r. “Atlıların döküldü!ü der#n 
vad#” (Manuel’#n mek.) Yen#ce’n#n oturdu!u ovadır. “Sybr#ze, geç#d#n sonundadır”.115 Geç#d#n sonu #le göl ara-
sında düzlükler uzanır” (Hend#) (Har. 11-12 ve R. 1-3).

7.3.6.Hon!yates’!n Hataları: Manuel dönü"te maktuller# görmek #ç#n geç#tten g#tmek #sted#, ama rehberler 
geld#!# yoldan götürdü. Ba!naz b#r# olan Hon#yates, sırf ma!lup oldu!u #ç#n Manuel’e haksızlık eder. Bu hâl, 
#dd#a ed#len d#!er yerler#n h#çb#r#nde yoktur. Su kaynaklarının p#slet#lmes# ve maktuller#n erkekl#k uzuvlarının 
kes#lmes# de yalandır. Çünkü Türkler#n s#c#l#nde böyle "eyler yoktur. Ayrıca 3-4 saat g#b# çok kısa süren b#r sa-
va"ta k#msen#n sava"maktan, böyle "eyler yapma!a vakt# yoktur. 

110  N"ketas Hon"atas, age, 1835, s. 233-233, terc. Üm"t Fafo Telatar
111  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s. 124, 128
112  I#ın Dem"rkent, N!ketas Khon!ates’!n H!stor!ası (1180-1195), 2006, s. 223-225
113  Arr"anos, age, 1945, s. 66
114  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s. 123, 126, 127, 127, 128, 131
115  Osman Turan, age, 1998, s. 208
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7.4.Süryani Mihael: 

Manuel, be" gündüzlük yürüyü" mesafes#ndek# Türk yurtlarının ortalarına kadar #lerled#. Grekler Konya’nın 
b#r gündüzlük yürüyü" kadar yakınına vardılar, vardıkları yer, Sultanın bulundu!u yere üç saat mesafedeyd#; 
Grekler burada sıkı"ık da!ların arasına g#rd#; bu da!larda h!ç su yoktu.116

$mparator, be" gündüzlük yürüyü"e nereden ba"ladı? Kaynak tenkidinde belirtti!imiz gibi burada bir açıklık 
yoktur. Açık olan husus, be" gündüzlük mesafenin sonudur ve burası, sava"ın vukû buldu!u yerdir. Bey"ehir 
Ba!ırsak Dere Bo!azı müddeîsi, Manuel’i, Türk-Roma hududundan itibaren yürümeye ba"latır ve be" gün 
boyunca Türk topraklarında yürütür. Hâlbuki Manuel’in mektubuna göre sava" hudutta yapılmı"tır ve bu 
anlayı", en sa!lam kayna!a terstir ve mantıklı da de!ildir. Çünkü yine Süryani Mihail’in kaydına göre; “bu yurt-
larda tıpkı b!r çek!rge sürüsü g!b! çok kalabalık ya#ayan, !mparatorun kend!ler!n! kend! yurtlarından atmak !ç!n geld!-
$!n! görünce, 5 b!nl!k, 10 b!nl!k kümeler hal!nde toplanan” ve yer#ne göre Sultanı b#le d#nlemeyen Türkmenler, be" 
gün boyunca Manuel’e selâm mı durdu? Onun #ç#n be" gündüzlük yürüyü"ün ba"ladı!ı yer tartı"ılmalıdır. Bu 
hususa Hon#yates ı"ık tutar: “Sultan y!ne de bo# durmadı ve yen!den müzakereye g!r!#mek !sted!. Ancak !mparator 
büyük b!r k!b!rle ona cevabını b!zzat Konya’da b!ld!rece$!n! bel!rtt!. Sultan b!r anla#maya varılamayaca$ını anlayarak, 
Roma ordusunun M!ryokefalon’dan hareket ett!kten sonra geçmes! gereken, “Tz!br!tze geç!t!” adını ta#ıyan yolun dar-
la#tı$ı yer! !#gal ett!”.117

Buna göre Sultan, Manuel’e #k#nc# b#r elç# gönder#r ve ret cevabını alınca M#ryokefalon’dan sonrak# Tz#br#tze 
geç#d#nde pusu kurar. Manuel’e elç#n#n gelmes# hudutta olamaz. Sultan, elç#n#n get#rece!# cevaba göre tedb#r 
alaca!ından, elç#n#n geld#!# yer#n huduttan mâkul b#r uzaklıkta olması gerek#r. Bu yer, huduttan 110 bm uzak-
tak# Homa olmalıdır. Elç#n#n Homa’dan sultana haber get#rmes# #k# gün alır. Sultan’ın kumandanlarıyla gö-
rü"mes#, tedb#r almasını vs asgar# üç-dört gün geçer. Kanaat#mce elç#n#n geld#!# ve Manuel’#n be" gündüzlük 
yürüyü"ünün ba"ladı!ı yer Homa’dır. “Ç#vr#l’dek# Sempozyumlarda, “$mparator’un S#bl#a (Homa)’ya geld#!# ve 
Sultanın elç#ler#n# buraya gönderd#!#” d#le get#r#lm#"t#r.118 Manuel, Homa’dan #t#baren !lk gün D#nar, !k!nc! 
gün Pınarba"ı ve Çapalı, üçüncü gün Uluborlu önü, dördüncü gün hududa 6 bm uzaklıktak# M#ryokefalon 
bölges#n#n ba"ına, Kaya-a!zı Mahalles#n#n bulundu!u yere gelm#"t#r. Be#!nc! gün huduttan #t#baren Türk top-
raklarında 10 m#l (15 bm) yürümü" ve sava" ba"lamı"tır. 

*imdi de Mihail’in “Grekler Konya’nın b!r gündüzlük yürüyü# kadar yakınına vardılar, vardıkları yer, Sultanın bu-
lundu$u yere üç saatlik mesafedeyd!” kaydını tartı"alım. Onun #ç#n de $bn Hordazb#h ve el-$drîsî’n#n verd#!#, 
“Kemer Bo!azı 20 m#l Kötürnek 15 m#l Manarga (Rabaz-ı Konya veya Konya) yolunu görel#m.119 Roma, Kemer 
Bo!azı’ndan #t#baren Türk topraklarında 10 m#l yürüyerek Köke köyüne gelm#"t#r. Bu yer, Kötürnek köyüne 10 

116  Süryan" M"ha"l, Kron"k, 1905 (Chabot), s. 371
117  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s.124
118  Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 215 ve daha gen"# b"lg" "ç"n bk. Ç"vr"l V"k"ped", Ç"vr"l Tar"hçes", Ç"vr"l Beled"yes", Ç"vr"l – Myr"okephalon Sava#ı 
  adlı "nternet sayfası.
119  Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 145, 155, 153
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m#l (20-10) veya üç saat mesafede olup, Sultan ve ordugâhı Kötürnek köyünde demekt#r. Köke #le Manarga’nın 
arası 25 m#l (10+15) veya 37 bm olup,120 “Grekler#n b#r gündüzlük yürüyü" kadar yakınına vardılar” den#len 
Konya’nın, tar#hte Rabaz-ı Konya, Konya kapı ve Konya olarak da z#kred#len Yalvaç-Manarga köyü oldu!u 
anla"ılmaktadır.121

Süryan# M#ha#l ve S#mbad’da Konya z#kred#len yer, Hüyük ve Derbent üzer#nden Konya’ya 135 bm mesafedek# 
yen# adı Dedeçam olan Manarga köyüdür. Rabaz-ı Konya ve Konya kapı, Konya #l hududu anlamına geleb#l#r. Öz 
be öz Türkçe olan Manarga adını cehl#m#zden Dedeçam yaptık. Arapça Rabaz, kervanın mola vermes#, banmak, 
yemek ve ku"anmak g#b# anlamlara gel#r. Malazg#rt zafer#nden hemen sonra bu c#vara gelen Türkler “rabaz”ı, 
banılan, ku"anılan yer anlamında Banar-ga yapmı", daha sonra da (b)-(m) dönü"ümüyle Manar-ga olmu"tur. 
“Bu da!larda h#ç su yoktu”; Kemer Bo!azı #le Koru T. arasında b#r ırmak oldu!u hâlde, Koru T. #le Köke arasında 
9 tar#hî kuyu vardır. D#!er #dd#alarda bu durum yoktur.

7.5.Tirli veya Surlu Vilyam:
Kaynak tenk#d#nde de görüldü!ü g#b# T#rl# veya Surlu V#lyam’ın kaynak metn#nde Konya z#kred#lmey#p, çev#r#-
lerde sonradan eklenm#"t#r.

7.6.İmparator Firederik’in Sefer Kaynakları (27 Nisan-3 Mayıs):
Alman #mparatoru Barbaros’un üç sefer kayna!ından çıkan sonuca göre F#reder#k, 27 N#san sabahı Den#zl# 
yakınından hareket eder, 29 N#san ak"amı Büyük Menderes’#n kaynaklarının bulundu!u D#nar’a gel#r, yanın-
da Sultanın o!lu bulunmasına ra!men Türkmenler saldırır, F#reder#k burada sahte b#r yangın çıkartır ve 300 
kadar Türkmen öldürülür. Haçlı heyet# 30 N#san ak"amı Çapalı köyü, 1 (b#r) Mayıs ak"amı da Uluborlu önü ve 
Küçük Kabaca köyünün bulundu!u yere gel#r. Haçlı heyet# 2 (#k#) Mayıs ak"amı Kayaa!zı Pınarları ve Kayaa!zı 
Mahalles#n#n bulundu!u yere gel#r, burada Türkmenler tekrar saldırır ve 300 kadar daha Türkmen öldürülür. 

Es#r alınan b#r Türk, F!reder!k’!, üç Mayıs günü geçece$!n!z geç!tte -k# bu yer, Manuel’#n hez#mete u!radı!ı yerd#r- 30 
b!nden çok Türk toplandı; Manuel’e yaptıklarını s!ze de yapacaklar, "ekl#nde #kaz eder. Bunun üzer#ne Haçlılar Kayaa!zı 
köyünde, o ana kadar yürüdükler# ve Manuel’#n hep kullandı!ı Kral Yolu’ndan (V!a Reg!a) sola sapar; es#r Türk’ün 
kılavuzlu!unda Bozdurmu" Bel#’n# a"arak, üç Mayıs ak"amı Oynan ovasına #ner. Türkmenler#n Kayaa!zı’ndak# tekrar 
saldırısını Hon#yates, “fakat kıral G#nklar#on (Γιγχλáριον) yakınında onlarla tekrar sava"tı ve zafer elde ett#” "ekl#nde 
ver#r.122 

$mparator Firederik Barbarossa’nın 27 Nisan-3 Mayıs arasındaki bir haftalık seferini veren bu üç kayna!a göre 
Miryokefalon Sava"ı’nın yeri çok açık olarak ortaya konmu"tur. Bu yer, Sen#rkent Gar#p köyü, Kayaa!zı Mahal-

120  Ramazan Topraklı, age, 2013, s. 145
121  Osman Turan, age, 1998, s. 605 (Konya kapı).
122  I#ın Dem"rkent, age, 2006, s. 224-225
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les#n#n 15 bm "arkındak# Yen#ce S#vr#s#’d#r (Har. 9-10). Hon#yates’#n kaydından Yen#ce S#vr#s#’ndek# kalen#n b#r 
adının da, “kemer veya ku"ak g#b# kale, yan# yuvarlak kale (*ato Sengüler)” oldu!unu ö!ren#yoruz.

7.7.Ermeni Simbad:
S#mbad, “Konya Sultanı Kılıç Arslan, Konya’ya uzak olmayan b#r yerde, bugün yıkık ve terk ed#lm#" Meld!n!s ka-
les#n#n önünde B#zans $mparatoru Manuel’# hez#mete u!rattı” der.123 “Üçüncü satır, sekizinci sözcük  Mel-
t!n!s yazıyor. $kon# (Konya) önces#ndek# harabe kale k# adı Melt!n!s olup aslında Malatyalı demekt#r” (Sevan 
N#"anyan, 15.01.2020). Melt#n#s’#n, H#sar-ı Meldos ve Bal-kayası #le b#r #lg#s# yoktur. Bal-kayası, Malazg#rt yen#lg#-
s#nden sonra D#yojen’#n u!radı!ı Mel#ssopetr#on’dur.124 Melt#n#s veya Malatyalı 740’da Afyon yakınında "eh#t dü-
"en Battâl Gâzî’d#r. E!#rd#r Gölü’ne dökülen büyük ve der#n nehr#n adı el-Battâl’dır.125 (bk. Har.3) Battâl’ın mezarı 
da oradadır.126 8. Asırda ya"ayan, #k# göl arasındak# nehre adını veren ve Antakyalı olan el-Battâl, 13. Asırda, hem 
Sey#t hem de Malatyalı yapılmı"tır. Irma!ın solundak# ova, Battâl Gâzî (Hüsey#n b#n Müsl#m el-Antakî)’n#n orada 
gösterd#!# kahramanlıklardan dolayı Hüsey#n Ovası adını almı"tı.127 S#nbad’da da kale, Hon#yates’dek# g#b#  harabe 
veya metruk ver#l#r. Bu kale M#ryokefalon veya Kemer Bo!azı’nda, el-Battâl nehr#n#n kıyısında, Bölük Ada’nın 
yer#ndek# kaled#r. S#nbad’da “Konya önces#ndek# harabe kale” "ekl#nde anılan Konya, Yalvaç-Manarga köyüdür.

8.8.Ebû’l-Ferec: 
“Manuel, Türkler#n hududu üzer!ne #k# "eh#r kurdu. Kıral büyük b#r ordu toplayarak Türk hududuna yürüdü. 
Türkler, Bet-Toman’ın der#n geç#tler#ne dalarak Rumların karargâhını ya!maladılar ve yaktılar; da$ tepele-
r#nden kayaları, Rumların üzer#ne yuvarladılar”.128 Türkler#n hududu üzer#ndek# #k# "eh#r, Dor#leon #le Men-
deres’#n kaynakları yakınında bulunan Just#n#anopol#s ve Homa g#b# adları olan Subleon #d#. (Har. 8-9, R. 1-7)

Manuel Türk hududuna yürüdü!üne göre sava" hudutta olmu"tur. Bet-Toman, kaynak tenk#d#nde açıkladı!ı-
mız g#b# #k# tepe kales# anlamındak# Yen#ce S#vr#s#’d#r. S#vr#s#’den Rumlar üzer#ne kayalar yuvarlanmı"tır.

123  M. Ak"f Ceylan, 2016, agm, s. 73
124  M"khael Attale"ates, Tar!h, 2008, s. 171
125  Pol V"ttek, Mente"e Beyl!#!, 1999, s. 2
126  Fat"h Erkoço$lu, “Ham"del" Tar"h, Battâl Gaz"’n"n Hayatına Da"r Bazı Notlar”, s. 34-41
127  Belâzurî, Fethü’l-Büldân, 2002, s. 244
128  Gregory Ebû’l-Ferec, Abû’l-Farac Tar!h!, 1950, s. 421-422
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Sonuç

Subleon, Uluborlu’nun "arkındadır.129 Veya Uluborlu, M#ryokefalon Sava"ı’ndan altı yıl sonra 1182’de Türkler 
tarafından alındı!ına göre Türk-Roma hududu Uluborlu’nun "arkındadır. Subleon #se hududdadır. Bütün bu 
mülâhazalara göre, Türk-Roma hududu E!#rd#r ve Hoyran göller# #le #k# göl arasındak# suyu bol ve der#n el-Bat-
tâl veya Menderes nehr#nden geçmekted#r. Nehr#n garbı Roma, do!usu Türk topra!ıdır. Büyük ve Küçük Men-
deres’ten gayr# b#r Menderes daha vardır ve Selçuklular Zamanında Türk!ye adlı k#tapta 28 ayrı yerde z#kred#len 
Menderes’#n heps# bu ırmaktır.130 

M#ryokefalon, genel olarak akarsu, özel olarak Menderes’#n kaynaklarının bulundu!u Kemer Bo!azı bölges#-
d#r. M#ryokefalon’dak# metruk kale, Bölükada’nın yer#ndek# kaled#r. Melt#n#s, yan# Malatyalı, #k# göl arasındak# 
nehre adını veren Battâl Gâzî kales#d#r.131 Kemer Bo!azı’nın kambur veya kemer anlamında Zomp#, Zompos, 
K#botos/ C#b#tos g#b# adları vardır (Degu#gnes, 1976: 1106’da S#v#tut). Lampe ovası Sen#rket-$legüp ovası, Kho-
ma veya Just#n#anopol#s aynı kale olup Gar#p-Kayaa!zı c#varındadır.132 Subleon kales# de o c#vardadır. Cybr#l-
cyman#, Tzybr#tze, G#nklar#on (*ato C#ngula#re), Kelene H#sarı, Keram#des, Bet-Toman, D#dyma, yan# #k# tepe 
kales# veya #k# tepel# den#len yer#n heps# de Yen#ce S#vr#s#’d#r.

Ünlü Firik "ehri Kelene, Kemer Bo!azı ile “her yanı dik bayır olan” Kelene Hisarı veya Yenice Sivrisi arasında 
ve Marsyas veya “suları co"kun çay” boyunca uzanır. Marsyas, Sivri’nin güney batı eteklerinden kaynar ve iki 
göl arasındaki Menderes’e dökülür. Marsyas adını, kayna!ı yanındaki yeni adı Maziye olan Marsia’dan alır. 
Menderes’e daha a"a!ıda Örkenez veya eski adıyla Organas’dan gelen Orgas karı"ır. Kemer Bo!azı’nın 1501 
tarihli bir belgedeki adı Maziye köyüne tâbi Firigos Bo!azı’dır.

Uluborlu önünden gelen Kral Yolu, Kemer Bo!azı’nda, #k# göl arasındak# ırma!ı b#r köprüden geçer, daha sonra 
da Ç#r#"l# Da!ının ta"lı ve güney yamaçından; Tz#vr#tze Kl#sura, Taurokomos ve Yen#ce Derbend# g#b# adları olan 
b#r geç#tten geçerek Köke, Kötürnek ve Manarga yönüne g#der. Bazen bo!azın adı da Taurokomos geçer (Anna, 
1996: 298, açık. 2). Toros geç#d# demek olan “Taurokomos, b!r da$ geç!d!n!n adı olup, d!b!nde ova vardır ve ova-
dan da çay akar”.133 Bu ova Hüsey#n veya Yen#ce Ovası, çay #se B#gad#ç, A#sepos ve Angelokom#tes g#b# adları 
olan Marsyas Irma!ı'dır. Hermos ve Menderes vad#ler# arasındak# Yen#ce Derbend# Tr#pol#s (Barla); Menderes 
Nehr# çevres#, Türklere kar"ı hudut üzer#nde kuvvetl# ve muhar#p b#r #st#hkâm olan Ala"eh#r/F#lâdelf#ya, Küçük 
At#na ve Menderes Antakyası g#b# adlar ta"ıyan Yalvaç Kales# tarafından korunur.

129  Osman Turan, age, 1998, s. 214
130  Osman Turan, age, 1998, s. 743
131  Pol V"ttek, age, 1999, s. 2
132  Ramazan Topraklı, age, 2020, s. 106-107
133  Anna Komnena, Alex!ad, Malazg!rt’!n Sonrası, 1996, s. 227 açık. 5, 228, 290



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 129

Tzybr#tze geç#d#n#n güney# sarp ve d#k yükselmez, b#lâk#s sarp ve d#k alçalır. B#rçok tar#hç#y# yıllardır dere tepe 
ko"turan, merhum I"ıltan’a a#t yanlı" çev#r#d#r. Ne Hoyran Gölü #le Kumdanlı arasında, ne De!#rmen Bo!azı ne 
Kûf# Bo!azı, ne Popa Bo!azı, ne de Ba!ırsak Dere’de, güney# an# olarak alçalan, uçurum b#r geç!t ne de bura-
larda b!r ırmak vardır.134 

Manuel, K#nnamos, Hon#yates, F#reder#k’#n sefer#ne a#t üç kaynak, Süryan# M#hael, Ermen# S#mbad ve Ebû’l-Fe-
rec olmak üzere yed# kaynak, sava" yer# olarak Kemer Bo!azı, Yen#ce S#vr#s# ve Gelendost Köke köyü arasını 
göster#r. Eser#n aslında olmadı!ı hâlde T#rl# V#lyam’a tercümede eklenen Konya, Süryan# M#ha#l ve S#mbad’da 
da z#kred#len Yalvaç Manarga veya Rabaz-ı Konya’dır. Tar#hç#ler, göldek# de!#"mey# ve tar#hî yolun Kemer Bo-
!azı’ndan geçt#!#n# b#lm#" olsalardı; “Kemer Bo!azı, Yen#ce S#vr#s# ve Köke köyü arasında vukû bulan sava"ın 
yer#ne” b#r asır önces#nden karar ver#leb#l#rd#. (Gen#" b#lg# #ç#n bk. Ramazan Topraklı: M!ryokefalon’un Yer! ve 
Zafer Kutlamaları, Ankara 2020)

134  N"ketas Hon"yates, age, 1995, s. 124, 128
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EK. 1: Zompe; Zompos, Kibotos ve Kybôtos Hakkında
2015 yılında $mparator Aleksios’un 1116 yılındak# sefer# sayes#nde, Zompe’n#n Kemer Bo$azı oldu!unu tesp#t 
ett#m. Zompe veya Zompos kel#mes#n#n anlamını hep dü"ündüm. Hatta son b#r yıldır da üzer#nde çok durdum. 
Sormadı!ım tar#hç# ve d#lc# kalmadı. Yunan#stan’dak# k#"#lere varıncaya kadar sordum, ama h#çb#r cevap alamadım. 
B#r ara, “tartı#maya açık olmakla beraber, Battâl Gâzî’n!n dokuz canlı, hayalet g!b!, ummadıkları anda ve ummadıkları yer-
de kar#ılarına çıktı$ını” anlatmak #ç#n Hır#st#yanların, Kemer Bo!azı’nın el-Battâl adını, Zomp! "eklinde söylemi" 
olabileceklerin# dü"ündüm. En sonunda kel#meler ve yer adlarına kar"ı merakı olan; daha önce de, Isparta adının 
Grek de!#l, Anadolu kökenl# oldu!unu söyleyen Müh. Ömer Faruk Su#çmez’e sordum. Batı Afr#ka vudu kültüründen 
kaynaklanan ve Batı dillerinde 19. yüzyıldan sonra rastlanan (1) ve hayalet ve hortlak manasına gelen zomp!’y#, MS 
740’da ölen Battâl Gâzî’ye "am#l kılmak kronoloj#k b#r hata olur ded#. Bunun üzer#ne Ömer Faruk Bey, yakla"ık on 
gün kadar b#r ara"tırmanın sonunda Osmanlı $mparatorlu!u zamanında Tesalya’da do!an ve Harvard Ün#vers#tes# 
Yunanca profesörü olan E.A. Sophokles’#n, Roma ve B!zans Dönem! Yunancası Sözlü$ü, s. 556’da Ζόμπος, ζόμπος 
kel#mes#n#n “kambur” anlamına geld#!#n# (2) buldu. 

Aslında “kambur” #sm# b#ze h#ç de yabancı gelmed#. Çünkü C!b!tos kemer demekt# (Özalp, 2010: 24). Ayrıca K#fos 
(Kyphos#s), tıp d#l#nde kamburluk olup, Zomp#/Zompos #le b#re b#r örtü"üyordu. Makalen#n ba"ında “Bölgedek# Ta-
r#hî Yollar” bölümünde de gösterd#!#m#z g#b# Pöt#nger tablosunda geçen Apamea K#boton, Kemer Bo!azı’na yerle"-
mekted#r ve Apamea K#boton, Kemer (Bo!azı)’dek# Apamea manasına gelm#" olmalıdır.

K#botos’un geçt#!# met#nler# tetk#k ett#!#mde; Anna Komnena, 1996; s. 325 ve 346’da z#kred#len K!botos’un, $z-
m#t körfez#n#n güney kıyısındak# Ta#köprü’ye, s. 458 ve 480’dek# K!botos’un Kemer Bo$azı’na yerle"t#!#n# gör-
düm. Ta"köprü ve Kemer Bo!azı adları, b#r kemer köprüye #"aret etmekle K#botos, kemer olmalıydı. Rems# 1960, s. 
203’dek# açıklamada K#botos #ç#n Haçlıların C!v!tot ded#!#n# kaydeder k#, Degu#gnes’#n 1976, s. 1106’da S!v!tut de-
d#!# yer, Kemer Bo!azı #d#. Degu#gnes, “1114’de Gel#bolu’dan gelen #mparator’un Türkler#n saldırısı üzer#ne 1115’de 
S!v!tut’a g#tt#!#n# söyler k#, Gel!bolu sanılan yer de, S!v!tut da Kemer Bo!azı’ndan ba"kası de!#ld#r (Degu#gnes, 
1976: 1106).

Ζόνη: Kemer (Bel kemer#, ku"ak), Ζόνη πος: Kemer konumu, ζόνη, Ζώνη

Kybôtos’un sandık ve ambar g#b# anlamları da var. Strabon, “Apame!a, Asya’nın t!caret ambarıdır” der k#, Apame#a 
Kybôtos adı, Apame#a’nın zeng#nl#!#n# anlatsa gerekt#r. “Apame!a, Marsyas’ın kaynakları yanında kurulmu#tur. "sken-
der, depremde harap olan Apame!a’ya yardım etm!#t!r” (Strabon, 2009: 83, 86) sözü kronoloj#k olarak do!ru de!#ld#r. 
Strabon, Kelene (Kela#na#), Apame#a ve Apame#a Kybôtos’u karı"tırmaktadır.

“Zompe’dek# köprü” Kemer Bölges#’ndek# köprü, “Zompos Köprüsü” #se Kemer Bölges#’n#n köprüsü demekt# ve her 
#k# yorum da aynı kapıya çıkıyordu. Kemer Bo!azı’nın F!r!gos Bo$azı, bo!az, F!r!kya Hellespont, Taurokomos 
Bo!azı, K!botos, Zomp#, Malatyalı (Battâl Gâzî) ve M!ryokefalon bölgesi gibi birçok adı vardı.

(1)  Zomb"e kel"mes"n"n et"moloj"s" "ç"n: https://www.etymonl"ne.com/word/zomb"e
(2)  Sophokles, E.A. (1900): Greek Lex"con of the Roman and Byzant"ne per"ods (From B.C. 146 to A.D. 1100), I-II, Νέα Υόρκη. (Ανατύπωση της 

γ έκδ. 1887). ΚΑΛ 230521 (1914)”, s. 556.  https://arch"ve.org/deta"ls/cu31924021609395/page/n581/mode/2up
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MYRİOKEPHALON (MİRYOKEFALON) SAVAŞININ YERİ: 
KONYA BAĞIRSAK BOĞAZI VE İDDİA EDİLEN DİĞER 
YERLERE COĞRAFİ BİR BAKIŞ*

Özet

Mehmet Akif CEYLAN

Bu çalı"mada, Myr#okephalon (M#ryokefalon) Sava"ı’nın yer# konusunda, öneml# tar#h# kaynak-
larda geçen co!raf# ter#mlere, tasv#rlere ve topon#m#k ver#lere dayanılarak, sava"ın yapıldı!ı co!-
raf# ortam "ek#llend#r#lerek b#r sonuca ula"ılması amaçlanmı"tır. Tar#h# kaynaklardan sava"ın 
yapıldı!ı geç#d#n; konumu, uzunlu!u, gen#"l#!#, do!rultusu, jeomorfoloj#k, h#drograf#k ve b#tk# 
örtüsü özell#kler# #le bazı co!raf# kavramlar ve tasv#rler detaylı b#r "ek#lde anal#z ed#lm#"t#r. Böy-
lel#kle elde ed#len b#l#msel ver#ler, sava" yer# oldu!u #ler# sürülen yerlerde yapılan araz# gözlemle-
r#n#n ver#ler# #le kar"ıla"tırılmı"; benzerl#k ve farklılıklar bel#rlenm#"t#r. 

Tar#h# kaynaklardan özell#kle Le Connétable S-mpad kron#!#nde sava"ın, Konya’ya uzak ol-
mayan b#r yerde, o gün yıkık ve terk ed#lm#" olan Meld#n#s Kales#'n#n (H#sar-ı Meldos / Kale 
Tepe)’n#n önünde yapıldı!ına da#r açık #fadeler#n varlı!ı, sava" yer#n#n tesp#t# bakımından k#l#t 
öneme sah#pt#r. Chron#que de M#chel le Syr#en’de geçen, $mparatorun çok geçmeden Türkler#n 
araz#s#nde be" günlük yolculuk mesafes#ne hızlı "ek#lde #lerled#!# ve Rumların Konya yakınlarına 
ula"tı!ı yönünde konumla #lg#l# verd#!# b#lg#ler de S-mpad #le örtü"ür n#tel#kted#r. Keza Ioannes 
K#nnamos, $mparator I. Manuel’#n 1146 yılında yaptı!ı Konya sefer# ba!lamında Tz#brel#tze-
man# (Cybr#lcyman#) Geç#d#’n#n konumunu Pusguse (Bey"eh#r) Gölü #le #l#"k#lend#rerek açıklık 
kazandırmı"tır. Bunlar ve d#!er kron#klerde ayırt ed#len çok sayıdak# konum b#lg#s# ve ver#ler#n, 
ön yargılardan uzak, tarafsız ve #lm# b#r bakı"la #rdelen#p de!erlend#r#ld#!#nde; sava"ın Konya 
Ba!ırsak Bo!azı’nda yapıldı!ına da#r görü"ü açık b#r "ek#lde do!ruladı!ı görülmekted#r.

Anahtar Kel!meler: Myr#okephalon (M#ryokefalon) Sava"ı, Konya Ba!ırsak Bo!azı, De-
n#zl# Kûf# Bo!azı, Isparta Karamık Bel#.

* Bu bölüm, Mehmet Ak"f CEYLAN’ın “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım” (Türk Dünyası 
Ara#tırmaları, Sayı 187, !stanbul, 2010); “Co$raf" Perspekt"ften Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" ve Konya Ba$ırsak Bo-
$azı” (Selçuk Ün"vers"tes" Selçuklu Ara#tırmaları Derg"s", Sayı 5, Konya, 2016) ve “Myr"okephalon Sava#ı (17 Eylül 1176) 
Açısından Konya Ba$ırsak Bo$azı’nın Co$raf" Özell"kler"” (Selçuk Ün"vers"tes" Selçuklu Ara#tırmaları Derg"s", Sayı 7, 
Konya, 2017) adlı makaleler"nden yararlanılarak hazırlanmı#tır.
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LOCATION OF THE BATTLE OF MYRIOKEPHALON: 
A GEOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE KONYA 
BAĞIRSAKBOĞAZI AND OTHER PLACES

Abstract

Mehmet Akif CEYLAN

In th#s study, #t #s a#med to reach a conclus#on about the locat#on of the Myr#okephalon War, 
based on the geograph#cal terms, descr#pt#ons and toponym#cal data #n #mportant h#stor#-
cal sources, by shap#ng the geograph#cal env#ronment #n wh#ch the war was fought. In the 
h#stor#cal sources, the passage where the war took place; locat#on, length, w#dth, d#rect#on, 
geomorpholog#cal, hydrograph#c and vegetat#on features and some geograph#cal concepts and 
descr#pt#ons were analyzed #n deta#l. 'e sc#ent#f#c data thus obta#ned were compared w#th the 
data of f#eld observat#ons made #n places cla#med to be places of war; s#m#lar#t#es and d#(eren-
ces were determ#ned. 

'e ex#stence of clear statements from h#stor#cal sources, espec#ally #n the chron#cle of Le 
Connétable S-mpad, that the battle was fought #n front of the ru#ned and abandoned Meld#n#s 
Castle (H#sar-ı Meldos / Kale Tepe), not far from Konya, #s #mportant for the determ#nat#on 
of the place of battle. 'e #nformat#on g#ven #n Chron#que de M#chel le Syr#en, that the Empe-
ror qu#ckly advanced to the d#stance of a f#ve-day journey on the terr#tory of the Turks, and 
that the Greeks reached the v#c#n#ty of Konya, also overlaps w#th S-mpad. 'erefore, Ioannes 
K#nnamos clar#f#ed the locat#on of the Tz#brel#tzeman# (Cybr#lcyman#) Passage for the Konya 
campa#gn of Emperor Manuel I #n 1146 by assoc#at#ng #t w#th Pusguse (Bey"eh#r) Lake. If a 
large number of locat#on #nformat#on and data d#st#ngu#shed #n the chron#cles are exam#ned 
and evaluated w#th an object#ve and sc#ent#f#c po#nt of v#ew; It #s seen that #t clearly conf#rms 
the v#ew that the war took place #n the Konya Ba!ırsakbo!azı.

Keywords: Battle of Myr!okephalon, Konya Ba$ırsak Bo$azı, Den!zl! Kûf! Bo$azı, Isparta 
Karamık Bel!.
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Giriş

M#ll# tar#h#m#z#n öneml# b#r dönüm noktası olan ve 17 Eylül 1176 tar#h#nde1 yapılan Myr#o-
kephalon Sava"ı’nın yer#yle #lg#l# tartı"malar uzun b#r zamandır devam etmekted#r. Bugüne 
kadar sava" yer# olarak Den#zl# (Düzbel, Çardak Geç#d#, Akçay Vad#s#, Kûf# Bo!azı) ve Isparta 
yöres# (E!#rd#r Gölü’nün kuzey ve do!u kes#mler#nde; Karamık Bel#, Kumdanlı Ovası, Gelen-
dost Ovası ve Akda! köyü c#varı) #le son olarak Konya - Bey"eh#r arasında bulunan Ba!ırsak 
Bo!azı’nın adı geçmekted#r (Har#ta 1). Tar#hte b#rçok meden#yete be"#kl#k yapan Anadolu 
co!rafyasının vatan hal#ne get#r#lmes# yönündek# önem#ne b#naen Myr#okephalon Sava"ı ve 
yer#n#n Den#zl#, Isparta ve Konya #ller#m#z tarafından sah#plen#ld#!# ve bu ba!lamda çe"#tl# 
anma etk#nl#kler#n#n yapıldı!ı görülmekted#r.2

Dönem#n tar#h# kaynaklarından anla"ıldı!ına göre, sava"ın sonucunu daha çok B#zans or-
dusunun manevra kab#l#yet#n# en aza #nd#ren co!raf# "artlar bel#rlem#"t#r. Çünkü bölgen#n 
co!rafyasını #y# b#len ve bundan faydalanan Sultan II. Kılıç Arslan, büyük b#r hazırlık dö-
nem# geç#ren kalabalık ve #y# donanımlı B#zans ordusuyla gen#" b#r sahada meydan sava"ı 
veya Konya’da b#r "eh#r savunması yapmak yer#ne; önceden konu"lanıp ordusuna büyük 
avantaj sa!layan yüksek b#r araz# ve dar b#r geç#tte sava"ı kabul etm#" ve bu stratej#s#nde 
ba"arılı olarak öneml# b#r zafer kazanmı"tır.3 Ba"ka b#r dey#"le sava"ın yer#n#, yapılı" tarzını 
ve sonucunu büyük ölçüde co!raf# "artların bel#rled#!# görülmekted#r. Dolayısıyla sava"ın 
cereyan "ekl# #le sava"ın mekân özell#kler# arasında co!raf# b#r #l#"k#n#n kurulması ve ortaya 
konulması ayrı b#r önem arz etmekted#r. Bu nedenle Myr#okephalon Sava"ı’nın yer# konu-
sunda yaptı!ımız bütün çalı"malarda4 sava"la #lg#l# tar#h# kaynaklarda geçen bütün co!rafî 
tasv#rler, b#lg#ler ve ver#ler esas alınarak bunların yer#nde gerçekle"t#r#len araz# çalı"malarıy-
la denetlenmes# yapılmı"tır. 

Malzeme Ve Metot: Sava" yer#n#n tesp#t#nde tak#p ed#len yöntem b#r#nc# elden kaleme alı-

1 Alexander Alexandrov"ch Vas"l"ev, “Das Genaue Datum der Schlacht von Myr"okephalon (1176)”, Byzant"n"sche Ze"t-
schr"ft, Band XXVII, Le"pz"g und Berl"n 1927, p. 288-290.

2 Mehmet Ak"f Ceylan, “Co$raf" Perspekt"ften Myr"okefalon Sava#ı’nın Yer" ve Konya Ba$ırsak Bo$azı”, Selçuk Ün"ver-
s"tes" Selçuklu Ara#tırmaları Derg"s", S. 5, (2016), s. 71.

3 Mehmet Ak"f Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım”, Türk Dünyası Ara#tırmaları, S. 
187, (2010), s. 160.

4 Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım”; Mehmet Ak"f Ceylan / Adnan Esk"kurt, Sel-
çuklu-B"zans Münasebetler"nde B"r Dönüm Noktası Myr"okephalon Zafer" (Bey#eh"r-Ba$ırsak Bo$azı-M"ryokefalon) 
17 Eylül 1176, Çamlıca Yayınları, !stanbul 2015.; Ceylan, “Co$raf" Perspekt"ften Myr"okefalon Sava#ı’nın Yer" ve Konya 
Ba$ırsak Bo$azı”; Mehmet Ak"f Ceylan / Adnan Esk"kurt, Tar"h" Co$rafya Açısından Myr"okephalon Sava#ı (17 Eylül 
1176) ve Konya Ba$ırsak Bo$azı, Konya Büyük#eh"r Beled"yes" Kültür Yayınları 359, Konya 2017.; Ceylan, Tar"h" Co$-
rafya Açısından Myr"okephalon Sava#ı (17 Eylül 1176) ve Konya Ba$ırsak Bo$azı); Adnan Esk"kurt, “Myr"okephalon 
Sava#ı’na Da"r Kron"kler ve Modern Çalı#malar”, Selçuk Ün"vers"tes" Selçuklu Ara#tırmaları Derg"s", S. 6, (2017), s. 
65-93.
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nan tar#h# kaynaklarda-kron#klerde geçen sava" yer#n#n; lokasyon (konumu), sava"ın #cra "ekl# ve cereyan ett#!# 
mekânın jeomorfoloj#s#, h#droloj#k özell#kler# ve b#tk# örtüsü #le #lg#l# co!raf# temel ver#ler, b#lg#ler ve yer adları 
ayırt ed#lm#" ve bunlar co!rafya b#l#m#n#n sa!ladı!ı #mkânlarla gen#" b#r "ek#lde #rdelenm#" ve de!erlend#r#lm#"t#r. 
Sava" yer#n#n tesp#t#ne yarayab#lecek her b#r co!raf# unsurun farklı kaynaklardan, çe"#tl# har#talardan ve uydu gö-
rüntüler#nden de yararlanarak n#speten ayrıntılı ve objekt#f anal#zler# yapılmı", elde ed#len b#lg#ler#n ve ver#ler#n 
özell#kle mekânla örtü"mes# denetlenm#" ve buradan b#r sonuca ula"ılmaya gayret ed#lm#"t#r. Bu amaçla sava"ın 
yapıldı!ı #ler# sürülen bütün yerlerde (Den#zl#, Isparta ve Konya) farklı tar#hlerde çok sayıda ayrıntılı araz# çalı"ma-
ları yapılmı"tır. Böylel#kle sava"ın olu" "ekl#n#n mekânla örtü"üp örtü"med#!# do!rudan yer#nde gözlemlenm#" ve 
de!erlend#r#lm#"t#r. Hatta daha önce yapılan yayınlarda Den#zl# ve Isparta yöreler#nde adı geçen yerler#n co!raf# 
özell#kler# bakımından neden sava" yer# olamayaca!ı özlü b#r "ek#lde tarafımdan açıklanmaya çalı"ılmı"tır.5  

Harita 1. Savaşın Yapıldığı İleri Sürülen Yerler.

Çalı"mada co!ra% açıdan sava"la ilgili hususlar iki ana grupta toplanarak ele alınmı"tır. Birincisi sava# yer!n!n 
co$raf! konumudur. Bu kısımda Ortaça! kron#kler#nde tesp#t ed#len konumla #lg#l# do!rudan ve dolaylı co!-
raf# b#lg#ler ve ver#lerden hareket ed#lm#"t#r. Myr#okephalon (Meld#n#s) Kales# ve H#sar-ı Meldos, sava"ın Türk 
topraklarında olu"u, Konya yakınları, Konya’ya b#r günlük yürüyü" mesafes#, B#zans ordusunun yürüyü" güzer-
gâhı, Myr#okephalon kavramı, Homa (Khoma, Choma), Cybr#lcyman# (Ç#vr#l Ç#men#), Menderes Nehr# kaynak-
ları, Tz#br#tze (Tz#brel#tzeman#) Geç#d#, Tz#br#tze Geç#d# ve Pusguse (Bey"eh#r) Gölü #l#"k#s#, Pusguse (Bey"eh#r) 
Gölü ve Selçuklu-B#zans sınırı g#b# konular fazla ayrıntıya g#rmeden ve konu bütünlü!ü #ç#nde #rdelenmeye 
5 Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım”; Ceylan / Esk"kurt, Selçuklu-B"zans Münasebetler"nde B"r Dönüm 

Noktası Myr"okephalon Zafer" (Bey#eh"r-Ba$ırsak Bo$azı-M"ryokefalon) 17 Eylül 1176.
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çalı"ılmı"tır. Çünkü bu konuya daha önce yayınlanan ba"ka b#r makalede6 daha gen#" b#r "ek#lde yer ver#lm#"t#r. 

Burada üzer#nde durulan #k#nc# husus #se sava#ın yapıldı$ı yer!n yan! mekânın özell#kler#d#r. Bu kısımda 
sava"ın #cra "ekl# ve cereyan ett#!# mekânın jeomorfoloj#k özell#kler# ve mekânın anal#z# #le sava" yer#n#n h#drog-
raf#k unsurları ve b#tk# örtüsü ele alınmı"tır. Y#ne tar#h# kaynak- kron#klerden hareketle burada özell#kle; sava" 
yer#n#n dar ve uzun b#r geç#t; yan# bo!az (yarma) vad# karakter#nde olması, geç#d#n uzunlu!u, gen#"l#!#, geç#d#n 
ve çevres#n#n topograf#k özell#kler#; geç#d#n #ç#nde ve hatta dar kes#m#nde yan yana yed# vad# "ekl#nde b#r jeo-
morfoloj#k olu"umun varlı!ı; geç#d#n çıkı"ında B#zans ordusunun karargâh kurab#lece!# emn#yet arz eden b#r 
tepen#n varlı!ı; geç#d#n #ç#nde Eylül g#b# kurak b#r ayda akı" hal#nde olan b#r akarsuyun varlı!ı g#b# çok sayıda 
co!rafî b#lg#ler, ver#ler ve tasv#rler Ba!ırsak Bo!azı ve d#!er yerler açısından #rdelenm#" ve de!erlend#r#lm#"t#r.

1. Konya Bağırsak Boğazı
Ba!ırsak Bo!azı, #dar# taks#mat bakımından Konya #l#n#n Meram, Bey"eh#r ve Derbent #lçeler#n#n sınırları #ç#n-
de yer almaktadır. Meram #lçes#ne ba!lı Kızılören ve Sa!lık mahalleler#, Bey"eh#r #lçes#ne ba!lı Yunuslar Mahal-
les# #le Derbent #lçes#ne ba!lı Derbenttekke Mahalles#’n#n #dar# ün#te sınırları bo!az kes#m#nde kes#"mekted#r. 
Dolayısıyla bo!az ve çevres#n#n #dar# yapısı parçalı b#r durum arz etmekted#r. 

1.1. Coğrafi Konumu 

Smbat (S-mpad) Sparapet tarafından kaleme alınan kron#k, h#ç "üphes#z sava" yer#n#n konumuyla #lg#l# b#lg# 
veren öneml# eserler#n ba"ında gel#r. Sparapet’#n kron#!#n#n 626. sayfasında yer alan paragrafın b#r#nc# cüm-
les#nde; “Aynı yıl (1176’da), Konya (Icon!um) Sultanı Kılıç Arslan Konya’ya uzak olmayan b!r yerde, bugün yıkık ve 
terk ed!lm!# olan Meld!n!s Kales!’n!n önünde B!zans "mparatoru Manuel’! hez!mete u$rattı”, #k#nc# cümles#nde #se 
“Sonra "mparator !le yen! b!r müttef!kl!k antla#ması yaptı”, demekted#r.7 B#r#nc# cümleden sava"ın Konya c#varın-
da; Konya’ya yakın b#r yerde yapıldı!ı ö!ren#l#r. Bu kısa met#nde Konya adı #k# defa geçer. Dolayısı #le bu kron#k, 
özell#kle sava"ın geçt#!# yer#n konumunu ve burada bulunan b#r kale adını açık b#r "ek#lde bel#rtmes#yle önem 
kazanır. Bugüne kadar Myr#okephalon Sava"ı #le #lg#l# çok sayıda çalı"ma ve yayın yapılmasına ra!men, her ne-
dense d#kkat# çekmeyen ve hatta gözlerden uzak kalan bu kron#kte Ermen#ce 3 (Fransızca çev#r#s# 4) satır olan 
kısa fakat çok öneml# b#r paragrafta sava"ın yer# do!rudan açık adıyla z#kred#lm#"t#r (Foto 1).

Aynı konuda Süryan# M#hael’#n eser#nde de Smbat Sparapet’# do!rular n#tel#kte açık konum b#lg#ler# vardır. Ör-
ne!#n M#hael’#n eser#nde, “Rumlar, Konya yakınlarına ula#tılar. (…) ['ehre] b!r günlük yürüyü# mesafes!ne geld!ler”, 
"ekl#nde açık konum b#lg#ler# d#kkat# çekmekted#r.8 

6 Ceylan, “Co$raf" Perspekt"ften Myr"okefalon Sava#ı’nın Yer" ve Konya Ba$ırsak Bo$azı”.
7 Smbat Sparet, Chron"que Du Royaume De La Pet"te Armén"e Par Le Connétable S(mpad”, Çev. E. DULAUR!ER, Recue"l Des H"stor"ens Des 

Cro"sades Documents Armén"ens, Publ"e Par Les So"ns De L’Academ"e Des Inscr"pt"ons Et Belles-Lettres, Tome Prem"er, Par"s, 1869, p. 626.
8 M"chel le Syr"en, Chron"que De M"chel Le Syr"en, Edt. J.B. Chabot, Tome III, Ernest Leroux, Par"s 1905, p. 371.
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Foto 1. Smbat Sparapet’in kroniğinde savaş yerinin açıkça kaydedildiği 626. sayfa.
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Böylece #k# öneml# tar#h# kaynakta tesp#t ed#len konum b#lg#ler#yle sava"ın, $mparator I. Manuel Komnenos’un 
ba"lıca hedef# olup ele geç#rmek #sted#!# Selçuklu Devlet#’n#n ba""ehr# Konya yakınlarında yapıldı!ı kes#nl#k 
kazanır. Öte yandan Süryan# M#hael “Konya yakınları” veya “Konya’ya uzak olmayan b!r yerde” konum b#lg#s#n# de 
açıklar. Bu da “"ehre bir günlük yürüyü" mesafesi” d#r. Ba"ka b#r dey#"le sava"ın yapıldı!ı geç#t, o günkü ula"ım 
"artlarına göre Konya "ehr#ne atla yakla"ık b#r günlük yürüyü" mesafes# dâh#l#nded#r. 

Sava" yer#n#n co!raf# konumuyla #lg#l# d#!er b#lg#ler ve ver#ler, ayrı ayrı yan ba"lıklar altında a"a!ıda kısaca açık-
lanması yöntem bakımından daha uygun bulunmu"tur.

Myr!okephalon (Meld!n!s) Kales!: Sava"ı ele alan çalı"maların hemen tamamında sava" sahasının b#r ye-
r#nde, N#ketas Khon#ates’#n eser#nde kaydetmes#9 sebeb# #le b#r kale hep aranmı" ve varlı!ı ortaya konulmaya 
çalı"ılmı"tır. Khon#ates tarafından adı kayded#lmeyen kale (muhtemelen adını b#lm#yordu), sava" yer#n# göste-
ren açık #"aretlerden b#r# olarak de!erlend#r#lm#"t#r. Z#ra o dönemde bu kale sava"ın yapıldı!ı geç#d#n yanında 
öneml# ve tanıtıcı be"erî b#r yapı özell#!#n# ta"ıyordu.      

Sava"ın yapıldı!ı dönemde kale yıkık ve terk ed#lm#" #d#. Hem N#ketas Khon#ates hem de Smbat Sparapet kale-
n#n “yıkık ve terk ed!lm!#” özelli!ine ortak vurgu yapmaları ayrıca dikkati çeker. Çünkü bu ortak bilgi yazarların 
aynı kaleden söz ettikleri görü"ünü güçlendirir. Ula"ılan tarihi kaynaklarda bundan ba"ka kale ile ilgili bir bilgi 
maalesef mevcut de!ildir.

Smbat Sparapet’#n kron#!#n#n Fransızca çev#r#s#nde Meld#n#s10 adıyla z#kred#len kalen#n adı, eser#n $ng#l#zce çev#-
r#s#nde Mel#tene11, Osmanlı ar"#v belgeler#nde H#sar-ı Meldos; Karye-# H#sar-ı Meldos; H#sarkale "ekl#nde geçer. 
Günümüzde #se Kale Tepe veya Asar Kale d#ye söz ed#l#r. Mel#te, Mald#a, H#t#t d#l#nden gelen b#r kel#med#r. H#t#t 
met#nler#n# okumayı ba"aran Çek asıllı Alman b#l#m adamı Bed.#ch Hrozn/, Mel#te, Mald#a kel#mes#n#n “bal” an-
lamına geld#!#n# bel#rt#r.12 H#sar-ı Meldos’un bulundu!u kayalık tepeye ve kuzey#ndek# yaylaya bugün de Balkaya, 
Ballıkaya den#lmes#, geçm#"ten günümüze topon#m#k b#r ba!lantının kurulması bakımından ayrı b#r önem arz eder. 

Ba!ırsak Bo!azı ve özell#kle bo!azın en dar kes#m#, Smbat’ın bahsett#!# g#b# Meld#n#s Kales#’n#n tam önünded#r 
(Foto 2). Kale, bo!azın ortasına rastlayan Kalkımaç Tepeler#’n#n yakla"ık 2 km kuzeydo!u tarafında, Körömer 
Deres#’n#n vad#s#n#n #ç#nde, gözden ve anayoldan b#raz uzak b#r yerded#r. Bazı yerle"me kalıntılarının görüldü-
!ü Kale Tepe, co!raf# bakımdan kayalık, kabaca da#rev# "ek#ll# ve as#metr#k yamaçlı volkan#k b#r kütled#r. De-
n#zden yüksekl#!# 1552 m, yerel de!er# #se 100 m c#varındadır.13 Bo!az çevres#nde, Yunuslar ve Derbenttekke 
köyler#nde görüldü!ü g#b# bu kale #le ba!lantılı farklı yapıların varlı!ı da tesp#t ed#l#r.
 

9 N"ketas Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), çev. F"kret I#ıltan, Türk Tar"h Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s. 83.
10 Sparet, Chron"que Du Royaume De La Pet"te Armen"e Par Le Connetable Sempad, p. 626.
11 Smbat Sparapet, Chron"cle, çev. By R. Bedros"an, Sources of the Armen"an Trad"t"on, New Jersey 2005.
12 B"lge UMAR, Türk"ye’dek" Tar"hsel Adlar, !nkılâp K"tabev", !stanbul, 1993, s. 561.
13 Ceylan, “Co$raf" Perspekt"ften Myr"okefalon Sava#ı’nın Yer" ve Konya Ba$ırsak Bo$azı”.
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Foto 2. Bağırsak Boğazı, Smbat Sparapet’in bahsettiği gibi Hisar-ı Meldos (Meldinis Kalesi)’un tam önüne tekabül etmektedir.

Osmanlı Ar"#v#’nde 1483 yılına a#t Mal#yeden Müdevver Defter#’nde Karye-# H#sar-ı Meldos’un adı z#kred#l#r. 
Defterde, Müslüman ahal#n#n meskûn oldu!u Meldos Kales#’nden 2 s#pah#n#n kaydı vardır.14 Karye-# H#sar-ı 
Meldos, b#r asır sonra düzenlenen 1583/ 991 yılına a#t Ak"eh#r Sanca!ı $cmal Defter#’nde de yer alır. Bu def-
terde; “T!mârı Mehmed an Çavu#ân-ı M!r-!-m!rân-ı Karaman: Karye-! H!sar-ı Meldos tâb!-! Çemen El!”, “T!mâr-ı 
Davud: Karye-! H!sar-ı Meldos tâb!-! Çemen El!”, “Tımâr-ı Kubad: Karye-! H!sar-ı Meldos tâb!-! Çemen El!” "ekl#nde 
geçmekted#r.15 1583 yılında Karye-# H#sar-ı Meldos az nüfuslu meskûn b#r mahal olup #dar# bakımdan Ak"eh#r 
sanca!ının Çemen El# nah#yes#ne ba!lıdır. Söz konusu defterde Çemen El# nah#yes#n#n d#!er köyler# arasında 
bugünkü adlarıyla Yunuslar, Kızılören (Kızılv#ran), De!#" (Dek#") ve Sa!lık (A!ras) bulunur.

Smbat Sparapet’#n kron#!#n#n 1869 yılında Fransızca tercümes#n# yapan Edouard Dulaur#er, 626. sayfanın d#p-
notunda esasen Meld#n#s Kales# #le Myr#okephalon Kales# arasında do!rudan #l#"k# kurarak bu #k#s#n#n aynı yer 
oldu!unu ve kalen#n Konya’nın kuzeybatısında yer aldı!ını açıkça #fade etm#"t#r. Kron#!#n $ng#l#zce çev#r#s#nde 
bulunmayan d#pnot b#lg#s# "öyled#r: “Icon!um [Konya]’un kuzeybatısında yer alan harap Myr!okephalon Kales!’n!n 
önünde oldu, Sultan Kılıç Arslan "zzedd!n ["mparator] Manuel’! yend!, b!z!m yazarın [Smbat Sparapet], muhtemelen 

14 Do$an Yörük, “Karaman Eyalet"nde Osmanlı Tımar Düzen"n"n Tes"s" (1483)”, Tar"h Ara#tırmaları Derg"s", C. 25, S. 40, (2006), s. 193, 194.
15 Mehmet Ak"f Erdo$ru, “Ak#eh"r Sanca$ı’ndak" D"rl"kler"n III. Murad Devr"’ndek" Durumu ve 1583/991 Tar"hl" Ak#eh"r Sanca$ı !cmal Defter"”, 

Ankara Ün"vers"tes" Osmanlı Tar"h" Ara#tırma ve Uygulama Merkez" Derg"s", S. 1, (1990), s. 148, 150.
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adı Ermen!ler tarafından kend!s!ne ver!len, Meld!n!s, Mel!tene olarak adlandırdı$ı bu kale !le aynıdır.”16 Dulaur#er, 
1869 yılında çev#r#s#n# yaptı!ı De M!chel Le Syr!en adlı kron#!#n 383. sayfasının d#pnotunda da “yıkık Myr#okep-
halon Kales#’n#n Konya’nın kuzeybatısında yer aldı!ını”17 tekrar kaydeder.  

Yukarıdak# açıklamalara göre, Meld#n#s (Mel#t#ne) Kales# #le Karye-# H#sar-ı Meldos, Asar Kale ve H#sarkale’n#n 
aynı yere tekabül ett#!# anla"ılır. Y#ne tar#h# kaynaklarda yıkık ve terk ed#lm#" özell#kler#ne vurgu yapılan Myr#o-
kephalon Kales#’n#n H#sar-ı Meldos’a, Tz#br#tze Bo!azı’nın da Ba!ırsak Bo!azı’na kar"ılık geld#!# sonucuna varılır. 

Myr!okephalon Sava#ı’nın Adı: Khon#ates’e göre; “Bundan sonra "mparator Khoma [Choma, Homa] ve Myr!o-
kephalon (anlamı b!n kelle)’a geld!. Burası esk! ve terk ed!lm!# b!r kaled!r veya orada olup b!tenlerden bu adını almı#tır 
yahut da orada bu adın !fade ett!$! olay vuku bulmu#tur. Çünkü bu kale yanında tasv!r edece$!m g!b!, b!nlerce B!zanslı-
nın kelles!ne ölümün darbes! !nm!#t!r.”18 Müell#f eser#nde sava"a n#ç#n Myr#okephalon adının ver#ld#!#n# ve bunun 
ne anlama geld#!#n#, tartı"maya veya yoruma yer bırakmayacak "ek#lde açıklamı"tır. Myr#okephalon (Myr#ocep-
halum) adı, muasır kron#klerden yalnızca N#ketas’ın eser#nde yer alır ve #k# yerde geçer. Kel#me olarak Myr#o 
b#n, b#nlerce, cephalum #se ba", kelle, kafa g#b# anlamlara gel#r. Fakat kavram olarak Myr#okephalon, N#ketas’ın 
eser#nde geçt#!# g#b# “b!nlerce B!zanslının kelles!ne ölümün darbes!n!n !nd!$!” sava"ın adı, sava"ın yer# ve burada 
bulunan b#r kalen#n adı "ekl#nde anla"ılır. Bu da B#zanslılar açısından sava"ın seyr#n# ve vahamet#n# anlatır. 

B!zans "mparatorunun Tak!p Ett!$! Güzergâh: $mparator I. Manuel Komnenos’un ana hede%, Türk 
milletini ortadan kaldırmak, Konya surlarını bizzat yıkmak ve Sultanı ele geçirmek "eklinde özetlenebilir. 
Bunu gerçekle"tirmek için Niketas’ın kaydetti!ine göre; “$mparator ba"kentten hareketle Phrygia ve Laodikeia 
[Eskihisar-Denizli] içinden geçip, benim do!du!um yer olan müre(eh ve büyük "ehir, eski Kolossai, "imdiki 
Khonai [Honaz]’a geldi. Khonai’den $mparator, Lampis üzerinden Kelainai [Dinar]’a yürüdü. Bundan sonra 
$mparator Khoma [Choma, Homa] ve Myriokephalon (anlamı bin kelle)’a geldi.”19 N#ketas Khon#ates eser#nde 
B#zans ordusunun yol güzergâhında son olarak Kela#na# (D#nar), Khoma ve Myr#okephalon yer adlarını b#r-
b#r#n#n ardı sıra kaydeder. Ancak bunların arasında ba"ka h#çb#r co!raf# nesnen#n (yerle"me, göl, akarsu, da!, 
ova vb.) yanında özell#kle b#r süre önce $mparator I. Manuel tarafından güçlend#r#len Menderes kaynaklarında 
bulunan Subla#on Kales#’nden bahsetmez. Bu da sava" yer#n#n konumunun tesp#t# açısından öneml#d#r. Kho-
n#ates’#n eser#nde sava"tan sonra dönü" güzergâhı #le #lg#l# verd#!# b#lg#lerde de benzer b#r durum tesp#t ed#l#r.

Keza Ioannes K#nnamos da $mparator I. Manuel’#n 1146’da yaptı!ı Konya Sefer#’n#n dönü" güzergâhında yer 
adı olarak Tz#brel#tzeman# ve Pusguse (Bey"eh#r) Gölü’nden sonra Menderes kaynaklarını kaydetm#"t#r.20 Bun-
ların arasında oldukça uzun b#r mesafe olmasına, göl, akarsu, da! ve yerle"me g#b# öneml# co!raf# unsurların 
varlı!ına ra!men ba"ka h#çb#r yer adını z#kretmem#"t#r. Bu da N#ketas’ın anlatımıyla do!rudan örtü"mekted#r. 
16 Sparet, Chron"que Du Royaume De La Pet"te Armen"e Par Le Connetable Sempad, p. 626.
17 M"chel le Syr"en, “Extra"t de la Chron"que de M"chel le Syr"en”, Recue"l Des H"stor"ens Des Cro"sades Documents Armen"ens, Edt. E. Dulaur"er, 

Publ"e Par Les So"ns De L’Academ"e Des Inscr"pt"ons Et Belles-Lettres, Tome Prem"er, Par"s 1869, p. 383.
18 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 123.
19 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 123.
20 I#ın Dem"rkent, Ionnes K"nnamos’un H"stor"a’sı (1118-1176), Türk Tar"h Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s. 129.
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Dolayısıyla konuyla #lg#l# bu #k# öneml# tar#h# kayna!ın d#kkate alınması gerek#r. Çünkü B#zans $mparatoru I. 
Manuel Komnenos’un 1146 Konya Sefer#’nden dönü" güzergâhı #le 1176 Konya Sefer#’ne g#d#" ve dönü" güzer-
gâhı; Tz#brel#tzeman#-Myr#okephalon Kales# ve Menderes kaynakları arasında hemen hemen aynıdır. Ba"ka b#r 
dey#"le güzergâhta b#rb#r#n#n ardı sıra aynı yerler#n adı z#kred#lmekted#r.  

Homa (Khoma, Choma): Khon#ates’#n eser#nde Myr#okephalon Kales#’nden önce $mparator I. Manuel’#n 
geld#!# yer#n adı Khoma olarak geçer.21 Bu sebeple sava"ın yapıldı!ı geç#d#n c#varında Homa adını ta"ıyan b#r 
yerle"men#n, #dar# b#r ün#ten#n veya b#r yören#n/bölgen#n varlı!ı söz konusudur. Osmanlı dönem# ar"#v kayıt-
larında Bey"eh#r sanca!ına ba!lı Homa adında #k# köy yerle"mes#ne rastlanır. Örne!#n 16. yüzyıl ba"larında 
Karaman v#layet# vakı&arı arasında Karye-# Homa ve Karye-# K#ç#-Homa’nın adları geçmekted#r.22 1960’lı yıl-
larda yapılan de!#"#kl#kle Büyük Homa’ya Esence, Küçük Homa’ya Yukarı Esence adı ver#lm#"t#r.23 Den#zl# #l#nde 
oldu!u g#b# Konya Bey"eh#r’de de b#rb#r#ne yakın konumda Homa ve Ç#vr#l adlarıyla anılan tar#h# yerle"meler#n 
varlı!ı sava" yer#n#n tesp#t# bakımından öneml# b#r konum ver#s#n# te"k#l etmekted#r.

Ramsay, har#tasında Bey"eh#r ve Su!la göller# arasında kalan bölgey# Homonades olarak adlandırır.24 Büyük ve 
Küçük Homa köylerinin bölgede ya"ayan Homonades (Homonad) kavmi ile ba!lantısı ve adını bu kavimden 
alıp almadı!ı konusunun aydınlatılması gerekir. Anna Kommena’nın Alexiad adlı eserinde Homa (Khoma) 
adları geçmektedir.25 Yörede özellikle de Ba!ırsak Bo!azı, Kıreli ve Bey"ehir arasında günümüze ula"mayan 
Homa adlı ba"ka yerle"melerin veya yer adlarının varlı!ı ara"tırılmalıdır. Ayrıca ülkemizin farklı bölgelerinde 
de çok sayıda homa adlı yerlere ve yerle"melere rastlanılmaktadır.26

$mparator I. Manuel’in ba"lıca hede%nin Selçuklu Devleti’nin ba""ehri Konya’yı ku"atmak ve Sultanı ele 
geçirmek oldu!u dikkate alındı!ında, Bizans ordusunun Kelainai (D#nar)’den sonra kuzeybatıda o dönem B#-
zans toprakları #ç#nde bulunan Den#zl#’dek# Homa (Gümü"su)’ya de!#l de do!uya do!ru Konya #st#kamet#nde 
#lerlemes# ve Bey"eh#r yöres#ndek# Homa c#varına gelmes# daha do!ru görünür. Çünkü B#zans ordusunun Ç#v-
r#l’dek# Homa’ya gelmes#yle #lg#l# tar#h# b#r kayıt olmadı!ı g#b# bunun açık b#r neden# ve #zahı da yoktur. Ayrıca 
Myr#okephalon Sava"ı’nın sonunda #mzalanan anla"ma gere!# Subla#on Kales#’n#n yıkılması da öneml# b#r hu-
sustur. Kaynaklarda geçen Subla#on #le Homa’nın farklı yerler olma #ht#mal# de d#kkate alınmalıdır.

     
21 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 123.
22 Sey"t Al" Kahraman, XVI. Yüzyıl Ba#larında Karaman V"layet" Vakıfları, Kayser" Büyük#eh"r Beled"yes" Kültür Yayınları, Kayser" 2009, s. 177, 190, 

251, 252.
23 Köyler"m"z (1 Mart 1968 Gününe Kadar), T.C. !ç"#ler" Bakanlı$ı !ller !dares" Genel Müdürlü$ü Yayını, Ankara 1968, s. 608, 782.
24 W"ll"am M"tchell Ramsay, Anadolu’nun Tar"h" Co$rafyası, Çev. M. Pekta#, M"ll" E$"t"m Bakanlı$ı Yayınları, !stanbul 1960, s. 366, 367.
25 Anna Komnena, Alex"ad, Çev. B. Umar, !nkılap K"tabev", !stanbul 1996.
26 Konya ve Den"zl" "ller"n"n dı#ında, Samsun Terme’de, Antalya Manavgat’ta (Karye-" Ulu-Homa, Karye-" K"ç"-Homa), N"$de Melend"z’de karye-" 

Homa adlı yerle#meler tesp"t ed"lmekted"r. Antalya "l"n"n Elmalı "lçes"n"n Hacımusalar köyünde bu adla anılan ant"k b"r #eh"r yerle#mes" mev-
cuttur. Osmanlı Ar#"v"’nden örne$"n; Mara# sanca$ı Camust"l nah"yes"ne tab" Homa-" Keb"r karyes", Bolu sanca$ı dâh"l"nde Homa kazası, Af-
yonkarah"sar’da Sultanda$ı maa Çay maa Homa, Foça kazasına tab" Homa karyes" ve Selan"k dâh"l"nde Homa karyes" adında b"rçok yerle#me 
ve "darî ün"ten"n varlı$ı bel"rlenmekted"r. 
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Cybr!lcyman! (Ç!vr!l Ç!men!): $mparator I. Manuel Komnenos yakın dostu $ngiltere Kralı II. Henry 
Plantagenet’e Myriokephalon Sava"ı’nı anlattı!ı nispeten uzun bir mektup göndermi"tir. $mparator do!al 
olarak tara&ı, siyasi bir üslupla kaleme aldı!ı mektupta; “Türkler!n Cybr!lcyman! ded!kler! c!vardak! b!r bölgen!n 
dar geç!tler!n!n yakınına çek!ld!$!m!z zaman”…“ordumuza ansızın hücum ett!ler” demekted#r.27 Mektubun Vas#l#ev 
tarafından yapılan $ng#l#zce çev#r#s#nde Cybr!lcyman! "ekl#nde yazılan yören#n (mevk##n) ve dar geç#d#n adı; 
Roger# de Houedene’n#n Lat#nce metn#nde aynı "ek#lde Cybr!lcyman!28 fakat Bened#ct of Peterborough adıyla 
yayınlanan kron#kte II. Henry’n#n anlatıldı!ı kısımda $mparator I. Manuel’#n mektubuna atfen çok az b#r farkla 
Lat#nce C!br!lc!man!29 olarak kayded#ld#!# görülür. Sözü ed#len tar#h# kaynaklarda, $mparator I. Manuel’#n #fade 
ett#!# geç#d#n ve bulundu!u da!lık yören#n adı h#çb#r de!#"#kl#!e u!ramadan hemen aynı b#ç#mde yazılmı"tır. 

Sava"ın yapıldı!ı geç#d#n ve mevk# adının $mparatorun mektubunda Cybr#lcyman#; Ç#vr#l Ç#men# yan# ç#men 
(kend#l#!#nden yet#"m#" ç#m, ç#ml#k ve ye"#l otlak) #le do!rudan #lg#s# bulunması öneml# b#r konum ver#s#n# te"-
k#l etmekted#r. Keza ç#vr#l, #ç#nden gür b#r suyun aktı!ı do!al b#r geç#t, bo!az, sulu b#r Derbent’e30 i"aret etti!i 
gibi Bey"ehir Çukura!ıl köylüleri tarafından bugün de çivril, çivrilik; sulak yer, derenin aktı!ı yer anlamında 
kullanılan bir mevki adı olarak varlı!ını sürdürmektedir.31 Ayrıca ülkem#zde Ç#vr#l adlı yörükler #le çok sayıda 
yer ve yerle"me adı da mevcuttur.

Ba!ırsak Bo!azı’nın hemen güneybatı tarafında Çukura!ıl köyünde bugünkü karayolu köprüsünden ba"layıp 
Yunuslar köyünde yolun batı kenarındak# petrol #stasyonuna kadar uzanan yakla"ık 2 km uzunlu!undak# (sı-
nırlar bugün #t#bar#yle) mevk#e Ç#vr#l adı ver#lmekted#r. Hatta köyün mevcut tapu kayıtlarında buradak# Ç#vr#l 
mevk## adının halen geçt#!# tesp#t ed#lmekted#r. Myr#okephalon Sava"ı’na gel#rken V#a Sebaste (Ant#k Roma 
Yolu)’y# tak#p eden $mparator I. Manuel ve B#zans ordusu, Çukura!ıl #le Yunuslar köyler# arasındak# Ç#vr#l mev-
k##nden geçerek Ba!ırsak Bo!azı’na g#rm#"t#r. B#zans ordusu sava"ın yapıldı!ı gün Ba!ırsak Bo!azı’na g#rmeden 
önce büyük b#r #ht#malle Ç#vr#l mevk## c#varında da konaklamı" olmalıdır. $mparator I. Manuel yakın dostu $n-
g#ltere Kralı II. Henry Plantagenet’e gönderd#!# mektubunda özell#kle Cybr#lcyman# adını z#kretmes#, bu açıdan 
anlam kazanmaktadır.

D#!er yandan 1583 Tar#hl# Ak"eh#r Sanca!ı $cmal Defter#’nde Ak"eh#r l#vasına ba!lı Çemen Eli (Çemen $li) 
adında küçük bir nahiye yer almaktadır. Bu idari birimde bulunan ba"lıca köyler; Karye-i Hisar-ı Meldos (Asar 
Tepe’de), Karye-i Yunuslar, Çayır-ı Haznedar, Karye-i Kızıl Viran (Kızılören), Karye-i Ye!ren (Do!anlar), Karye-i 
Gönence, Karye-i El Almı", Karye-i Manahos (Anayurt), Karye-i A!ras (Sa!lık), Karye-i Resul Sarayı ve Karye-i 
Gaziler tabi-i Çemen Eli’dir. Defterde Çemen Eli nahiyesinde bulunan çok sayıda çayır ve otlak gel#rler# de ya-

27 Alexander Alexandrov"ch Vas"l"ev, “Manuel Comnenus and Henry Plantagenet”, Byzant"n"sche Ze"tschr"ft, Band XXIX, Le"pz"g und Berl"n 1929-
30, p. 238.

28 Roger De Hoveden, Chron"ca Mg"str" Roger" De Houedene, Edt. W. Stubbs, Tome II, London 1869, p. 102-104.
29 Roger De Hoveden (Bened"ct of Peterborough), Gesta Reg"s Henr"c" Secund" Bened"ct" Abbat"s (The Chron"cle of the Re"gns of Henry II. And 

R"char I. A. D. 1169-1192), Edt. W"ll"am Stubbs, Tome I, Oxford 1857, p. 128.
30 Umar, Türk"ye’dek" Tar"hsel Adlar, s. 189.
31 Mustafa Arslan, “On Anc"ent Luw"an Elements "n the Toponymy of the Bey#eh"r County, Turkey”, D"rect"ons "n Urban Place Name Research, 

(Hels"nk" 2009), s. 5, 6
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zılmı"tır.32 Adı geçen defterden ö!ren#ld#!#ne göre, Ba!ırsak Bo!azı ve yakın çevres#n#n Osmanlı dönem#nde 
Çemen El# "ekl#nde adlandırılması yukarıda ver#len b#lg#lerle do!rudan örtü"mekted#r.

Menderes (Nehr!) Kaynakları: Ioannes K#nnamos ve N#ketas Khon#ates’#n eserler#nde Menderes (Nehr!) 
kaynakları #fades#yle neres#n#n kasted#ld#!# konusunda yeterl# b#lg#ler vardır. N#tek#m K#nnamos, $mparator I. 
Manuel’#n Myr#okephalon Sava"ı’ndan önce hazırlık ba!lamında, “Kend!s! b!rkaç adamla ovalardan geç!p Acıgöl 
c!varında Lampe’ye do$ru !lerled! ve Menderes Nehr!’n!n kaynaklarına yakın b!r yerde bulunan zamanla çökmü# b!r 
kaley! (Subla!on) tekrar !n#a ett!”33 demekted#r. Aynı "ek#lde I. Manuel ve B#zans ordusunun 1176’da Myr#okep-
halon Sava"ı’na g#derken, N#ketas’ın “Khona! [Honaz]’den !mparator, Lamp!s üzer!nden Kela!na! [D!nar]’a yürüdü. 
Marsyas suyunun karı#tı$ı Menderes’!n kaynakları buradadır”34 #fades# açık konum b#lg#ler#n# #ht#va etmekted#r.

Co!raf# açıdan Menderes kaynakları n#speten gen#" alan olup I"ıklı ve Gökgöl kaynakları #le bunların olu"tur-
du!u göl ve bataklık alanların yanı sıra D#nar yakınındak# #k# büyük karst#k sahalardan bo"alan fay kayna!ı 
(Suçıkan ve Düdensuyu) ve hatta yeraltı drenajıyla ba!lantılı Çapalı Gölü (Bunar Ba"ı Gölü, Karakuyu Gölü) de 
buraya dâh#l ed#leb#l#r. N#tek#m bazı yayınlarda, özell#kle tar#h k#taplarında Büyük Menderes Nehr#’n#n ba"lan-
gıç yer#n#n D#nar ve çevres#n#n kabul ed#ld#!# ve hatta har#talarda #"aretlend#!# görülür. Çünkü Kûf# Çayı kolu 
daha uzun olmakla b#rl#kte devamlı akı"tan yoksundur, buna kar"ılık buradan D#nar Suyu adıyla devamlı ve 
n#speten düzenl# b#r akı" söz konusudur.35 

Kısaca Khon#ates ve K#nnamos’un eserler#nde geçen Menderes kaynakları #fades#yle, co!raf# ve tar#h# bakı" açı-
larıyla, Büyük Menderes havzasında I"ıklı, Gökgöl ve D#nar arasında kalan saha kasted#lmekted#r.36 

Tz!br!tze, Tz!brel!tzeman! Geç!d!: K#nnamos H#stor#a adlı eser#nde $mparator I. Manuel #le Sultan Mesut 
arasında 1146 yılında Konya’nın batısında B#zans ordusunun "ehr#n muhasarasını kaldırıp zorunlu olarak ger# 
çek#l#rken, yapılan sava"ları n#speten ayrıntılı anlatır. K#nnamos k#tabında; “…Sultan onların tahr!k! !le esk!s! 
g!b! kaçmak !stemed! ve !y! b!r duruma ula#ınca, barbar d!l!nde Tz!brel!tzeman! den!len yere varmı# bulunan Roma-
lılara hücum etmek üzere acele ett!. Burası d!$er bütün yerlerden daha zor geç!l!r; sadece sa&ar hal!ndek! ordular !ç!n 
de$!l, küçük gruplarla yolculuk yapanlar !ç!n de zordu”37, eser#n d#!er b#r sayfasında “Çünkü hala dü"man ülkesinin 
ortasındayız ve Roma sınırlarından çok uzaklardayız. Bunu söyledikten ve orduyu düzene soktuktan sonra 
do!ruca önceleri halkın Skleros’a ait ama "imdi Pusguse dedikleri göle [Bey"ehir Gölü] do!ru yola çıktı. Ordu 
o dar yerden ovaya çıkıp açık alana varınca, $mparator askerlerden birine çok yüksek sesle haykırıp Türklerden 
birini ça!ırmasını emretti”38 "ekl#nde geç#d#n do!rudan açık konum b#lg#s#ne yer ver#r.  

32 Erdo$ru, age, s. 127-161.
33 Dem"rkent, age, s. 213.
34 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 123.
35 Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım”, s. 162.
36 Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım”, s. 162.
37 Dem"rkent, age, s. 41.
38 Dem"rkent, age, s. 48, 49.
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Ioannes K#nnamos (Ioannes C#nnamus) geç#d#n adının açıkça Türkçe oldu!unu söyler ve Τζιβρηλιτζημανι – 
Tz#brel#tzeman(#) olarak Türkçe tela(uzuyla kaydeder.39 N#ketas Khon#ates (N#cetae Chon#atae)’#n eser#nde 
geç#t Τζνβρίτζη40, aynı eser#n Türkçe çev#r#s#nde Tz#br#tze41 olarak geçmekted#r. $mparator I. Manuel Komne-
nos’un $ng#ltere Kralı Henry Plantagenet’e gönderd#!# mektupta #se Cybr#lcyman#42 "ekl#nde yer alır. $mpara-
torun ve K#nnamos’un kaydett#!# geç#t adının Cybr#lcyman#; Tz#brel#tzeman# olarak yazılı"ının benzerl#!#, #k# 
kel#meden olu"ması ve ayrıca her #k#s#nde bunun Türkçe oldu!u vurgusunun yapılması d#kkat# çekmekted#r. 
Net#cede bu üç öneml# tar#h# kaynakta aynı geç#de ve bu geç#d#n bulundu!u yöreye ve da!lık sahaya ver#len b#r 
#s#m oldu!u anla"ılır. N#tek#m Hendy de üç kaynakta Tz#br#tze, Cybr#lcyman# ve Tz#brel#tzeman# adıyla z#kred#-
len geç#d#n aynı yer oldu!u görü"ünded#r.43

Ioannes K#nnamos’un eser#nden; B#zans $mparatoru I. Manuel’#n daha önce (1146’da) Selçuklu Devlet#’n#n 
ba""ehr# Konya’ya yaptı!ı sefer#n dönü"ünde Tz#brel#tzeman# Geç#d#’nden geçt#!# ve bu c#varda Sultan I. Mesut 
#le sava" yaptı!ı, geç#d#n Konya’ya yakın b#r konumda; Konya #le Bey"eh#r Gölü arasında b#r yol güzergâhında 
bulundu!u tesp#t ed#l#r. Böylel#kle daha önce geç#d#n yer# konusunda #ler# sürülen çe"#tl# görü"ler#n ve yapılan 
farklı de!erlend#rmeler#n yöre (Konya) ba!lamında kat# olarak b#r sonuca ba!landı!ı söyleneb#l#r. 

Tz!brel!tzeman! Geç!d! ve Pusguse (Bey#eh!r) Gölü’nün Konum "l!#k!s!: Tz#brel#tzeman# (Tz#br#tze) Ge-
ç#d#’n#n konumunun bel#rlenmes#nde öneml# ver#lerden b#r# de h#ç "üphes#z tar#h# kaynaklarda geçen Pusguse 
Gölü’dür. Gölün adı kaynaklarda Pungusa, Pasgusa, Pasgusam, Poungousa g#b# farklı "ek#llerde yazılmı"tır. K#n-
namos, Pusguse Gölü’nün co!raf# özell#kler#nden n#speten detaylı bahseder. N#tek#m bu müell#f, “$mparator 
Türklerin yeniden Sozopolis’e [Uluborlu] kar"ı saldırıya geçtiklerini duyunca, bütün ordusuyla birlikte süratle 
oraya yöneldi [1142]. Dü"manla kar"ıla"amayınca (zira Romalıların yakla"tı!ını duyunca kaçmı"lardı) ordusunu 
Pasgusam [Bey"ehir Gölü] denilen göle götürdü. Bu göl çok geni" ve uzundur. Suyun ortasında birbirinden ayrı 
yükselmi" adalar vardır; bu adaların üzer!nde esk!den yapılmı# kaleler bulunur”44, b#lg#ler#ne yer ver#r.

Khon#ates de “"mparator Ioannes, Phryg!a kenarından geçerek Attalos’un har!ka #ehr! Antalya’ya ula#tı. C!vardak! 
bölge ve #eh!rlerde düzen ve asay!#! kurmak !ç!n burada b!r süre kalmak f!kr!ndeyd!. Çünkü bazı yöreler Türk boyundu-
ru$una boyun e$m!#lerd!. Bunlar arasında, hemen hemen b!r den!z kadar büyük Pusguse [Karal!s] Gölü de vardı. Gö-
lün !ç!nde, b!rçok yerde sudan fı#kıran küçük fakat müstahkem adaların ahal!s! Hr!st!yan olmakla beraber, o sıralarda 
kayıkları aracılı$ı !le Konya Türkler!yle arasında çok canlı !l!#k!ler sürdürmekteyd!ler”, "ekl#nde Pusguse Gölü’nden 
söz eder.45

39 Ioannes C"nnamus, Corpus Scr"ptorum H"stor"ae Byzant"nae: Ioannes C"nnamus, Edt. B. G. N"ebuhr, Bonnae: Impens"s Ed. Weber" 1836, p. 47.
40 N"ketas Khon"ates, Corpus Scr"ptorum H"stor"ae Byzant"nae: Ioannes C"nnamus, Edt. B. G. Bekker, Bonnae: Impens"s Ed. Weber" 1835, p. 232.
41 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 124.
42 Vas"l"ev, “Manuel Comnenus and Henry Plantagenet”, p. 238.
43 M"chael F. Hendy, Stud"es "n Byzant"ne Monetary Economy, Cambr"dge Un"vers"ty Press, Cambr"dge 1990, p. 146.
44 Dem"rkent, age, s. 19, 20.
45 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 24.
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Ioannes K#nnamos ve N#ketas Khon#ates’#n eserler#nde; Konya’ya yakınlı!ı (ku" uçu"u yakla"ık 70 km), uzun-
lu!u (45 km), gen#"l#!# (24 km), büyüklü!ü (yüzölçümü 688.9 km0) #le 33 ada ve ada yerle"meler#n#n bulunması 
g#b# b#rçok ayırt ed#c# co!raf# özell#kler#yle anlatılan Pusguse Gölü’nün günümüzdek# Bey"eh#r Gölü’ne tekabül 
ett#!# konusunda her hang# b#r "üphe yoktur.

Selçuklu-B!zans Sınırı: B#rçok kaynakta Myr#okephalon Sava"ı’nın Türk toprakları #ç#nde yapıldı!ı konu-
sunda açık ve kes#n #fadeler mevcuttur. Dolayısıyla sava"ın yapıldı!ı dönemde Selçuklu-B#zans sınırı nereden 
geç#yordu sorusu önem kazanmaktadır. Süryan# M#hael’#n “$mparator çok geçmeden Türklerin arazisinde be" 
günlük yolculuk mesafesine hızlı bir "ekilde ilerledi”, …“Rumlar, Konya yakınlarına ula"tılar. [*ehre] bir günlük 
yürüyü" mesafes!nde geld!ler”46 #fades#, sava"ın Türk topraklarında oldu!u konusunda kes#n konum b#lg#ler# 
#çermekted#r. 

$mparator I. Manuel’in $ngiltere Kralı Henry Plantegenet’e yazdı!ı mektubunda; “Türkler!n ülkes!ne g!rer g!r-
mez sava# çı$lıkları duyuldu. Türk askerler! b!z!m ordularımıza kar#ı her yönden saldırıya geçt!ler. Bununla beraber 
Tanrı’nın yardımı !le onları püskürttük”. (...) y#ne sava"tan sonra, “Bütün !stekler!m!z! kar#ılamayı vaat ett! ve kend! 
adamlarını b!z!m h!zmet!m!ze verd!. (...) Böylece o yerden ayrılarak, seçk!n asker ve #övalyeler !ç!n en küçük b!r keder 
göstermeden, fakat Tanrı’ya #ükrederek, ülkem!ze döndük”47 cümleleri sava"ın Selçuklu topraklarında belirli bir 
mesafe alındıktan sonra yapıldı!ının açık delilleri arasındadır. 

N#ketas Khon#ates’#n, “Ayrıca Türkler de görünmü#lerd! ve küçük çarpı#malarla B!zanslılara saldırmaktaydılar. 
Bunlar B!zanslıların önler!nden g!derek, bunların hayvanlarına yem bulamamaları !ç!n yol boyunca bütün meraları 
yakmı#lar ve !çecek su bulamamaları !ç!n de kaynak ve kuyuları p!slem!#lerd!”48, eser#n d#!er sayfasında, Türklerle 
sava"ta tecrübe sah#b# olanlar ve ya"lı ba"lı bütün danı"manlar, “Sava#ın büyüklü$ünü dü#ünmes!, dü#manların 
bütünüyle b!r tuzak hal!ne get!rd!kler! ülken!n kolay geç!lmezl!$!n! göz önünde bulundurması… gerekt!$!n! söyled!-
ler”49, "ekl#nde verd#!# b#lg#ler de sava"ın Türk topraklarında yapıldı!ını yansıtır. 

Net#cede Süryan# M#hael, $mparator I. Manuel, N#ketas Khon#ates ve Abû’l Farac g#b# öneml# tar#h# kaynaklarda 
sava"ın Selçuklu topraklarında bel#rl# mesafe alındıktan sonra yapıldı!ı çok açık "ek#lde bel#rt#lm#"t#r. Dem#r-
kent, Ioannes K#nnamos’un eser#n#n tercümes#ne ekled#!# har#ta 2’de Selçuklu-B#zans sınırını Bey"eh#r-Hoyran 
göller# arasında uzanan b#r hat üzer#nde gösterm#"t#r. *üphes#z bu yakla"ım tar#h# kaynaklara uygundur. $"a-
retlenen güzergâhta Ba!ırsak Bo!azı #le Yalvaç arası yakla"ık 105 km olup karayolu ula"ıma oldukça elver#"l#d#r. 

46 M"chel le Syr"en, age, p. 371.
47 Mehmet Abdulhaluk Çay, Anadolu’nun Türkle#mes"nde Dönüm Noktası: Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbel" (Myr"okefalon) Zafer", Orkun 

Yayınları, !stanbul 1984, s. 108-110.
48 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 123.
49 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 124.
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1.2. Savaş Sahasının Başlıca Rölyef Özellikleri 
N#ketas Khon#ates, Süryan# M#hael, Ioannes K#nnamos’un k#tabında, $mparator I. Manuel Komnenos’un mek-
tubunda Tz#brel#tzeman# (Tz#br#tze, Cybr#lcyman#) Geç#d#’n#n yan# sava" mekânının rölyef#yle #lg#l# öneml# tas-
v#rler, b#lg#ler ve ver#ler tesp#t ed#lmekted#r. Bunlar a"a!ıda maddeler hal#nde görsel malzemelerle b#rl#kte fazla 
ayrıntıya g#r#lmeden açıklanmaya çalı"ılmı"tır:

Tz!brel!tzeman! Geç!d! yüksek yamaçlarla çevrelenen uzun ve der!n b!r vad!d!r (Foto 2). Vad# ter#m# $mpa-
rator I. Manuel’#n mektubunda ve Süryan# M#hael’#n eser#nde b#rer, Ioannes K#nnamos’ta #k# ve N#ketas Kho-
n#ates’#n eser#nde b#rçok defalar tekrar ed#l#r. Dolayısıyla geç#t ter#m#nden akarsu tarafından kazılan b#r bo!az 
(yarma) vad# anla"ılır. N#tek#m Khon#ates’#n geç#t #ç#nde Eylül ayında akmakta olan b#r akarsudan bahsetmes#, 
buranın b#r bo!az vad# oldu!unu do!rular ve hatta kes#nle"t#r#r n#tel#kted#r. Daha sonra de!#n#lece!# üzere Ba-
!ırsak Bo!azı’nda aynı adla anılan ve sava"ın yapıldı!ı Eylül ayında akı" gösteren b#r akarsu vardır.50 Ayrıca bu 
vad#n#n der#nl#!#, uzunlu!u ve yamaçları g#b# b#rçok morfoloj#k özell#kler#ne vurgular yapılmı"tır. 

Foto 2. Bağırsak Boğazı’nın Haciz Köprüsü civarında genel görünümü. Boğazın kıvrımlı ve dar uzanışı dikkati çekmektedir.

50  Ceylan / Esk"kurt, age, s. 41.
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Bo#az vad!n!n uzunlu#u ne kadardı? Bu sorunun cevabı $mparator I. Manuel’#n mektubunda vardır. $mpara-
tor mektubunda, “Yolun darlı$ı ve geç!# zorlu$u yüzünden 10 m!l uzunlu$unda tek sıra hal!nde yürümeye ba#ladık”51 
#fades#, B#zans ordusunun sava" günü g#rd#!# geç#d#n yakla"ık 10 m#l uzunlu!unda oldu!unu yansıtır. Y#ne ge-
ç#d#n “upuzun” veya “uzun b!r vad!” olarak tanımlandı!ı, bütün B#zans ordusunu yakla"ık 60-70 b#n asker ve 
yardımcı personel#, 3-5 b#n öküz arabasını #ç#ne aldı!ına ve özell#kle de $mparatorun verd#!# de!ere göre; uzun-
lu!unun en azından 13-15 km olması gerekt#!# sonucuna varılır. Fakat geç#t bu mesafeden de fazla uzun de!#l-
d#. Yüksek yamaçlarla çevrelenen, yer yer mender#, uzun ve der#n b#r geç#t olan Ba!ırsak Bo!azı’nın uzunlu!u 
yakla"ık 12-13 km kadardır. Ba"ka b#r dey#"le $mparator I. Manuel’#n bel#rtt#!# g#b# Konya’ya do!ru yürüyü" 
hal#ndek# B#zans ordusunu #ç#ne alacak kadar gen#"l#!e ve uzunlu!a sah#pt#r. 

Bo!azın gen#"l#!# #se de!#"mekted#r. Örne!#n bo!azın gen#"l#!# Hac#z Köprüsü #le Ayvalı Dere arasında 30-40 m, 
Kalkımaç Tepeler# Mevk##’nde 25 m, Teknen#nkafa Tepe #le Kızılbel arasında 50 m, Kızılören Ovası’ndan bo!aza 
g#r#" kısmında; Kümen#nba"ı Tepe’n#n ete!#nde 70 m kadardır. Dar kısımlarda e!#mler artmakta ve bo!azın 
yamaçları d#k b#r görünüm almaktadır (Foto 3). Ba!ırsak Bo!azı’nda, Selçuklu kuvvetler#n#n B#zans ordusuna 
yanlardan ve arkadan hücuma geçmes#, bo!azın en dar yer#nde B#zans ka!nılarının yolu kapatması, bo!azdan 
çıkan B#zans öncü b#rl#kler#n#n, bo!azın çıkı"ında emn#yet arz eden b#r tepey# ordugâh hal#ne get#rmes#, daha 
sonra $mparator I. Manuel’#n de çayı geçerek buraya gelmes# g#b# sava"ın bütün a"amalarının b#r bütünlük #ç#n-
de gerçekle"mes# rölyef olarak mümkündür.

Foto 3. Bağırsak Boğazı’nda Kalkımaç Tepeleri civarı geçidin en dar kesimini teşkil etmektedir.

51 Vas"l"ev, “Manuel Comnenus and Henry Plantagenet”, p. 238.
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Geç!t yüksek ve gen!" yamaçlarla çevrelenm!"t!r. Khon#ates’#n tasv#r#ne göre, yamaçlar büyük b#r ordunun 
mevz# alab#lece!# kadar gen#" ve uzun, kaya bloklarının yuvarlanab#lece!# kadar yer yer sarp duvarlar hal#nde 
yüksel#r. Süryanî M#hael’#n “Üzerler!ne !nsan ve hayvanları ezen da$lar dolusu kayalar yuvarlayan Türkler onların 
korktu$unu gördüler. Bu vad!de !k! taraftan saldırılmı# bütün bu sayısız askerler!n d!zler! t!tr!yordu ve geceley!n hatla-
rını yaracak kadar yakın olan Türkler!n mevcud!yet! sebeb!yle dı#arı çıkamıyorlardı”52, "ekl#ndek# tasv#r#nden sava" 
esnasında bo!azın yamaçlarından a"a!ıda hareket hal#nde olan B#zans ordusunun üzer#ne kayaların yuvar-
landı!ı anla"ılır. Ba!ırsak Bo!azı’nın b#rçok yer#nde yamaçlardan kayaların yuvarlanması mümkün olup hatta 
yamaçlarda yuvarlanmaya hazır yan# serbest halde volkan#k kökenl# büyük kaya bloklarının varlı!ı gözlenmek-
ted#r. 

Ba!ırsak Bo!azı yüksek ve gen#" yamaçlarla çevrelenm#"t#r. Bu yamaçlarda Selçuklu ordusunun önceden mev-
z#lenmes#, pusu kurması, loj#st#k destek alması, a"a!ıda yürüyü" hal#nde bulunan B#zans ordusuna yamaçlar-
dan ok ve mızraklarla her türlü saldırıya geçmes#, üstünlük sa!laması mümkündür. Özell#kle Khon#ates’#n, “… 
Türkler de g!tt!kçe artan sayıda ve bütün güçler!yle sarp ve yüksek tepelerden, a#a$ıda yürüyü# hal!nde olan B!zanslı-
ların üzer!ne atılarak tek tek b!rl!kler!n ba$lantısını kest!ler ve g!tt!kçe artan b!r cesaretle taarruzlarını sürdürdüler. 
… Türkler büyük gruplar hal!nde B!zanslıların geçeb!lece$! bütün yol ve pat!kaları tutarak geç!d! tıkadılar. Dar geç!t 
!ç!nde sıkı#an B!zanslılar b!rb!rler!n!n hareket!n! engell!yor ve dü#mana zarar verem!yorlardı”53, cümleleriyle tasvir 
etti!i mekânın ve sava"ın yapılı" tarzına tam anlamıyla uygunluk arz etmektedir. Ayrıca geçit kanyon vadi 
özelli!ine de sahip de!ildir. Geçit içinde farklı tara&ara uzanan yol ve patikalar vardır.    

Khon#ates’#n eser#nde “bu upuzun da$ geç!d!nden” veya “geç!t da$ların çöktü$ü b!r yerded!r” g#b# geç#t ve çevres#yle 
#lg#l# öneml# morfoloj#k ver#ler ayırt ed#l#r. Bu morfoloj#k ver#ler, Süryan# M#hael’#n, “Sultanın kend!s! de oradan 
oraya dola#tı$ı zorlu b!r da$a g!tt!”, … “da$lar arasında dar ve h!ç su bulunmayan b!r yerde kar#ıla#tılar”54, #fades#yle 
de do!rudan örtü"tü!ü ve #k# ayrı öneml# kayna!ın b#rb#r#n# do!ruladı!ı d#kkat# çeker. 

Daha gen#" alıntılandı!ında Khon#ates; “Türkler! bu upuzun da$ geç!d!nden sürerek ordusuna böylece geç!d! ko-
layca geçmek !mkânını sa$lamayı dü#ünmem!#, aks!ne, Türkler!n tepeler! eller!nde tuttukları, … bütün kuburlukları 
bo#altmaya ve bütün oklarını fırlatmaya hazır bulundukları kend!s!ne b!ld!r!ld!$! halde, … ovada yürüdü$ü g!b! aynı 
düzende geç!d! geçmek !stem!#t!”55, d#ye söz eder. Burada N#ketas, sava" sırasında b#r B#zans asker#n#n sözler#n# 
de aktarır: “Asker, sözler!n!n olanca a$ırlı$ını !mparatora çev!rerek #öyle devam ett!: Sen de$!l m!s!n b!z! bu Tanrı’nın 
terkett!$! dar geç!de zorla tıkı#tıran? Da$ların çöktü$ü, kayaların üzer!m!ze dü#erek b!z! ezece$! bu örs !ç!nde, bu ölüm 
mengenes!ne sıkı#tıran sen de$!l m!s!n? …”56,  d#ye sormaktadır. Bu alıntılardan geç#d#n yüksek ve engebel# kütle-
ler arasında oldu!u kolaylıkla anla"ılır (Foto 4). 

52 M"chel le Syr"en, age, p. 370-372.
53 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 125.
54 Süryan" M"hael, Age, p. 370-371.
55 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 124.
56 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 130.
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Tz#br#tze Geç#d#’nden kuzeye do!ru g#tt#kçe yamaçların d#kl#!# azalır ve topografya yayvan tepeler arasında 
gen#" vad#ler hal#n# alır. D#!er yandan geç#t güneye do!ru; g#tt#kçe d#kle"#p sarpla"ır. $mparatorun mektubunda 
geçen “Allah’ın yardımıyla açık araz!ye çıkıncaya kadar” #fades#n#n de ortaya koydu!u g#b# güney tarafta da geç#t-
ten çıktıktan sonra açık araz#ler bulunur. Kısaca bel#rtmek gerek#rse, geç#d#n her #k# tarafında açık; n#speten 
düz-haf#f engebel# araz#ler vardır. Tar#h# kaynaklarda söz ed#len bu rölyef özell#kler#, Ba!ırsak Bo!azı’nın her #k# 
tarafında; yan# Bey"eh#r ve Konya yönündek# kısımlarında bel#rg#n b#r "ek#lde gözlen#r. Bo!azın Bey"eh#r Yu-
nuslar köyü tarafına çıkı"ında, vad# yamaçları gen#"leyerek az engebel# b#r rölyefe; plato yüzeyler#ne dönü"ür. 
Ba"ka dey#"le yamaçların d#kl#!# azalır ve topografya yayvan tepeler arasında gen#" vad#ler hal#n# alır; bo!azdan 
açık alana çıkılır. 

Foto 4. Yayla sırtlarından Hisar-ı Meldos ve Bağırsak Boğazı’nın görünüşü.

Khon#ates, “…geç!d!n burasında b!rb!r! yanında yed! adet ‘vad!’ vardır ve burada geç!t b!raz gen!"ler ve 
hemen y!ne daralır. Bu ‘yarıklar’ Türkler tarafından !#gal ed!lm!#, d!kkatl!ce korunmaktaydı. Aslında bu c!varda 
Türklerle dolu olmayan h!çb!r yer yoktu”57, demekted#r (Foto 5). Bo!azın yamacında böyle b#r rölyef#n varlı!ı, h#ç 
"üphes#z pusu kurmayı, savunmayı, saldırıyı kolayla"tırmakta, buna kar"ılık bo!azın geç#lmes#n# hemen he-
men #mkânsız hale get#rmekted#r. B#zans ordusunun en fazla zay#at verd#!# yerler#n ba"ında burası gelmel#d#r. 
Tar#h# kaynakta geçen bu co!raf# kayıt, sava" yer#n#n bel#rlenmes#nde "üphes#z ayırt ed#c#l#!# yüksek morfoloj#k 
ver#lerden b#r#d#r. 

57 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 127.
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Khon#ates’#n H#stor#a adlı eser#n#n tercüme met#nde ver#len “yed! adet yarık, hendek” #fades# or#j#nal metn#nde 
“VII adet vad!”58 "ekl#nde geçmekted#r. Dolayısıyla araz#de yarık veya hendek de!#l; ana vad#ye açılan kabaca 
b#rb#r#ne paralel olarak kazılmı" dar ve der#n tal# vad#ler mü"ahede ed#lmel#d#r. Esasen jeomorfoloj#k anlamda 
geç#d#n yüksek ve gen#" yamaçlarında gel#"en ve vad# tabanında ana akarsuya bo"alan yüksek enerj#l# dereler, 
kavu"um noktasında, n#speten gev"ek kayaçlar #ç#nde dar ve der#n vad#ler #le sel yarıntılarını te"k#l etm#"ler-
d#r.59 

B#rb#r# yanında sıralanan yed# adet vad#, Ba!ırsak Bo!azı’nın tar#h# kaynaklarda Tz#br#tze adı ver#len en dar ve 
der#n kısmında yer alır. Bu vad#ler, bo!azın kuzey yamacında Yaylacık Tepe’den (1580 m) bo!az tabanından 
geçen Ba!ırsak Çayı’na do!ru M#yosen-Pl#yosen konglomeraları üzer#nde gel#"m#"t#r. Kısa mesafede 100 m’y# 
a"an yükselt# farkı ve fazla e!#m neden#yle yüksek erozyon enerj#s#ne ula"an ve der#ne do!ru a"ındıran per#-
yod#k akı"lı dereler, V prof#l# olu"turan kert#k vad#ler kazmı"lardır (Foto 5). Vad#ler#n uzunlukları de!#"mekte 
olup en uzunu yakla"ık 2 km kadardır.  

Foto 5. Boğazın Tzibritze adı verilen en dar ve derin kısmında ana vadiye dik olarak gelişen, enine profili V görünümlü tali vadilerden biri.

58 Khon"ates, Corpus Scr"ptorum H"stor"ae Byzant"nae: Ioannes C"nnamus, p. 238.
59 Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım”, s. 169.
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Tz!br!tze Geç!d!’n!n !ç!nde, kuzey ve güney kes!m!nde çok sayıda tepeler yer almaktadır. Fakat bunla-
rın #k#s#nden tar#h# kaynaklarda özell#kle söz ed#l#r. Dolayısıyla bu tepeler, geç#d#n öneml# morfoloj#k #"aretler# 
arasında bulunur. Tepelerden b#r#nc#s#, sava" günü B#zans ordugâhının kurulmu" oldu!u teped#r. Khon#ates, 
“Ordunun tehl!kel! geç!d! arkasında bırakmı" olan öncü b!rl!#!, b!r anlamda emn!yet arz eden b!r tepey! 
!"gal ederek orada etrafı hendekle çevr!l! b!r ordugâh kurdu”60, "ekl#nde bu tepeden bahseder. Yan# B#zans 
ordusunun yürüyü" #st#kamet#ne göre geç#d#n çıkı"ında, öncü b#rl#kler# tarafından ordugâh kurab#lecek kadar 
gen#" ve yayvan b#r tepe olmalıdır. Y#ne bu tepen#n yakınında $mparator I. Manuel’#n geçt#!# akmakta olan b#r 
akarsu da vardır.  

Tepen#n ve akarsuyun, B#zans ordusunun hareket yönüne göre Ba!ırsak Bo!azı’ndan Kızılören Ovası’na çıkı"ta 
olması gerek#r. Kızılören Ovası’ndan Ba!ırsak Bo!azı’nın g#r#"#nde (B#zans ordusunun #lerley#"#ne göre çıkı"ta), 
#lk planda Hüyük (Höyük) adını ta"ıyan b#r tepen#n varlı!ı d#kkat# çekmekted#r (Foto 6). Esk# b#r yerle"men#n 
bulundu!u anla"ılan ve ova düzlü!ünden yakla"ık 20 m yüksekl#!e ula"an bu tepe 200 m x 400 m ebatlarında 
olup yakla"ık 80.000 m0 yüzölçüme sah#pt#r. Tepen#n tabanda yerl# kayalar, yüzey#nde esk# yapı malzemeler#ne 
a#t parçalar ve bazı parsel #zler# gözlen#r. Ba!ırsak Bo!azı’na, akarsuya ve çevreye hâk#m konumu, yükselt#s# 
ve gen#"l#!#yle Hüyük Tepe’n#n B#zans ordugâhı olması kuvvetle muhtemeld#r. *üphes#z bu konunun yer#nde, 
araz# üzer#nde daha ayrıntılı #ncelenmes# gerekmekted#r.  

Foto 6. Bağırsak Boğazı’nın Kızılören havzası tarafında Bizans ordusunun ordugâh kurduğu düşünülen Hüyük Tepe.

60 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 126.
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Bo!azın #ç#nde yer alan d#!er öneml# b#r tepey# de $mparator I. Manuel Komnenos kaydeder. $mparator 
mektubunda; “'!ddetl! saldırı ve püskürtme hareket! sırasında askerler yakında bulunan b!r tepeye kale n!yet!ne 
er!#mek !ç!n eller!nden gelen! yaptılar. "lerleyenler ötek!ler!n!n üstler!ne !ster !stemez yüklend!ler. Kalkan gen!# toz 
bulutundan askerler bastıkları yerde ne oldu$unu göremez hale geld!ler. "nsanlar ve atlar b!rb!rler!n! ç!$neyerek engel 
tanımaksızın !ler!ye atıldıklarında yakındak! b!r uçurumdan der!n vad!ye döküldüler”61, "ekl#nde bu tepey# anlatır. 
$mparatorun sözünü etti!i tepe akarsu vadisinin kenarında, kale gibi nispeten yüksekçe ve çevresine hâkim 
bir yerdir. Muhtemelen de bo!azın orta kısımlarına tekabül etmektedir. $mparator I. Manuel’in dı"ındaki di!er 
kaynaklarda tepe ile ilgili maalesef bir bilgi yer almaz. 

Burada üzer#nde durulması gereken d#!er öneml# b#r husus da, sava"ın üzer#nden geçen yakla"ık 8.5 asırda, do-
!al ve be"erî nedenlerle bo!azda rölyef#n az çok de!#"m#" olab#lece!#n#n göz önüne alınmasıdır.62 Z#ra bo!az ve 
yakın çevres#nde yüzeyleyen volkan#k kayaçlar #kl#m#n de etk#s#yle n#speten hızlı b#r f#z#k# parçalanmaya maruz 
kaldı!ı tesp#t ed#lmekted#r. Böylece rölyeftek# kesk#n hatlar ve d#kl#kler, f#z#k# a"ınma ve ortaya çıkan malzeme-
n#n b#r#kmes#yle b#rl#kte bu görünümünü kaybetmekte ve daha yumu"ak topo!raf#k yüzeylere dönü"mekted#r. 
Bu sürece ayrıca bo!azda esk#den ber# devam eden yol çalı"maları da #lave ed#ld#!#nde, bo!az tabanı ve yamaç-
larında, özell#kle kuzey yamaçlarında öneml# de!#"#kl#kler meydana gelm#"t#r. Bazı kes#mlerde bo!az tabanının 
büyük hafr#yatlarla öneml# ölçüde gen#"let#ld#!#, kalın dolguların yapıldı!ı görülür. Bu nedenle bo!azın kuzey 
yamaçlarının hemen tamamı #lk prof#l özell#kler#n# kaybetm#" durumdadır. Ayrıca vad# tabanında yo!un b#r 
z#ra# faal#yet de mevcuttur. Kısacası sava"ın yapıldı!ı dönemde, "üphes#z bugünkünden bo!azın tabanı daha 
dar ve yamaçları daha d#k, egzot#k b#r görüme sah#pt#. 

Mekânın rölyef özell#kler# kısmına son ver#rken, bu satırların yazarı, Den#zl# ve Isparta yöres#nde Myr#okepha-
lon Sava"ı #le #lg#l# adı geçen bütün yerlere b#rçok defa g#d#p araz# çalı"maları yapmı"; görü"lerde d#le get#r#len 
bütün unsurları, kanıtları, ana tar#h# kron#kler# d#kkate alarak yer#nde co!rafya b#l#m#n#n sa!ladı!ı #mkânlarla 
mukayesel# b#r "ek#lde #rdelem#" ve de!erlend#rm#"t#r. Sava"ın yapıldı!ı #ler# sürülen d#!er yerler#n h#çb#r#nde, 
Ba!ırsak Bo!azı’nın kend#ne has rölyef# g#b# b#r rölyef ayırt ed#lmem#"t#r.63

1.3. Hidrografik Özellikler

Sava"ın yer#n# ayırt ed#c# öneml# co!raf# ver#lerden b#r#n# de h#drograf#k elemanlar te"k#l etmekted#r. Sava"ın 
yapıldı!ı bo!az #ç#nde “akmakta olan b!r akarsu” vardır. Akarsu ter#m#, tar#h# kaynaklardan yalnızca Khon#ates’#n 
eser#nde #k# yerde geçer. Müell#f#n Türkçeye çevr#len eser#nde; “"mparator ancak güçlükle, kısmen cesetler! ç!$neye-
rek, atı üstünde bu yol vermez araz!de !lerley!p buradan akmakta olan suları co#kun çayı geçt!. Bu arada B!zanslılardan 
b!r grup "mparatoru görüp ko#arak onun yanına geld! ve ona katıldı”, eser#n aynı sayfasında yer alan “$mparator 
onların yanına [Bo!azdan çıkan öncü b#rl#kler#n yanına] gelmezden önce, b!raz evvel sözünü ett!$!m ırmak ya-

61 Vas"l"ev, “Manuel Comnenus and Henry Plantagenet”, p. 238, 239.
62 Bo$azda rölyef"n de$"#mes" esasen b"r makalen"n konusu olab"lecek kadar kapsamlı ve öneml"d"r. Burada yalnızca bu de$"#"me d"kkat çek"l-

mes" ba$lamında çok kısa temas ed"lm"#t"r. 
63 Ceylan / Esk"kurt, age, s. 51.



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 157

nındayken susuzluk h!ssetm!# ve refakatç!ler!nden b!r!s!ne, b!r kova bularak kend!s!ne su get!rmes!n! r!ca etm!#t!”64, 
#fadeler#nden bo!az #ç#nde ülkem#z#n #kl#m "artlarına göre Eylül g#b# n#speten kurak dönemde akı" göstereb#len 
b#r akarsuyun bulundu!u anla"ılır. 

Khon#ates’#n eser#n#n Türkçe çev#r#s#nde yer alan “buradan akmakta olan suları co#kun çayı geçt!”65 #fades#, aynı 
eser#n 1835 yılına a#t Lat#nce nüshasında sayfa 240’ta “&uente amne” ve d#!er# #se sayfa 241’de “&uente &u-
v!o”66 "ekl#nded#r. Dolayısıyla müell#f, eser#nde yalnızca “&uente &uv#o”; “akan b!r akarsu” ve “&uente amne”; 
“akan b!r dereden/ çaydan” söz etmi"tir. Bo!azın içinde hidrogra%k terminolojiye göre, sava"ın yapıldı!ı 17 Eylül 
gününde $mparator I. Manuel’in bo!azın çıkı"ına yakın üzerinden geçti!i ve hatta suyundan içmek istedi!i 
“akan; akmakta olan; akı" halinde bir akarsu” mevcuttur. 

Kızılören’#n güneydo!unda n#speten gür kaynaklardan beslenerek #lk tab#ler# aldı!ı kes#mde Çokasuyu adı ver#-
len akarsu, bo!az kes#m#nde Ba!ırsak adını alır ve mender# b#r uzanı" göster#r. Ba!ırsak, bazı eserlerde, örne!#n 
1/800 b#n ölçekl# har#tanın Konya paftasında (1947) Barsak "ekl#nde yazılır. Umar, Barsak kel#mes#n#n “so!uk 
dere” anlamına geld#!#n# bel#rt#r.67 Bo!azdan çıktıktan sonra akarsu, Yunuslar’ın kuzeydo!usuna rastlayan üç 
yol kav"a!ında kesk#n b#r d#rsek yaparak güneybatıya do!ru yönel#r. Bu kes#mden #t#baren akarsuya Büyük Çay, 
Sarıöz g#b# adlar ver#l#r ve haf#f engebel# plato sahalarında, n#speten gen#" tabanlı vad#ler #ç#nden akı"ını sürdü-
rür ve çok sayıda kollar alarak Bey"eh#r Gölü’ne ve kanalına bo"alır. 

Çayın aktüel yata!ı, bo!az kesiminde güney yamacı takip etmekte olup yakla"ık 3-4 m geni"li!inde ve 2-3 m 
derinli!indedir. Bo!azın güney yamacı ve aktüel akarsu mecrası, bugüne kadar yapılan yol çalı"maları nedeniyle 
belirgin bir de!i"ikli!e maruz kalmaması, co!ra% verilerin korunması bakımından önem arz etmektedir. 
Bo!aza giri" kısmında akarsu mecrasının yüksekli!i 1350 m iken Yunuslar’ın kuzeydo!usunda bo!azdan çıktı!ı 
yerde 1250 m kadardır. Dolayısıyla bu iki yer arasında yakla"ık 12 km uzunlu!unda olan bo!azın yatak e!imi 
% 1 civarındadır. Bu verinin ortaya koydu!u gibi bo!azın e!im de!eri dü"ük olup her türlü ula"ım aracının 
geçmesine elveri"lidir.68 N#tek#m ana yollardan olan Ant#k Roma V!a Sebaste Ba!ırsak Bo!azı’ndan geçmekte-
d#r. Bu yola a#t kalıntılar bo!az çevres#nde halen görülmekted#r. Keza bo!azın Kızılören tarafında 1206 yılında 
#n"a ed#len Kızılören (Em#r Kandem#r) Hanı’nın varlı!ı da ula"ımın önem#n# ve sürekl#l#!#n# yansıtan b#r d#!er 
örnekt#r.      

Ba!ırsak Çayı, Kızılören havzasının sularını drene etmekted#r. Akım de!erler#, #kl#m "artlarına ve su kullanımı-
na göre de!#"mekle b#rl#kte, çok sayıda kaynaklarla beslend#!# #ç#n devamlı b#r akı" gözlen#r (Foto 7). Kızılören 
kaynakları ve b#rçok deren#n yanında ço!unlu!unun deb#s# 1-3 lt/sn arasında de!#"en çok sayıda su kaynakla-
rıyla da beslen#r. Örne!#n Göynük, Elmalı, Ta"pınar, Bakır, $llet, Sıtma, Genyer, Basmakçı, Havana, Kamı"çık, 

64 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 128.
65 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 128.
66 Khon"ates, Corpus Scr"ptorum H"stor"ae Byzant"nae: Ioannes C"nnamus, p. 240, 241.
67 Umar, Türk"ye’dek" Tar"hsel Adlar, s. 147.
68 Ceylan / Esk"kurt, age, s. 52.
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Zeynep, Bek#r, K#razlı ve Kekl#k pınarı g#b# onlarca kayna!ın suları Ba!ırsak Çayı’na ula"ır. Aynı "ek#lde bo!az 
#ç#nde de küçük su kaynakları vardır. Öte yandan yakın dönemde kaynak sularının öneml# b#r kısmı yerle"#m 
b#r#mler#n#n (Kızılören, Sa!lık) ve tarım alanlarının su #ht#yacını kar"ılamak #ç#n alındı!ından dolayı Ba!ırsak 
Çayı’na ula"an su m#ktarında öneml# b#r azalma meydana gelm#"t#r.   

Foto 7. Bağırsak Çayı havzasında son dönemde sulu tarım faaliyetlerinin artmasına rağmen akarsu yatağında devamlı bir akış görülür.

1.4. Bitki Örtüsü 

Sava" yer#n#n b#tk# örtüsüyle #lg#l# kaynaklarda maalesef fazla b#r b#lg# yoktur. Yalnızca Khon#ates, “Böylece 
Türkler!n oklarıyla öküz ve sürücüsü, at ve b!n!c!s! ölüp g!tt!; çatlak ve yarıklar cesetle doldu, a$açlar arasını maktul 
dü#enler doldurdu, kan seller! peyda oldu ve !nsan ve hayvan kanı b!r arada aktı”69, “"mparator Manuel b!r ahlât a$acı-
nın gölges!ne sı$ınmı#, yorgunlu$unu atarak taze kuvvet kazanmak !st!yordu”70 ve “Hendekler [vad!ler] !çler!ne dolan 
cesetlerle düzelm!#, vad!ler tepelere dönmü#tü, çalılıklar cesetlerle örtülmü#tü”71, "ekl#nde eser#n#n farklı yerler#nde 
de!#nmeler yapmı"tır. Khon#ates’#n anlatımında geçen “a$açlar”, “ahlât a$acı” ve “çalılıklar” #fadeler#nden ge-
ç#d#n yamaçlarının a!aç ve çalı formunda vejetat#f b#r örtüyle kısmen veya tamamen kaplı oldu!u ö!ren#l#r. 
D#!er yandan Selçuklu kuvvetler#n#n geç#d#n #ç#nde ve yüksek kes#mler#nde kısmen g#zlenerek konu"landı!ı 

69 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 125.
70 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 125.
71 Khon"ates, H"stor"a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev"rler"), s. 131.
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göz önüne alındı!ında; yamaçların çalı ve a!aç formunda ve bel#rl# b#r yo!unlukta b#tk# örtüsüyle kaplı oldu!u 
sonucuna da kolaylıkla ula"ılır. 

Khon#ates z#krett#!# üzere $mparator I. Manuel, bo!azın çıkı"ında öncü b#rl#kler#n#n kurdu!u B#zans ordugâ-
hına gelmeden evvel, b#r ahlât a!acının 
gölges#ne sı!ınmı" ve yorgunlu!unu 
atarak taze kuvvet kazanmak #stem#"-
t#. Bu nedenle sava"ın yapıldı!ı geç#t ve 
çevres#nde ahlât a!açlarının varlı!ı ayrı 
b#r önem kazanır (Foto 8). Ahlât a!acı 
yan# yaban# armut, Anadolu’nun hemen 
her yöres#nde do!al olarak yet#"en a!aç 
türler#nden b#r#d#r. Bu a!acın meyve-
s#nden özell#kle çobanlar ve hayvanlar 
yararlanır. 

Ba!ırsak Bo!azı’nın #ç#nde ve etrafında 
ahlât a!açlarının oldukça yaygın ola-
rak yet#"t#!# d#kkat# çekmekted#r. B#r 
kısmına armut a"ılanan ahlât a!açları, 
özell#kle bo!azın Kızılören Ovası’ndan 
g#r#"#nde, her #k# tarafında ve Höyük 
Tepe üzer#nde gözlenmekted#r. Sava" 
yapıldı!ı #ler# sürülen yerler arasında 
ahlât a!açları en fazla ve en yaygın b#r 
"ek#lde Ba!ırsak Bo!azı ve çevres#nde 

gel#"m#"t#r. D#!er a!aç türler# arasında #se me"e, karaçam ve ardıç yer almaktadır. Me"e ormanları daha çok 
baltalık, karaçam ormanları koru durumundadır. 

Sava"ın üzer#nden yakla"ık 8.5 asır geçm#"t#r. Bu dönemde b#tk# örtüsünde öneml# b#r tahr#batın oldu!u görü-
lür. Sava"ın yapıldı!ı zamanda bo!az çevres#n#n orman örtüsü "üphes#z daha zeng#nd#. Çünkü Yunuslar, Sa!lık 
ve Derbenttekke g#b# bo!azın çevres#ndek# yerle"melerde esk# b#nalarda kullanılan ah"ap malzemen#n (a!aç, 
kereste) özell#kler# de bunu ortaya koyar n#tel#kted#r.

Foto 8. Ahlât ağacı Bağırsak Boğazı ve yakın çevresinde oldukça yaygındır.
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2. Savaşın Yapıldığı İddia Edilen Diğer Yerler Ve Başlıca Coğrafi 
Özellikleri

Bugüne kadar yerl# ve yabancı yazarlar tarafından Myr#okephalon Sava"ı’nın yer#yle #lg#l# çok sayıda yayın yapılmı"-
tır. Bunlarda #ler# sürülen farklı görü"ler burada çok kısa özetlenerek a"a!ıda ayrı ba"lıklar altında ver#lm#"t#r. Keza 
sava"ın yapıldı!ı #ler# sürülen yerler#n co!raf# özell#kler# de k#tap bölümünün kapsamı d#kkate alınarak fazla ayrın-
tıya g#r#lmeden açıklanmaya çalı"ılmı"tır. Bu ba!lamda özell#kle sava" yer#n#n konumu, geç#d#n uzunlu!u, gen#"l#!#, 
do!rultusu, morfoloj#k ve h#drograf#k unsurlara temas ed#lm#"t#r. Bölümün hazırlanmasında Ceylan’ın 2010’da 
yayınladı!ı “Myr!okephalon Sava#ı’nın Yer! Konusuna Co$raf! B!r Yakla#ım” adlı makales#nden yararlanılmı"tır.

2.1. Denizli Yöresinde Savaşın Yapıldığı İddia Edilen Yerler      
Den#zl# yöres#nde sava"la #lg#l# Düzbel, Çardak Geç#d#, Akçay (Karanlık Dere) Vad#s# (Tokalı Kanyonu) ve Kûf# 
Bo!azı’nın adları geçmekted#r. Bu yerler#n #lk üçü müell#f#n doktora tez sahasında oldu!undan 1994-1998 
yılları arasında defaten araz# çalı"maları yapmı" ve buraların co!raf# özell#kler#n#n açıklanmasında Ceylan’ın 
(1998) “Baklan-Ç!vr!l Havzasının H!drojeomorfoloj!k Etüdü” adlı doktora tez#nden büyük ölçüde yararlanılmı"tır. 

2.1.1. Düzbel
Ramsay, Ç#vr#l’e ba!lı Gümü"su’nun do!usundak# Düzbel’#n müh#m b#r B#zans bo!azı oldu!unu, Myr#okephalon #st#h-
kâmıyla muhafaza ed#ld#!#n#, Düzbel’den a"a!ıya #nen Turr#ce Bo!azı’nın da Khon#ates’#n bahsett#!# Tzybr#tze Bo!azı’na 
tekabül ett#!#n# bel#rt#r.72 Dolayısıyla Myr#okephalon Sava"ı’nın Düzbel’de yapıldı!ını kabul eder. Fakat Ramsay, 1885’te 
'e Amer#can Journal of Archaeology’de yazdı!ı makalede Düzbel görü"ü konusunda yanıldı!ını söyler.73 Bu görü", daha 
sonra D#r#mtek#n tarafından tekrar ele alınır ve geçerl# b#r tez olarak savunulur.74 D#r#mtek#n, ba"ka b#r çalı"masında da bu 
görü"ler#n# tekrar eder.75 

Co$raf! Özell!kler!: Düzbel, Çivril ile Sandıklı havzaları arasında uzanan Akda! kütlesinin üzerinde küçük boyutlu bir 
çöküntü alanıdır (Foto 9). Olu"umunda Akda! kütlesini verevine kesen fayların etkileri vardır. Nitekim Düzbel’in kuzey 
yamacını takip eden fay hattına ait diklikler topografya sathında belirginli!ini korumaktadır. Hatta bu fay hattına ait 
dikliklerde yer yer asılı vadiler geli"mi"tir. Güney yamacı ise daha az e!imlidir. Bu nedenle yamaçlar genellikle asimetrik 
özelliktedir. Düzbel’in uzunlu!u yakla"ık 13 km, deniz seviyesinden yüksekli!i 1150–1400 m, Çivril Ovası’ndan yüksekli!i 
ise 350–550 m civarındadır. Tabanı nispeten düz ve geni" olan Düzbel’in en dar yeri 200–250 m kadardır. Burası da Dalyeri 
Tepesi’nin (1797 m) kuzeyinde, su bölümü hattının geçti!i kesime rastlar. Su bölümü hattından batıya do!ru akı" gösteren 
Sarp Dere, Düzbel köyü civarında derin bir vadi olu"turarak depresyon tabanına inmektedir.

72 Ramsay, age, s. 147.
73 Ramsay, age, s. 238
74 Fer"dun D"r"mtek"n, Selçukluların Anadolu’da Yerle#meler"n" ve Gel"#meler"n" Sa$layan !k" Zafer, Türk Tar"h Kurumu Basımev", Ankara 1972, s. 

250-260.
75 D"r"mtek"n, age, s. 109-130.
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Foto 9. Çivril ve Sandıklı havzaları arasında Düzbel yüksek tabii bir yoldur.

Düzbel, do!uda Efekl# Tepe (1472 m) c#varında #k# morfoloj#k ün#teye ayrılmaktadır. Bunlardan kuzeydo!u 
#st#kamet#nde olanı, Bozo!lan Deres#’n#n tak#p ett#!# b#r vad# görünümünde olup, Ek#nova köyünün batısında 
Sandıklı Ovası’na ula"maktadır. Burası n#speten dar ve e!#ml# olup halen tekerlekl# araçların geçmes#ne pek 
elver#"l# de!#ld#r. K#reçl# Dere’n#n tak#p ett#!# d#!er kol #se, #lk önce güneydo!uya ve sonrada kuzeydo!uya kıv-
rılarak Kızılören yakınında ovaya #nmekted#r. K#reçl# Dere vad#s# karstla"manın da etk#s#yle n#speten gen#" ve 
az e!#ml# olup, ula"ım daha kolay sa!lanmaktadır. Düzbel’#n bu kes#m#ne De!#rmen Bo!azı adı ver#lmekted#r.    

Gümü"su (Homa)’ya oldukça yakın b#r konumda olan Düzbel, Ç#vr#l ve Sandıklı ovaları arasındak# kest#rme 
yollardan b#r#n# te"k#l etmekted#r. Bu avantajına kar"ılık, yolun ova tabanından Düzbel köyüne kadar çok d#k 
yamaçları tak#p etmes#, kıvrımlı ve e!#m#n fazla olması; a!ır yüklü öküz arabalarının tırmanmasını güçle"t#r-
mekted#r. Düzbel, do!rultusu, yüksekl#!#, yamaçları, do!u kısımda #k#ye ayrılması, akarsuların kurak dönemde 
akı"tan yoksun olması g#b# b#rçok özell#kler# bakımından tar#h# kaynaklarda tasv#r ed#len co!raf# ortamdan ol-
dukça farklılıklar arz etmekted#r. Aynı "ek#lde Düzbel’de B#zans ordusunun b#rl#kler# arasında ba!lantının kop-
ması, Türk ordusunun arka taraftan çev#rme yapması, çok d#k olan kuzey yamaçtan saldırıya geçmes# ve sava"ın 
yapıldı!ı Eylül ayında akı" gösteren b#r akarsuyun varlı!ı g#b# b#rçok konunun açıklanması mümkün de!#ld#r. 
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2.1.2. Çardak Geçidi
Taeschner, Myr#okephalon Sava"ı’nın Fr#gya’nın da! geç#tler#nden; Den#zl#-Çardak #le Afyonkarah#sar-Dazkırı 
#lçes# arasındak# Çardak Geç#d# üzer#nde yapıldı!ını kaydetm#"t#r.76 Köymen ise sava"ın nerede yapıldı!ının 
kesin olarak bilinmedi!ini, sava"a Düzbel, Kumdanlı ve Gelendost’tan ba"ka son defa Çardak Geçidi adının 
verildi!ini ve kendisinin henüz sava" yerinde ara"tırma yapma imkânı bulamadı!ını ifade etmi"tir.77   

Co$raf! Özell!kler!: Çardak ve Dazkırı, Acıgöl depresyon sahasının kuzey kesiminde, Maymun Da!ı (Domuz 
Tepe 1689 m)’nın güney ete!inde yer almaktadır. Bu da!lık kütle, depresyon tabanından dik yamaçlar halinde 
yükselmektedir. Kara ve demiryolu Çardak’tan itibaren da!lık kütlenin güney ete!ini izleyerek Dazkırı’ya 
ula"maktadır. Bazı haritalarda Çardak’ın yakla"ık 8 km do!usunda Devrent Bo!azı adında bir yer belirtilmi"tir. 
Fakat burada jeomorfolojik anlamda bir bo!az gözlenmemi"tir.

Öte yandan Çardak’ın yakla"ık 11 km batısında Ba"çe"me yakınında depresyon sahasının geni"li!i azalarak bir 
bo!az halini almaktadır. Bu kesimde Gözlek (1036 m), Karata" (992 m) ve Kekiklik (893 m) tepelerinin oldu!u 
e"ik sahası Acıgöl depresyonunu Çürüksu Ovası’ndan ayırmaktadır. Bu e"ik sahası ile kuzeydeki da!lık kütle 
arasından geçen Ba"çe"me Deresi batı tarafta Çürüksu’ya bo"alır. Yakla"ık 3.5 km uzunlu!unda ve 300–400 
m geni"li!inde olan bu bo!azdan kara ve demiryolu geçmektedir. Kabaca do!u-batı do!rultusunda uzanan 
bo!azın e!imi derenin akı" yönündedir.

Co!raf# özell#kler# kısaca açıklanan bu saha #le tar#h# kaynaklarda bel#rt#len sava" yer#n#n özell#kler# arasında 
h#çb#r #l#"k# tesp#t ed#lemem#"t#r.   

2.1.3. Akçay (Karanlık Dere) Vadisi (Tokalı Kanyonu)

Turfan, B#r#nc# Asker# Tar#h Sem#ner# (Ankara, 1983)’nde sundu!u b#ld#r#de, Myr#okephalon Sava"ı’nın Akda! 
kütles#nden Ç#vr#l Ovası’na #nen Karanlık Dere vad#s#nde olab#lece!#n# #ler# sürmü"tür.78 Fakat daha sonra yap-
tı!ı araz# çalı"masında burasının orduların geçmes#ne elver#"l# olmadı!ını görmü" ve bu f#kr#nden vazgeçm#"t#r. 
Fakat aynı yer, 8-9 Mayıs 2017 yılında Ankara’da Türk Tar#h Kurumu’nda yapılan M!ryokefalon Sava#ı’nın Yer! 
Çalı#tayı’nda Levent Kayapınar tarafından yapılan b#r sunumla tekrar gündeme get#r#lm#"t#r.        

Co$raf! Özell!kler!: Akda! üzer#nde gel#"en en büyük akarsu olan Akçay, #lk tab#ler#n# Kocayayla’yı (1400–
1500 m) kuzey ve batıdan çevreleyen yamaçlardan almaktadır. Yukarı çı!ırında Karanlık, Elyeles# ve Süleyman 
dereler# g#b# öneml# tal# kollarla beslen#r. Orta çı!ırında Akda!’ın kalkerl# sahalarını kanyon b#r vad#yle geçen 
Akçay, Gümü"su’nun 1 km kadar do!usunda havza tabanına #nmekted#r. Daha sonra olu"turdu!u b#r#k#nt# yel-
pazes#n# (Gümü"su Ovası) kabaca kuzey-güney #st#kamet#nde #k# kısma ayıran az der#n ve düzgün uzanı"lı b#r 
yatak #ç#nden geçerek Gökgöl (821 m)’e ula"ır. Akçay’ın uzunlu!u yakla"ık 29 km kadardır.

76 Franz Taeschner, “Anadolu [Be#er" Kısmı]”, Encyclopade"a of Islam New Ed"t"on, Volume 1, (Le"den 1960), s. 466.
77 Mehmet Altay Köymen, “801. Yıldönümü Münasebet"yle M"ryokefalon Meydan Muharebes"”, M"ll" Kültür Derg"s", S. 9, (1977), s. 27.
78 Kemal Turfan, “Myr"okephalon Sava#ı ve Türk Asker" Tar"h"ndek" Önem", B"r"nc" Asker" Tar"h Sem"ner" B"ld"r"ler II”, Genelkurmay Asker" Tar"h 

ve Stratej"k Etüt Ba#kanlı$ı Yayını, (1983), s. 70
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Akçay’ın #lk tab#ler#n# aldı!ı Kocayayla #le sularını bo"alttı!ı Gökgöl arasında öneml# b#r yüksekt# farkı mev-
cuttur. Bu yükselt# farkı 650–700 m’y# bulmakta ve akarsu yata!ının ortalama e!#m# ‰ 22.7 g#b# yüksek b#r 
de!ere çıkmaktadır. Bundan dolayı akarsuyun der#ne a"ındırma faal#yet#n#n fazla oldu!u orta çı!ırında yer alan 
kalkerl# kes#mlerde, vad# gel#"#m# daha çok kanyon özell#kler# ta"ımaktadır (Foto 10). Bu kes#mde vad#, topog-
rafya yüzey#nden yer yer 200–250 m der#nl#!#nde ve 5–30 m gen#"l#!#nded#r. Vad# yamaçları yer yer talvegle 
75–80°’ye varan açılar yapmaktadır. 

Akçay vad#s# d#!er adıyla Toka kanyonu, 1995 ve 1996 yazında yaptı!ımız araz# çalı"malarında mü"ahede ed#l-
d#!# üzere, jeomorfoloj#k özell#kler# bakımından günümüzde oldu!u g#b# sava"ın yapıldı!ı dönemde de ula"ıma 
elver#"l# de!#ld#. Bu yüzden vad#n#n co!raf# özell#kler#n#n Myr#okephalon Sava"ı ba!lamında detaylı b#r "ek#lde 
de!erlend#r#lmes#ne gerek görülmem#"t#r.  

Foto 10. Akdağ kütlesi üzerinde gelişen Akçay vadisi.
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2.1.4. Kûfi Boğazı
Ay#ter, Myr#okephalon Sava"ı’nın yapıldı!ı #ler# sürülen yerler#n co!raf# özell#kler#n# yakından #ncelem#", Düz-
bel, Kumdanlı ve Gelendost ovalarının sava" yer# olamayaca!ı sonucuna varmı"; I"ıklı’da Sarıbaba Tepes#’nde 
(1297 m) b#r kale kalıntısının varlı!ını köylülerden ö!renm#", Kûf# vad#s#nde Osmanköy’e kadar gelm#", kı" 
mevs#m# ve hava muhalefet# neden#yle araz# gözlemler#n# yarıda bırakmak zorunda kalmı"tır.79 Daha sonra da 
çalı"malarını tamamlamaya ömrü kâf# gelmem#"t#r. Ay#ter, sava" yer# konusunda tar#h# kaynakların yanı sıra 
co!raf# b#lg#lere ve araz# çalı"malarına önem vererek do!ru b#r yöntem uygulamı"tır. 

Turfan, asker# derg#de yayınlanan #lk makales#nde Myr#okephalon Kales#’n#n I"ıklı’da Sarıbaba Tepes#’n#n üze-
r#nde, Tzybr#tze Bo!azı’nın da Yukarı [Orta] Kûf# vad#s# oldu!unu #ler# sürmü"tür.80 Daha sonra bu görü"ünü 
X. Türk Tar#h Kongres#81 #le Ç#vr#l Beled#yes#’n#n düzenled#!# Myr#okephalon Sava"ı Sempozyumu’nda tekrar 
etm#"t#r.82 Keza sava"ın Kûf# Bo!azı’nda yapıldı!ı görü"ünü farklı "ek#llerde ele alarak destekleyen çe"#tl# ma-
kaleler (Umar, 199083, Ceylan ve Esk#kurt, 200184, Ceylan 201085) de yayınlanmı"tır.

Sava"ın yapıldı!ı #ler# sürülen yerlerden Kûf# Bo!azı ve Düzbel #le B#zans ordusunun u!radı!ı kabul ed#len 
Gümü"su (Khoma/ Homa)’nun #lçe sınırlarında bulunması neden#yle Ç#vr#l Beled#yes#, Myr#okephalon Sava"ı 
konusuna büyük önem verm#"t#r. Bu ba!lamda Beled#ye, 1995, 1996, 2008 ve daha sonrak# yıllarda da Myr#o-
kephalon Sava"ı #le #lg#l# sempozyumlar, paneller düzenlem#" ve #lk #k# sempozyumda sunulan b#ld#r#ler# küçük 
b#r k#tapta toplayarak yayınlamı"tır.86 Beled#ye, sava"ın yapıldı!ı #ler# sürülen yerlere de b#rçok defalar gez#ler 
düzenlem#"t#r. 

Jeomorfoloj!k Özell!kler!: Büyük Menderes Nehri’nin önemli bir kolu olan Kûf# Çayı, #lk tab#ler#n# Küçük 
S#ncanlı havzasını çevreleyen yükselt#lerden almaktadır. Sandıklı Ovası’ndan geçerek Ç#vr#l havzasındak# I"ıklı 
Gölü’ne bo"alan Kûf# Çayı’nın uzunlu!u 98.1 km olup, bunun yakla"ık 24 km’s# Küçük S#ncanlı, 28.5 km’s# San-
dıklı ve 45.6 km’s# de Ç#vr#l havzasında yer almaktadır. 

79 Kudret AY!TER, “Myr"okephalon Sava#ı Nerede Olmu#tur”, VIII. Türk Tar"h Kongres", C"lt 2 (Ayrıbasım), Türk Tar"h Kurumu Yayını, Ankara, 1981, 
s. 689-701. 

80 Kemal Turfan, “Recherches Recentes sur la Bata"lle de Myr"okephalon”, Revue Internat"onale d’H"sto"re M"l"ta"re, N Kudret Ay"ter, “Myr"okep-
halon Sava#ı Nerede Olmu#tur?”, VIII. Türk Tar"h Kongres", C. 2, (1976), s. 689-701.o. 67, (1988), s. 3-27.

81 Kemal Turfan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Üzer"ne Yen" Ara#tırmalar”, X. Türk Tar"h Kongres", C. 2, (1991), s. 1117-1155.
82 Kemal Turfan, “Myr"okephalon Sava#ı Üzer"ne Yen" Görü#ler"m"z ve Anadolu’nun B"r Türk Vatanı Olu#u”, Myr"okephalon Sava#ı I. Ve II. Sem-

pozyum B"ld"r"ler", Ç"vr"l Beled"yes" Kültür H"zmetler" Yayın No. 1, (1997), s. 4-26.
83 B"lge Umar, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer": Ç"vr"l Yakınında Kûf" Çayı Vad"s"”, Belleten, C. 54, S. 209, s. 99-120.
84 Mehmet Ak"f Ceylan / Adnan Esk"kurt, “Kûf" Çayı Bo$azı’nın Do$al ve Tar"h" Co$rafyası”, Marmara Co$rafya Derg"s", S. 3, (2001), s. 123-152.
85 Ceylan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Konusuna Co$raf" B"r Yakla#ım”.
86 Myr"okephalon Sava#ı I. ve II. Sempozyum B"ld"r"ler", Ç"vr"l Beled"yes" Kültür H"zmetler" Yayın No. 1, Den"zl" 1997.



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 165

Kûf# Çayı, Sandıklı’dan Ç#vr#l Ovası’na #nt#kal ederken, Ortada! (1687 m) ve Burgazda!ı (1930 m) arasında yer 
yer kuzey-güney ve de kuzeydo!u-güneybatı do!rultusunda uzanan topograf#k b#r çukurlu!u tak#p etmekted#r. 
Çayın yer yer bo!az karakter#nde b#r vad# açarak yerle"m#" oldu!u bu topograf#k çukurlu!un uzunlu!u 36 km, 
azam# gen#"l#!# 2.5-3 km (örne!#n Osmanköy, A"a!ı Çapak c#varı) kadardır. Bu kes#mde Kûf# vad#s#, jeomorfo-
loj#k özell#kler# bakımından 4 kısma ayrılarak #nceleneb#l#r:  

Çivril Ovası - Çapak Köyü Arası: Kûf# Çayı, Ç#vr#l Ovası #le Çapak köyü arasındak# kes#mde tekton#k b#r depres-
yona yerle"m#"t#r. Yakla"ık 11 km uzunlu!unda ve yer yer 1-3 km gen#"l#!#nde olan bu depresyonun te"ekkü-
lünde Ortada! kütles#n#n batı yamaçlarında uzanan dü"ey atımlı fayların öneml# rolü olmu"tur. Bu faylara a#t 
d#kl#kler topografya sathında yer yer bel#rg#nl#!#n# korumaktadır. D#!er taraftan Ç#vr#l Ovası #le Ça!layan köyü 
arasında kalan saha, tekton#k hareketlerden büyük ölçüde etk#lenm#"; Ç#vr#l Ovası’ndan yakla"ık 100-150 m 
kadar yükselm#"t#r.

Kûf# Çayı, Ç#vr#l Ovası #le Ça!layan köyü arasında topografyada dalgalı b#r yüzeye sah#p Paleozo#k ya"lı "#st-
ler #ç#nde, daha öncek# menderes özell#!#n# de koruyarak dar ve der#n b#r vad# açmı"tır. A"a!ı Kûf# Bo!azı adı 
ver#len bu vad#, büyük ölçüde tekton#k hareketler#n denet#m#nde kazılmı"tır. Çünkü Ç#vr#l Ovası’na tekabül 
eden kes#m#n alçalmasına kar"ılık, bo!azın da bulundu!u kes#m#n ep#rojen#k st#lde yükselmes#, Kûf# Çayı’nın 
vad#s#n# der#nle"t#rmes#ne neden olmu"tur. A"a!ı Kûf# Bo!azı’nın uzunlu!u yakla"ık 5 km, gen#"l#!# 20-50 m, 
der#nl#!# #se 50-70 m kadardır. Bu kes#mde bo!azın yamaçları genell#kle as#metr#k karakterded#r.

Kûf# Çayı, Ç#vr#l Ovası #le Çapak köyü arasında Ortada!’dan kısa boylu (5-6 km) akarsular (Der#n, Andık#n#, 
Kürklü dereler# vd.) almaktadır. Bunlar yukarıda söz ed#len fay d#kl#kler#n# kısmen yarmı"tır. Burgazda!ı’nın 
do!u yamaçlarından #se n#speten uzun (10-12 km) kollar (Kara, Ambar ve Kavakalanı dereler# vd.) alır. Vad#n#n 
as#metr#k özell#!#n# de yansıtan ve genell#kle paralel uzanan bu tal# kollar per#yod#k akı"lıdır. 

Kûf# vad#s#n#n do!u kes#m#nde Ça!layan ve Osmanköy, batısında Çakallar köyü bulunmaktadır. Yer yer vad# 
tabanında ve kenarında bulunan n#speten yüksek düz alanlarda tarım yapılmaktadır. Bu kes#mde topografya 
ula"ıma oldukça elver#"l# durumdadır. Karayolu, I"ıklı’nın kuzeybatısında Moza Ged#!#’n# a"arak Ça!layan ve 
Osmanköy güzergâhını tak#p ederek Çeleb# Mevk##’ne kadar genell#kle güney-kuzey #st#kamet#nde 12 km kadar 
uzanmaktadır. Buradan sonra, Kûf# vad#s#n#n tekrar bo!az karakter# aldı!ı yere gel#nmekted#r.

Çapak Köprüsü - Derbent Çiftli!i Arası: Kûf# Çayı, Çapak Köprüsü (Çapak köyünün 1 km kadar güneydo!usun-
da) #le Derbent (Devret) Ç#ftl#!# arasında bo!az karakter#nde b#r vad#y# tak#p etmekted#r. Orta Kûf# Bo!azı adı 
ver#len (genell#kle Kûf# Bo!azı den#l#nce burası anla"ılır) bu kes#mde, bo!azın uzunlu!u yakla"ık 4.5 km, den#z 
sev#yes#nden yüksekl#!# 930 m kadardır. Bo!az yer yer oldukça dar (25–40 m) ve der#n (50–100 m) b#r surette 
açılmı"tır (Foto 11, 12). Menderes özell#!#n# koruyan Kûf# Çayı, araz#n#n yükselmes#yle b#rl#kte yata!ını der#n-
le"t#rm#"t#r. Keza burada bo!azın her #k# yamacında bulunan kr#stalen kalker tabakaları, "#ddetl# d#slokasyonla-
ra maruz kalmı"; bazı kısımlar blok hal#nde kırılmı" ve genell#kle güneydo!uya do!ru e!#mlenm#"t#r. 
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Orta Kûf# Bo!azı’nın Ortada!’a tekabül eden güney yamaçları daha yüksek ve d#kt#r. Burada n#sp# yükselt#s# 
200–300 m’y# geçen Med#ne (1274 m) ve Harman (1134 m) tepeler g#b# yükselt# noktaları yer almaktadır. Bo-
!azın kuzey kes#m#nde yükselt# de!erler# daha azdır ve bu tarafta da 1059 m ve 1072 m rakımlı tepeler #le 1020 
m yüksekl#!#nde sırtlar (Uzuncaburun Sırtı) bulunur. Bo!azın yamaçları, güneyden Cev#zl# Dere, Çı!ıllı Dere, 
kuzeyden Cehennem Dere, So!anlı Dere ve Çırçır Dere g#b# çok sayıda sel karakterl# akarsular tarafından özel-
l#kle vad# tabanına ula"tıkları yerlerde dar ve der#n b#r "ek#lde kazılmı"tır. Bu kes#mde yamaçların d#k olması 
neden# #le esk# karayolu akarsu yata!ını tak#p etmekted#r. 

Foto 11. Orta Kûfi Boğazı’nın en dar ve derin kesimi.

 
Derbent Ç!ftl!#! - %eyhyah"! Köyü Arası: Bu yerler arasında Kûf# Çayı yakla"ık 6-7 km uzunlu!unda n#speten 
gen#" tabanlı b#r vad#y# tak#p etmekted#r. Bu kes#mde alüvyal vad# tabanı yer yer 500–600 m’y# geçmekte, vad# 
yamaçları (özell#kle kuzey) alçalarak yayvan tepelere dönü"mekted#r. Vad#n#n kuzey#nde Kaleucu (1067 m), 
Kabak (1058 m) ve Ada (1003 m) tepe g#b# çok sayıda, b#rb#r#nden n#speten ayrı konumda yayvan tepeler ve 
bunların arasında Kuzpınar, Güre, Karapınar ve K#rter dereler#n n#speten gen#" tabanlı vad#ler# yer almaktadır. 
Yanıkören’n#n kuzeydo!usundan sonra da rölyef bel#rg#nl#!#n# kaybederek; Çevrepınar köyüne do!ru olduk-
ça gen#" b#r sahada haf#f engebel# yüzeyler hal#nde uzanmaktadır. Dolayısıyla vad#n#n etrafındak# topografya 
as#metr#k görünüm sunmaktadır. Kûf# Çayı, bu kes#mde güneyden Akkeç#, Kocaçukur ve Avdere #le kuzeyden 
Kuzpınar, Güre, Karapınar ve K#rter g#b# b#rçok n#speten uzun dereler# almaktadır.
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Foto 12. Çapak Köprüsü ile Derbent Çiftliği arasında Orta Kûfi Boğazı.

 
Derbent #le *eyhyah"# köyü arasında Kûf# Çayı vad#s# gen#"leyerek alüvyal b#r ova olu"turması neden#yle ver#ml# 
tarım alanları vardır. N#tek#m Derbent Ç#ftl#!#, A"a!ı Güre, Yanıkören ve *eyhyah"# yerle"#m b#r#mler#n#n vad#-
n#n kenarlarında kurulması; tarım potans#yel#n# yansıtır.     

*eyhyah"i Köyü-Sandıklı Ovası Arası: Kû% vadisi, *eyhyah"i köyü ile Sandıklı Ovası arasında ise yakla"ık 4.5 
km uzunlu!unda tekrar dar (40-50 m) ve derin bo!az görünümü almaktadır. Burası da Yukarı Kû% Bo!azı’nı 
te"kil etmektedir. Kû% vadisi bu kesimde de menderesli bir uzanı" arz etmektedir. Karayolu ise *eyhyah"i ile 
Yumurca köyleri arasında fazla yüksek olmayan bir e"ik sahasını a"arak Sandıklı Ovası’na ula"maktadır. 

H!drograf!k Özell!kler: Kûf# Çayı’nın I"ıklı Köprüsü’nde rasat süres#nce yıllık ortalama akımı 3.368 m1/sn, 
maks#mum akımı 35.644 m1/sn (Mart–1968) ve m#n#mum akımı 0.000 m1/sn ölçülmü"tür. Genell#kle her su 
yılında akımın gerçekle"med#!# ayların varlı!ı d#kkat# çekmekted#r. Sava"ın yapıldı!ı Eylül ayı ortalaması #se 
0.262 m1/sn’d#r. Genell#kle ya!murla beslenen Kûf# Çayı düzens#z rej#ml# b#r akarsudur. Akım m#ktarı aylara ve 
yıllara göre öneml# de!#"#kl#kler göstermekted#r. 
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Kûf# Çayı’nın boyuna prof#l# genell#kle sade b#r görünüme sah#pt#r. Akarsuyun Saltık $stasyonu (Sandıklı Ova-
sı’nda) #le I"ıklı Gölü arasında yata!ının uzunlu!u 48.5 km kadardır. Bu aradak# yükselt# de!erler# 963–820 
m arasında de!#"mekte ve yükselt# farkı 143 m’y# bulmaktadır. Bu de!erlere göre, yata!ın ortalama e!#m# ‰ 
2.9’dur. Ancak bu de!er, bo!az kes#m#nde artmaktadır. Örne!#n Ça!layan Köprüsü #le Ç#vr#l Ovası arasında 
e!#m de!er# ‰ 5’e kadar yükselmekted#r.

Kûf# vad#s# yüksek deb#l# su kaynaklarından yoksundur. Buna kar"ılık azam# 4–5 lt/sn deb#l# çok sayıda küçük 
su kayna!ı (Kaya, Karata", O!ulca, Beyend#, Kocaalan, Kör, Çı!ırlı pınarları vd.) mevcuttur. 

B!tk! Örtüsü: Kûf# vad#s#n#n do!usunda Ortada! #le batısındak# Burgazda!’ı kes#m#nde karaçam ve ardıç, Os-
manköy ve Çapak c#varında kızılçam ve me"elerden olu"an n#speten #y# n#tel#kl# ormanlar mevcuttur. Bunların 
b#r kısmı yakın dönemde a!açlandırmalarla tes#s ed#lm#"t#r. Ormanları olu"turan türler#n yanında yaban# gül, 
ılgın, alıç, ahlât, yaban# elma g#b# odunsu türler #le kek#k, sı!ırkuyru!u, sütle!en, koyun ç#m# g#b# otsu türler de 
görülmekted#r. 

Kûf# vad#s#n#n çevres#ndek# orman örtüsü bugüne kadar büyük ölçüde tahr#p ed#lm#"t#r. Örne!#n Burgazda-
!ı’nın do!u yamacında bulunan yo!un orman örtüsü 50-60 yıl önces#nde büyük b#r yangına maruz kalmı" ve 
n#speten gen#" b#r saha tahr#p olmu"tur. Bunun yanında Kûf# vad#s# ve yakın çevres# öneml# b#r hayvancılık 
sahasıdır. Orman örtüsünün tahr#p ed#ld#!# yerlerde genell#kle çalı ve step türler# gel#"m#"t#r. Özell#kle Ç#vr#l 
Ovası’na yakın kes#mlerde (Ça!layan, Haydandamları c#varı) Kûf# vad#s#n#n tabanı ve yamaçları yer yer bozkırı 
hatırlatan görünüme sah#pt#r. Sava"ın yapıldı!ı 12. yüzyılda #se, Kûf# vad#s#n#n do!al b#tk# örtüsü günümüze 
oranla "üphes#z daha zeng#nd#.  

Ula#ım Durumu: Kûf# vad#s# ula"ım açısından öneml# fonks#yona sah#pt#r. Çünkü burası, Ç#vr#l #le Sandıklı 
arasında ula"ım bakımından en elver#"l# topograf#k geç#" sahası durumundadır. Yol, I"ıklı #le Osmanköy’ün 
kuzey#ndek# Çeleb# Mevk## arasında yakla"ık 12 km kadar Kûf# vad#s#n#n do!u kes#m#ndek# n#speten düzlük 
alanlardan geçmekted#r. Buradan sonra karayolu, Orta Kûf# Bo!azı’na rastlayan Çapak Köprüsü’nden Derbent 
Ç#ftl#!#’ne kadar yakla"ık 4.5 km vad#n#n tabanını ve Derbent Ç#ftl#!#’nden sonra da tekrar vad#n#n güney ke-
narını ve yamaçlarını tak#p ederek Sandıklı Ovası’na ula"maktadır. Buna göre, ula"ım güzergâhının en öneml# 
stratej#k kes#m#n# Orta Kûf# Bo!azı te"k#l etmekted#r.

Orta Kûf# Bo!azı’nın taban gen#"l#!# ve e!#m# ula"ım #ç#n elver#"l# özell#kler sunmaktadır. Bo!azın tabanında 
erozyon malzemes# ço!unlukla küçük boyutlu unsurlardan olu"maktadır. Aynı "ek#lde vad# tabanında 4.5 km 
boyunca ula"ımı engelleyecek büyük kaya bloklarına ve erozyon oyuntularına da rastlanılmaz. Çayın akımı #se 
yaz ve sonbahar mevs#mler#ne rastlayan yılın yakla"ık altı ayında ula"ıma elver#"l# bulunmaktadır. Bu nedenle 
tar#hî ça!lardan ber# Ç#vr#l ve Sandıklı havzalarını b#rb#r#ne ba!layan öneml# karayolu, bo!az güzergâhını tak#p 
etm#"t#r. N#tek#m bo!azın kuzey kes#m#nde Derbent Ç#ftl#!# adında b#r yerle"men#n varlı!ı; bo!azın Osmanlı 
Devlet# dönem#nde de ula"ım bakımından yararlanıldı!ına #"aret etmekted#r. Bugün de Ç#vr#l #le Sandıklı ara-
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sındak# en kolay ula"ım bu vad#y# tak#ben Ortada!’ın yamacından geçen yoldan sa!lanmaktadır.

Kûf# Bo!azı’nın açıklanan bu co!raf# özell#kler# anal#z ed#lerek mevcut tar#h# kaynaklarla ve sava"ın yapıldı!ı 
#ler# sürülen d#!er yerlerle b#r bütün olarak kısaca mukayese ed#ld#!#nde a"a!ıdak# sonuçlara ula"ılır:

Kûf# Bo!azı, sava"ın yapıldı!ı dönemde B#zans toprakları #ç#nded#r. Ana hedef# Konya’ya g#derek "ehr# ku"at-
mak olan ve D#nar’a da u!radı!ı b#l#nen $mparator I. Manuel Komnenos ve B#zans ordusunun kuzeybatıda, yan# 
ters #st#kamette bulunan Homa (Ç#vr#l Gümü"su)’ya de!#l de, Konya Bey"eh#r yakınlarındak# Homa bölges#ne 
yönelmes# daha anla"ılab#l#r b#r durumdur.

Kûf# Bo!azı konum dı"ındak# co!raf# özell#kler# bakımından tar#h# kaynaklarda bahsed#len sava" yer#n#n orta-
mıyla büyük ölçüde örtü"tü!ü söyleneb#l#r. N#tek#m daha önce yaptı!ımız çalı"malarda buranın, d#!er yerlerle 
(Konya Ba!ırsak Bo!azı har#ç) mukayese ederek sava" yer# olab#lece!# konusunda genel kanaat#m#z# #fade et-
m#"t#k. Fakat daha sonra yaptı!ımız ayrıntılı l#teratür ve araz# çalı"malarında, dönem#n öneml# tar#h# eserle-
r#nden Ioannes K#nnamos’un tar#h#nde Tz#brel#tzeman# Geç#d#’n#n çok açık lokasyon b#lg#s#n#n ver#ld#!# ve bu 
bo!azın Konya #le Bey"eh#r Gölü arasında yer aldı!ının kayded#ld#!# tesp#t ed#lm#"t#r. 

Aynı "ek#lde d#!er öneml# b#r kaynak olan Süryan# M#hael de sava"ın Türk topraklarında ve Konya’ya b#r gün-
lük yürüyü" mesafes#nde yapıldı!ını bel#rtmekted#r. Keza Smbat (S-mpad) Sparapet yazdı!ı kron#kte Konya 
yakınlarında do!rudan Meld#n#s Kales#’n#n adını da vererek sava" yer#n# açıkça #fade etm#"t#r. Bunların yanı 
sıra yukarıda açıklanan d#!er b#lg# ve ver#lere göre de Myr#okephalon Sava"ı’nın Kûf# Bo!azı’nda de!#l de, daha 
#ler#de, Konya Ba!ırsak Bo!azı’nda yapıldı!ını söylemek tar#h# kaynaklara, co!raf# b#lg# ve ver#lere göre daha 
do!ru b#r yakla"ımdır.

3. Isparta Yöresinde Savaşın Yapıldığı İddia Edilen Yerler
Isparta yöres#nde sava"la #lg#l# dört yer#n adı geçmekted#r. Bunlar, Karamıkbel#, Kumdanlı, Gelendost Ovası 
ve Akda! köyü çevres#d#r.87 Görü"lerin ilk ikisi 19. yüzyıl sonlarında yabancı bilim insanları tarafından ortaya 
atılmı"tır. Di!er ikisi ise daha yakın dönemde gündeme getirilmi"tir.   

3.1. Karamık Beli
Tomaschek, Myr#okephalon Sava"ı’nın, E!#rd#r (Hoyran) Gölü’nün 25 km kadar kuzeydo!usunda Sultanda!-
ları #le bu da!ların güneybatıya do!ru devamı n#tel#!#nde olan Kızılda! arasındak# Karamık Bel#’nde88 yapılmı" 

87 1-2 Eylül 1998 tar"h"nde grup hal"nde, 3-4 A$ustos 2009 ve 8-9 A$ustos 2018 tar"hler"nde kend" "mkânlarımla Karamık Bel", Kumdanlı, A#a$ı 
ve Yukarıka#ıkara beller" "le Gelendost ve Akda$ köyü c"varında üç kez yer"nde araz" gözlemler" yapılmı#tır.

88 Co$rafyada bel, belen, boyun, ged"k, a#ıt ve a#ut g"b" kavramlar; sırada$lar üzer"nde, gel"p geçmey" kolayla#tıran alçak yerler" "fade etmekte-
d"r.   
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olması gerekt#!#n# #ler# sürmü"tür.89 Aynı "ek#lde, E#ckho(, sundu!u b#r b#ld#r#de özetle, B#zans ordusunun 
1176’da Karamık Bel#’nde bozguna u!radı!ını ve sava"ın Kırkba" - Terz#ler köyler# arasından geç#p Sa!ır köyü 
üzer#nden kuzeye, Akharım’a g#den vad#de yapıldı!ını kaydetm#" ve Karamık Bel#’n#n güney#nde bulunan Kırk-
ba" köyünün adını Myr#okephalon Kales# #le #l#"k#lend#rm#"t#r.90 

Çay, Bizans ordusunun Gümü"su’dan (?) ayrıldıktan sonra Gümü"su -Düzbel - Kartı - Haydarlı - Karadilli - 
Uzunpınar güzergâhını takip ederek Karamık’a ula"tı!ını ileri sürer.91 Çay’a göre, Kırta" - Gökoluk - Süpürgel#k 
vad#s#nden sonra 3–4 km daha batıda Karamık Bel# geç#d# yer almaktadır k#, burasının ver#len bütün tar#h# 
b#lg#ler#n ı"ı!ında sava" yer# olması #cap etmekted#r. Müell#fe göre, Karamık Bel# kuzeybatı-kuzeydo!u #st#ka-
met#nde Sultan Da!ları kütles#n# boydan boya yarmaktadır. 1100 m yüksekl#kte, 300–400 m gen#"l#!#nde 5 km 
kadar devam eden vad#n#n g#r#"#ne mahall# olarak “Kanlıdere” adı ver#lmekte ve 7 küçük vad#yle b#rle"mekted#r. 
Bu vad#ler, 4–5 km kadar uzunlukta gen#"çe b#r bölgey# #ht#va etmekted#r.92 Sava"ın Karamık Bel#’nde ve mütea-
k#p ku"atmanın Sa!ır-Kırkba"-Mısırlı-Körküler bölges#nde yapıldı!ı kanaat#ne varan Çay, Yalvaç Ovası’na #nen 
geç#tler arasında en uygununun Karamık Bel# oldu!unu söyler.93 Y#ne daha önce yaptı!ı b#r yayında da Çay, aynı 
görü"ler#n# #fade etm#"t#r.94

Co$raf! Özell!kler!: Karamık Bel#, güneybatı-kuzeydo!u yönünde uzanan Karaku" da!lık kütles#n#n Sultan 
Da!ları’na yakla"tı!ı b#r kes#mde yer almaktadır. En yüksek noktası 2130 m #le *ablalı Tepes#’nde ula"ılan Ka-
raku" Da!ları, kuzeybatıda Çöl ve Çamur ovaları ve Karamık Bataklı!ı #le güneydo!uda Uluborlu, E!#rd#r Gölü 
ve Kumdanlı sahaları arasında n#sp# de!er# 1000 m’y# geçen yüksek b#r rölyef olu"turmaktadır.

Karamık Bel#’nden geçen tal# yol, Karamık Bataklı!ı’nın kenarında bulunan Karamık köyünün (1030 m) 2 km 
kadar güneydo!usunda, Koçbeyl# ve Akharım köyler#nden gelen yolların b#rle"t#!# esk# su de!#rmenler#n#n bu-
lundu!u mevk#de (1100 m) ba"lamaktadır. Kısmen küçük akarsu vad#ler#n# ve kısmen da!ın e!#ml# yamaçlarını 
tak#p eden kıvrımlı karayolu, Koca Tepe’n#n (1766 m) güney#nde su bölümü hattında Karamık Bel#’ne (1650 
m) ula"maktadır. Buraya kadar yakla"ık 6.5 km olan karayolu, genell#kle kuzeybatı-güneydo!u #st#kamet#n# #z-
lemekted#r. Yol su bölümü hattından #t#baren güneydo!uya do!ru genell#kle daha az e!#ml# yamaçlar üzer#nde, 
5.5 km #ler#de Sa!ırköy’e (1500 m), 6.3 km #ler#dek# Körküler’e (1210 m) ve oradan da Kumdanlı’nın 8 km kadar 
do!usundak# Mısırlı’nın (1050 m) yanındak# düzlük alana ula"ır. Buna göre da!lık kütlen#n her #k# tarafında 
n#sp# yükselt# de!erler# aynı olmakla b#rl#kte, yamaç e!#mler# ve topografya bakımından as#metr#k b#r görünüm 
vardır. 

Yukarıda kısaca co!raf# özell#kler# açıklanan Karamık Bel#, b#rçok bakımdan tar#h# kaynaklarda tasv#r ed#len 
89 W"ll"am Tomaschek, “Zur h"stor"schen Topograph"e von Kle"nas"en "m M"ttelalter”, S"tzungs-Ber"chte Ph"losoph"ch-H"stor"sche Classe, Band 

CXXIV, (W"en 1891), s. 101.
90 Ekkehard E"ckho%, “Der Ort Der Schlacht von Myr"okephalon”, VIII. Türk Tar"h Kongres", C. 2, (1981), s. 679-687.
91 Çay, age, s. 102.
92 Çay, age, s. 87-88.
93 Çay, age, s. 90.
94 Mehmet Abdulhaluk Çay, “Karamıkbel" (Myr"okefalon) Sava#ı: I. (Sava# Önces")”, Türk Kültürü Derg"s", S. 245, (1983), s. 5-19.
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sava" yer#n#n özell#kler#yle örtü"memekted#r. Bunlar kısaca "öyle bel#rt#leb#l#r: 

l Tar#h# kaynaklardan sava"ın upuzun (12-15 km kadar) dar ve der#n b#r geç#tte veya bo!azda yapıldı!ı ö!-
ren#lmekted#r. Adından da anla"ılaca!ı g#b# Karamık #se topograf#k sını&ama bakımından b#r beld#r, yüksek 
b#r rölyeft#r (Foto 13, 14). Dolayısıyla bu #k# yer "ekl# b#rb#r#nden çok farklı özell#klerded#r. Karamık Bel#’nden 
kuzeybatıda Karamık’a ve güneydo!uda Sa!ır ve Körküler köyler#ne uzanan sahalar, genell#kle sel karakterl# 
dereler tarafından yarılan engebel# da! yamaçları ve platolardan olu"maktadır. Karamık Bel#’nden geçen tal# yol 
bazı yerlerde kısa mesafede farklı akarsuların vad#ler#nden ve e!#ml# yamaçlar üzer#nden geçmekted#r. Ba"ka 
b#r #fadeyle güzergâhın topografyasında morfoloj#k b#r bütünlük yoktur. Bu topograf#k "artlarda; su bölümü 
hattında, esas bel kısmına rastlayan yakla"ık 1.5 km l#k mesafe dı"ında kalan bütün yerlerde çok gen#" b#r pa-
narom#k görü" alanı vardır. Bu durumda b#r ordunun d#!er b#r orduyla, tar#h# kaynaklarda bel#rt#ld#!# g#b# b#r 
sava"a tutu"ması söz konusu de!#ld#r.          

l $k# havzanın su bölümü hattına rastlayan Karamık Bel# c#varından, kuzeyde Karamık Bataklı!ı’na (Karamık 
ve Ilgın dereler#) ve güneyde #se E!#rd#r Gölü’ne bo"alan (Köydere ve kolları; Kırkba" ve Ayıöldüren dereler#) ve 
yalnızca ya!ı"lı dönemlerde akı" gösteren küçük dereler mevcuttur. Buna kar"ılık tar#h# kaynaklarda sava"ın 
yapıldı!ı Eylül ayında akı" hal#nde olan b#r akarsudan bahsed#lmekted#r.

l Karamık Bel# etrafında çok sayıda tepe olmakla b#rl#kte, N#ketas Khon#ates’#n #fade ett#!#; “kuzeye do$ru g!t-
t!kçe geç!d!n d!kl!$! azalır ve yayvan tepeler arasında gen!# vad!ler hal!n! alır” "ekl#nde yayvan tepeler ve gen#" vad#-
ler ayırt ed#lmem#"t#r.  

 
Foto 13. Karamık Beli’nden kuzeye bakış.
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l Khon#ates’#n eser#nde “Geç!t da$ların çöktü$ü b!r yerded!r” den#l#r. Karamık Bel# #se yüksek Karaku" da!lık 
ku"a!ı üzer#nde ula"ıma geç#t veren b#r yerded#r. Karamık köyünün do!usunda ba"layan tal# yol #le kıvrımlı b#r 
"ek#lde n#sp# de!erle yakla"ık 500/600 m yükse!e tırmanarak Karamık Bel#’ne ula"ılmakta ve buradan e!#m 
do!rultusunda #n#"e geç#lmekted#r. Böylece bu yolda d#k b#r çıkı" ve sonra oldukça e!#ml# b#r #n#" söz konusu-
dur. Kaynaklarda bu "ek#lde b#r b#lg# mevcut de!#ld#r.   

Ayrıca sava"ın yer# Karamık Bel# kabul ed#ld#!#nde; a"a!ıda b#r kısmı bel#rt#len konularda cevaplanması güç 
sorular ortaya çıkmaktadır: 

l B#zans ordusunun yıkık Myr#okephalon Kales#’n#n yanından geçerek sava"ın yapıldı!ı geç#de geld#!#ne göre, 
bu görü" ba!lamında söz konusu kalen#n Karamık Bel#’n#n kuzeybatısında, Karamık köyü c#varında olması 
gerek#r k#, bu do!ru de!#ld#r.  

l Sava" sırasında B#zans ordusunun geç#t #ç#nde oldu!u, Türk ordusunun hem yanlardan ve hem de arkadan 
B#zans ordusunu muhasara ett#!#, Khon#ates’#n bel#rtt#!# g#b# “ne öne, ne de arkaya g!deb!l!yorlardı ve geç!t !ç!nde 
koyunlar g!b! bo$azlandılar” "ekl#nde b#r sava" söz konusu olmu"tur. Karamık Bel#’nde Türk ordusunun B#zans 
ordusunu yanlardan ve özell#kle de arkadan muhasara etmes#, topografya bakımından mümkün de!#ld#r. Çün-
kü bu durumda Türk ordusunun Karamık köyü tarafından a"a!ıdan yukarıya do!ru B#zans ordusunu muhasa-
ra ett#!#n# kabul etmek gerekmekted#r k#; bunu yapmak hem mümkün de!#l hem de Türkler#n yukarıdak# tepe-
lerden ve yamaçlardan hücum ett#!# #le #lg#l# tar#h# kaynaklarda geçen b#lg#lere aykırı dü"mekted#r. Keza Türk 
ordusunun Yalvaç tarafından Karamık Bel#’ne geld#!# dü"ünülürse; B#zans ordusunun daha yüksekte oldu!u ve 
sava"ta avantajlı konuma geçt#!#n# de dolaylı olarak kabul etmek gerekmekted#r.    

 
Foto 14. Karamık Beli’nin güneyden görünüşü.
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Kısaca, Karamık Bel#’n#n co!raf# özell#kler#n#n tar#h# kaynaklarda tasv#r ed#len sava" yer#n#n özell#kler#yle ör-
tü"med#!# ve co!raf# ver#ler esas alındı!ında; Myr#okephalon Sava"ı’nın yer# olmadı!ını kolaylıkla söylemek 
mümkündür. Çünkü sava" yüksek b#r “bel” üzer#nde de!#l, Khon#ates’#n defaten bel#rt#!# g#b# “dar ve upuzun b!r 
geç!tte” yapılmı"tır.

3.2. Kumdanlı Çevresi
Tomaschek’#n #kna etmes# sonucu daha öncek# Düzbel görü"ünü de!#"t#ren Ramsay, sava"ın yapıldı!ı Tz#b-
r#tze Bo!azı’nın ve bu ba!lamda Myr#okephalon Kales#’n#n Çivril Düzbel’den daha do!udaki bir yerde olması 
gerekti!ini kabul etmi"tir. Ramsay, $mparator I. Manuel’#n ma!lup oldu!u bu geç#d#n L#mna# (E!#rd#r Gölü) #le 
Gondan# (Kumdanlı) arasında uzandı!ını bel#rtm#"t#r.95 Turan, muharebe sanıldı!ının aks#ne Düzbel’den daha 
#ler#de, o zaman Türklere a#t topraklar #ç#ndek# Kumdanlı’da oldu!unu #fade ederek bu görü"e katılmı"tır.96 
Fakat Ramsay, daha sonra yer#nde araz# gözlemler# yapmı" ve sava"ın E!#rd#r Gölü’nün kuzeydo!u kes#m#nden 
daha da do!uda, P#s#d#an Ant#och (Yalvaç c#varında esk# b#r "eh#r) #st#kamet#nde olan b#r geç#tte yapıldı!ını #ler# 
sürmü"tür.97 Böylece tarihi bilgilere ve arazi çalı"malarına dayanarak Ramsay, ilk önce Çivril Düzbel ve daha 
sonrada Isparta Kumdanlı görü"ünü de!i"tirerek, sava"ın Yalvaç’ın do!usunda yapıldı!ı sonucuna ula"mı"tır.   

Co$raf! Özell!kler!: E!#rd#r Gölü kıyısından #t#baren kuzeydo!uda Mısırlı köyüne do!ru gen#"l#!# g#derek aza-
lan yakla"ık 16-17 km uzunlu!a sah#p alüvyal Kumdanlı ovası yer almaktadır. Kumdanlı yakınında gen#"l#!# 
yakla"ık 1.2 km olan ova sahası, batıda göl kıyısına do!ru gen#"leyerek 5–6 km’ye ula"maktadır (Foto 15). Ova-
nın güney kenarını tak#p ederek E!#rd#r Gölü’ne bo"alan Köydere #le kuzeydek# da!lık kütleden beslenen b#rçok 
akarsu ovanın te"ekkülünde öneml# rol oynamı"tır. 

 
Foto 15. Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusuna konumlanan Kumdanlı Ovası.

95  W"ll"am M"tchell Ramsay, The C"t"es and B"shopr"cs of Phryg"a Volume I, At the Clarendon Press, Oxford 1985, s. 346-347.
96  Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türk"ye Tar"h", Nakı#lar Yayınev" Yayın No. 28, !stanbul 1984, s. 208.
97  W"ll"am M"tchell Ramsay, Stud"es "n the H"story and Art of the Eastern Prov"nces of the Roman Emp"re, Aberdeen Un"vers"ty Press 1906, p. 
  235-238.
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Kumdanlı çevres#n#n topograf#k ve h#drograf#k yapısı dönem#n tar#h# kaynaklarında bel#rt#len sava" yer#n#n 
co!raf# özell#kler#ne uygun de!#ld#r. Bunlara #laveten Myr#okephalon Kales#, B#zans ve Türk ordularının sahada 
konu"lanması ve sava"ın yapılı" tarzı g#b# b#rçok öneml# hususun bu co!raf# ortamla açıklanmasında sorunlar 
vardır. Bu ba!lamda özell#kle Kumdanlı-Gökçeal# çevres#, n#speten gen#" alüvyal b#r saha olup, tar#h# kaynak-
larda bel#rt#len sava" yer#n#n co!raf# özell#kler#ne h#ç benzerl#!# yoktur. Ovanın kuzeydo!usunda Köydere’n#n 
olu"turdu!u küçük bo!azlar #se, ba"ta boyutu ve #st#kamet# olmak üzere b#rçok bakımdan sava" yer#n#n orta-
mıyla örtü"memekted#r.    

3.3. Gelendost Ovası
*ekercio!lu tarafından ileri sürülen görü"e göre, Myriokephalon Sava"ı, E!irdir Gölü’nün kuzeydo!usundaki 
Gelendost’ta, kendi tabiriyle Mryofatlon Ovası’nda yapılmı"tır. Sava"ın 8-9 gün kadar devam etti!i, Ba!ıllı 
civarında I. Manuel Komnenos’un esir alındı!ı, sava" sonucunda 5 bin arabalık silah, cephane, yiyecek ve 
giyece!in ele geçirildi!i gibi tarihi kaynaklara ve b#lg#lere aykırı b#rçok #fadeler yer almaktadır.98 *ekerc#o!lu, 
ba"ka b#r makales#nde, 12–13 Eylül 1176 Ak"eh#r Düzbel Sultanda!ı Muharebeler#, 14–15 Eylül 1176 *arkîka-
raa!aç Örkenez arasındak# Karabel Müdafaası, 15–16 Eylül 1176 Yalvaç ve Kırkba" Köyü Muharebeler# #le 17 
Eylül 1176 Gelendost Ovası’nda büyük b#r sava"ın yapıldı!ını, 400 b#n B#zans asker#n#n öldürüldü!ünü #ler# 
sürmü", sava" alanlarını har#ta üzer#nde gösterm#"t#r.99 *ekerc#o!lu, 1976 yılında da bu sava"a tekrar de!#n-
m#"t#r.100     

Co$raf! Özell!kler!: Genel olarak kuzeydo!u - güneybatı eksen#nde uzanan Gelendost Ovası E!#rd#r Gölü 
(916 m)’nün kıyısında n#sp# yükselt#s# yakla"ık 125 m olan Aktepe (1043 m) kütles#yle #k# kısma ayrılmaktadır. 
Ova sahası, göl kıyısından Ba!ıllı’ya kadar yakla"ık 10 km uzunlu!unda, Gelendost c#varında 5 km ve Ba!ıllı’da 
#se yakla"ık 400 m gen#"l#!#nded#r. 

Ba!ıllı’dan kuzeydo!uda bulunan Madenl#’ye kadar da yakla"ık 10 km uzunlu!unda Özdere vad#s# tak#p ed#l-
mekted#r. Güneybatıda vad#n#n gen#"l#!# yer yer 300-400 m #ken kuzeydo!uda 100-150 m’ye #nmekted#r (Foto 
16). Vad#n#n tabanı n#speten düz ve gen#", yamaçları az e!#ml#d#r. Vad# tabanı ve yamaçlarında tarım yapılmak-
tadır. E!#rd#r Gölü’ne bo"alan ve ya!ı"larla beslenen Özdere, yaz dönem#nde tamamen kurumakta ve düzens#z 
b#r akı" rej#m# göstermekted#r. 

Yukarıda kısaca açıklanan co!raf# özell#klere göre, Gelendost Ovası ve devamı Özdere vad#s#n#n topograf#k ve 
h#drograf#k özell#kler# tar#h# kaynaklarda anlatılan sava" yer#n#n co!raf# özell#kler#yle örtü"memekted#r. Bun-
dan ba"ka Myr#okephalon Kales#, Türk ordusunun konu"lanması ve sava"ın yapılı" tarzı g#b# b#rçok özell#kler#n 
açıklanmasında güçlükler vardır. Keza Myr#okephalon Sava"ı, Gelendost Ovası g#b# b#r düzlükte veya çok gen#" 
tabanlı b#r vad#de de!#l; “dar, der!n ve upuzun b!r vad!de” yapılmı"tır.

98 Hüsey"n &ekerc"o$lu, “Mryofatlon Zafer" ve Yer"n Stratej"k Önem"”, Türk Kültürü Derg"s", S. 59, (1967), s. 831-836.
99 Hüsey"n &ekerc"o$lu, “17 Eylül 1176 Gelendost-M"ryofatlın Zafer"n"n 796. Yılı”, Türk Kültürü Derg"s", S. 119, (1972), s. 1172-1177.
100 Hüsey"n &ekerc"o$lu, “17 Eylül 1176 Gelendost Zafer"n"n 800. Yılı”, Hayat Tar"h Mecmuası, C. 2, S. 9, (1976), s. 85-89.
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Özdere vadisinin jeomorfolojik özellikleri ise, tarihi kaynaklarda belirtilen sava" yerinden oldukça farklıdır. 
Çünkü Özdere vadisi nispeten düzgün bir uzanı"a sahip olup, tabanı ve özellikle yamaçları çok geni" ve az 
e!imlidir. Dolayısıyla Bizans ordusunun bu vadiyi takip eden nispeten geni" yolda yürüyü" düzenini bozmadan 
birkaç kol halinde ilerlemesi mümkün olmaktadır. 

Foto 16. Gelendost Ovası’nın doğu kesimi ile Özdere vadisinin Bağıllı’ya doğru uzanışı. 

 
Özdere’nin Madenli ve E!irler civarındaki vadisi nispeten dar ve derin olmakla birlikte, uzunlu!u çok kısa, 
yamaçları geni" de!ildir. Oysa tarihi kaynaklardan sava" sırasında Bizans ordusunun tamamen geçit içinde 
oldu!u bilinmektedir. Ayrıca, bu görü"te akademik bir nitelik ta"ımayan birçok tarihi bilginin yanı sıra sava"ın 
yapılı" tarzının izahında da önemli hatalar ve çeli"kiler görülmektedir.       

3.4. Akdağ Köyü (Gelendost) Çevresi
Topraklı, öz anlatımla Myr#okephalon Sava"ı’nın E!#rd#r Gölü’nün do!usunda, Gelendost #lçes#ne ba!lı Akda! 
köyünün c#varında, yer yer do!u - batı, yer yer kuzeydo!u - güneybatı do!rultusunda uzanan ve #ç#nde Akda! 
köyünün de yer aldı!ı dol#nler#n b#rle"mes#yle meydana gelen karst#k b#r depresyonda yapılmı" oldu!unu #ler# 
sürmü"tür (Foto 17). Y#ne bu dönemde E!#rd#r Gölü’nün; E!#rd#r ve Hoyran Gölü olarak #k# kısma ayrıldı!ı, 
drenaj "ebekes#n#n buna göre "ek#llend#!#, $mparator I. Manuel ve ordusunun Kemer Bo!azı’ndan Akda! köyü 
tarafına geçt#!#, Sen#rkent #lçes#ne ba!lı Akkeç#l# köyünün do!usunda, Kemer Bo!azı’nın batı kıyısına yakın b#r 
yerde Myr#okephalon Kales#’n#n bulundu!unu bel#rtmekted#r.101

  
101 Ramazan Topraklı, De$"#en Co$rafya ve M"ryokefalon Sava#ı, Sem"h Ofset, Ankara 2011.
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Yer#nde yapılan araz# çalı"malarında ba"ta sava" yer#n#n rölyef# olmak üzere b#rçok özell#kler#n, tar#h# kay-
naklarda geçen sava" yer#n#n co!rafyasıyla benzerl#!# tesp#t ed#lemem#"t#r. Örne!#n sava"ın yüksek yamaçlarla 
çevrelenen “upuzun b!r vad!de (geç!tte)” yapıldı!ının kes#n olarak b#l#nmes#ne kar"ılık, burada böyle b#r rölyef 
gözlenmem#"t#r. Keza “yan yana yed! vad!”, B#zans öncü b#rl#kler#n#n ordugâh kurdu!u “emn!yet arz eden tepe” 
ve “geç!d!n !ç!nde akı# hal!nde olan b!r akarsu” g#b# pek çok ayırt ed#c#l#!# yüksek co!raf# özell#kler de gözlenme-
m#"t#r. Ayrıca dönem#n h#çb#r kaynak eser#nde sava"ın bu lokasyonda yapıldı!ına da#r b#r b#lg#ye ve ver#ye de 
rastlanılmamı"tır. 

Foto 17. Akdağ köyü civarında savaşın yapıldığı ileri sürülen karstik depresyon sahası.
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Sonuç

Myr#okephalon Sava"ı’nın yer#yle #lg#l# yakla"ık 20 yıldır devam eden çalı"malarımızda tar#h# kaynaklarda mev-
cut co!raf# tasv#rler#n, b#lg#ler#n ve ver#ler#n b#r bütün olarak Ba!ırsak Bo!azı #le örtü"tü!ü tesp#t ed#lmekted#r. 
Gerçekten bu bo!azda Türk ordusunun önceden avantajlı b#r "ek#lde konu"lanması, pusu kurması, vad# yamaç-
larının yukarısından a"a!ısına do!ru artan b#r güçle hücum etmes#, ok ve mızrakla saldırıya geçmes#, B#zans 
ordusunu yanlardan, önden ve arka taraftan ku"atması, bo!azın daralması, sonra gen#"ley#p tekrar daralması 
g#b# onlarca ver#n#n, kısacası tar#h# kaynaklarda anlatıldı!ı "ek#lde b#r sava"ın cereyan etm#" olması co!rafya 
bakımından mümkündür. 

B#zans ordusunun esas hedef#n#n Selçuklu ba""ehr# Konya olması, sava"ın Türk toprakları #ç#nde yapılması, 
$mparator I. Manuel Komnenos’un Türkler#n araz#s#nde be" günlük yolculuk mesafes#ne hızlı b#r "ek#lde #ler-
lemes#, sava" yer#n#n Konya yakınlarında ve hatta "ehre b#r günlük yürüyü" mesafes#nde olması, yıkık ve terk 
ed#lm#" olan Meld#n#s Kales#, H#sar-ı Meldos ve Myr#okephalon Kales# arasındak# ba!lantının tesp#t ed#lmes#, 
Tz#brel#tzeman# (Cybr#lcyman#) Geç#d# ve Pusguse (Bey"eh#r) Gölü’nün açık lokasyon #l#"k#s#, sava" yer#n#n dar 
ve uzun b#r geç#t; yan# b#r bo!az vad# karakter#nde olması, geç#d#n uzunlu!u, gen#"l#!#, geç#d#n ve çevres#n#n 
topograf#k özell#kler#, geç#d#n #ç#nde ve hatta dar kes#m#nde yan yana yed# adet vad# "ekl#nde b#r jeomorfolo-
j#k olu"umun varlı!ı, geç#d#n çıkı"ında B#zans ordusunun karargâh kurab#lece!# emn#yet arz eden b#r tepen#n 
varlı!ı, geç#d#n #ç#nde Eylül ayı g#b# kurak b#r dönemde akı" hal#nde b#r akarsuyun varlı!ı, geç#d#n esk#den ber# 
öneml# b#r yol (V#a Sebaste) güzergâhını te"k#l etmes# g#b# daha onlarca co!rafî b#lg#ler ve ver#ler çok açık b#r 
"ek#lde Ba!ırsak Bo!azı’nın sava" yer# oldu!unu göstermeye yeterl#d#r. 
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ORTAÇAĞ KRONİKLERİNE GÖRE MYRIOKEPHALON ZAFERİ
(17 EYLÜL 1176 - BAĞIRSAK BOĞAZI / KONYA) 

Özet

Adnan ESKİKURT

Myr#okephalon Sava"ı, B#zans $mparatorlu!u’nun Anadolu’dak# Türk hâk#m#yet#n# sonlandır-
mak hedef# #le düzenled#!# son büyük sefer sırasında, günümüzden 845 yıl önce 17 Eylül 1176 
tar#h#nde Konya Ba!ırsak Bo!azı’nda cereyan etm#"t#r. Türk-$slâm tar#h#n#n dönüm noktaların-
dan olan sava", Sultan II. Kılıç Arslan’ın #dare ett#!# Türk#ye Selçuklu Ordusu’nun gal#b#yet#yle 
net#celenm#"t#r. Anadolu’nun b#r Türk yurdu hal#ne geld#!#n# kabullenen B#zans #darec#ler# b#r 
daha böyle büyük b#r sefer düzenleyemem#" ve eller#ndek# araz#ler# korumayı esas alan b#r pol#-
t#ka gel#"t#rmek zorunda kalmı"lardır. Sava"la #lg#l# bah#sler#n# tesp#t ett#!#m#z on altı Orta ça! 
kron#!# vardır ve bunların tamamı sava"ın b#r bo!azda cereyan ett#!#n# ortaya koyarlar. Bu kro-
n#kler#n yed#s# de sava"ın Konya yakınlarında gerçekle"t#!#ne #"aret etmekted#rler.

Anahtar Kel!meler: Myr#okephalon Sava"ı, Konya, Ba!ırsak Bo!azı.



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 183

MYRIOKEPHALON VICTORY ACCORDING TO THE 
MEDIEVAL CHRONIC
(17 SEPTEMBER 1176 - BAĞIRSAK BOĞAZI / KONYA)

Abstract

Adnan ESKİKURT

'e Myr#okephalon battle took place #n the Ba!ırsak Gorge #n Kon#a 845 years before the 
present day on September 17th #n 1176 dur#ng the last great campa#gn of Byzant#ne Emp#re 
a#m#ng to br#ng Turk#sh rule #n Anatol#a to an end. 'e battle wh#ch #s one of the turn#ng 
po#nts #n Turco-Islam#c h#story, ended w#th the v#ctory of Seljuk Army of Türk#ye under com-
mand of Sultan K#l#dj Arslan II. Forced to acknowledge the real#ty that Anatol#a had become 
a Turk#sh homeland, the Byzant#ne adm#n#strators could not organ#ze such a great campa#gn 
aga#n and had to change the#r strategy to protect#ng the lands #n the#r possess#on. '#s study 
has been able to d#scover s#xteen med#aeval chron#cles ment#on#ng the battle and all of these 
are #n agreement that the battle took place #n a gorge. And seven of these chron#cles #nd#cate 
that the battle took place near Kon#a.

Keywords: Myr!okephalon Battle, Kon!a, Ba$ırsak Gorge.
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Giriş

B#zans $mparatoru I. Manuel Komnenos’un (1118-1180) Konya’yı zapt ederek Türk#ye Sel-
çuklu Devlet#’n# yıkmak ve Türkler# Anadolu Yarımadası’ndan çıkarmak amacı #le 1176 (H. 
572) yılında düzenlend#!# sefer#n b#r bo!az harb# #le sona ermes# ve bunun yer# meseles#, 
Ortaça! Türk-$slâm Tarihi’nin uzla"ı sa!lanamamı" konularındandır.

Yapılan ara"tırmalarda sava" alanı olarak farklı yerler öne sürülmü" ve Den#zl# yöres# (Düz-
bel, Kûf# Bo!azı, Akçay Vad#s#, Çardak Geç#d#), E!#rd#r Gölü’nün kuzey ve do!u kes#mler# 
(Karamık Bel#, Kumdanlı Ovası, Gelendost Ovası ve Akda! Köyü c#varı) üzer#nde durulmu"-
tur. N#hayet uzun yıllar süren ara"tırmalar sonucunda Konya-Bey"eh#r arasında bulunan 
Ba!ırsak Bo!azı’nın sava" yer# oldu!u tarafımızdan ortaya konulmu"tur.1

Sava" yer# ve co!raf# özell#kler#n#n bel#rlenmes#nde XII. ve XV. yüzyıllar arasına a#t on altı 
kron#kten yararlanılmı"tır. Bunlardan yed#s# sava"ın Konya yakınlarında gerçekle"t#!#n# #fa-
de etmekted#r.2

1 Adnan Esk"kurt ve Mehmet Ak"f Ceylan, 20172: Selçuklu-B!zans Münasebetler!nde B!r Dönüm Noktası Myr!okephalon 
Zafer! (Konya, Ba#ırsak Bo#azı, M!ryokefalon, 17 Eylül 1176), Çamlıca yay., !stanbul. Ayrıca Mehmet Ak"f Ceylan ve Ad-
nan Esk"kurt, 2017: Tar!hî Co#rafya Açısından Myr!okephalon Sava"ı (17 Eylül 1176) ve Konya Ba#ırsak Bo#azı, Konya 
Büyük#eh"r Beled"yes" Kültür yay. no. 39, Konya.

2 Bu kron"klerle "lg"l" detaylı b"lg" "ç"n bkz. Adnan Esk"kurt, 2017: “Myr"okephalon Sava#ı’na Da"r Kron"kler ve Modern 
Çalı#malar” Selçuk Ün!vers!tes! Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s! (USAD), sayı 6, Konya, s. 65-93. Ayrıca bkz. Adnan 
Esk"kurt, 2017a: “Roger De Hoveden ve Kard"nal Boso’nun Myr"okephalon Sava#ı’nda Da"r Bah"sler"”, Marmara Ün!-
vers!tes! Türk!yat Ara"tırmaları Derg!s!, c"lt IV, sayı. 1, !stanbul, s. 33-55.
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Savaş yeri ile coğrafyasına temas ettiği tespit edilen kronikler şunlardır:

a) Türk-"slâm Kaynakları:  $bnü’l-Ezrâk (Ahmed b. Yûsuf b. Alî b. el-Ezrâk el-Fârik2)3, 
     Anon#m Tarîh-# Âl-# Selçuk4,
b) B!zans kaynakları:   N#ketas Khon#ates5, Ioannes K#nnamos6, 
     Georg#os Kod#nos (Pseudo Kod#nos)7, Sa#nt Neophytos8,
c) Ermen! Kaynakları:  Smbat Sparapet9, Hethum (Table Chronolog#que)10,
d) Süryan! Kaynakları:  Süryan# M#hael11, Gregory Abû’l-Farac12,
e) Lat!n Kaynakları:   Roger de Hoveden13, Sur (Tyre) P#skoposu W#ll#am14, 
     Salerno’lu II. Romuald (Romuald#)15, Kard#nal Boso16,    
     Albert von Stade (Annales Stadenses)17, Robert de Mont (Tor#gny’l#)18.
3 !bnü’l-Ezrâk, 1992: Meyyâfâr!kîn ve Âm!d Tar!h! (Artuklular Kısmı), (trc. Ahmet Savran), Erzurum.
4 Anon"m, 1952: Anadolu Selçukluları Devlet! Tar!h! III, H"sto"re Des Seldjouk"des D’As"e M"neure, par un Anonyme (trc. Fer"dun Naf"z Uzluk), 

Ankara; Anon"m, 1999: T)r"x-e *l-e Saljuq Dar *n)tol", Comp"led by Unknown Author (ed. N)dere Jal)l"), Tehran; Anon"m, 2014: Selçuknâme 
(trc. H. !. Gökbörü ve F. Co#guner), Atıf yay., Ankara.

5 N"ketas Chon"at+s, 1984: O C!ty of Byzant!um, Annals of N!ketas Chon!at&s (trc. Harry J. Magoul"as), Wayne State Un"vers"ty Press, Detro"t; 
N"ketas Khon"ates, 1995: H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), (trc. F. I#ıltan), TTK, Ankara.

6 Ioannes K"nnamos, 2001: Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı (1118-1176), (haz. I. Dem"rkent), TTK., Ankara.
7 Georg"os Kod"nos (Pseudo Kod"nos), 1975: “The Chron"cle of Pseudo-Kod"ne,” D!e Byzant!n!schen Kle!nchron!ken, vol. 1, (ed. P. Schre"ner), 

Verlag der Österre"chen Akadem"e der W"ssenchaften, V"enna.
8 Sa"nt Neophytos, 1960: Βυζαντινά και μεταβυζαντινά εγκώμια εις τον Άγιον Δημήτριον (Byzant"ne and post-Byzant"ne pra"se "n the Holy 

Demetr"os), (ed. Βασίλειος Λαούρδας/Basil Laourdas), Makedon"ka, c. 4, Selân"k, s. 49-55.
9 Smbat Sparapet, 1869: “Chron"que Du Royaume De La Pet"te Armén"e Par Le Connétable S(mpad”, (trc. E. Dulaur"er), Recue!l Des H!stor!ens 

Des Cro!sades Documents Armén!ens, Publ"e Par Les So"ns De L’Academ"e Des Inscr"pt"ons Et Belles-Lettres, Tome Prem"er, Par"s.
10 Héthoum (Comte De Gor"gos / Count of Gor’"gos), 1869: “Table Chronolog"que”, Recue!l Des H!stor!ens Des Cro!sades Document Armén!ens, 

Tome I, Publ"e Par Les So"ns De L’Academ"e Des Inscr"pt"ons Et Belles-Lettres, Par"s.
11 Süryanî M"hael, 1905: Chron!que De M!chel Le Syr!en (ed. J. B. Chabot), tome III, Ernest Leroux, Par"s.
12 Gregory Ebu’l-Farac, 1987: Abu’l-Farac Tar!h! (trc. Ö. R. Do$rul), I-II, Ankara; Gregory Ebu’l-Farac, 1932: The Chronography of Gregory Ebu’l-Fa-

rac (trc. Ernest A. Wall"s Budge), c. I-II, Oxford Un"vers"ty Press, London.
13 Roger de Hoveden, 1853: The Annals of Roger de Hoveden, Compr!s!ng the H!story of England and of Other Countr!es of Europe from A.D. 732 

to A.D. 1201 (Lat"nce’den !ng"l"zce tercüme, Henry T. R"ley), c. I, London. Kron"ktek" Manuel’"n mektubu "ç"n ayrıca bkz. Alexander Alexandrov"-
ch Vas"l"ev, 1929-30: “Manuel Comnenus And Henry Plantagenet”, Byzant!n!sche Ze!tschr!ft, band XXIX, Le"pz"g und Berl"n, s. 233-244. Türkçe 
tercümes" de "ç"n bkz. Adnan Esk"kurt, 2017a: a.g.e, s. 34-37.

14 Sur (Tyre) P"skoposu W"ll"am, 1943: A H!story of Deeds Done Beyond The Sea (trc. E. A. Babcock & A. C. Krey), c. I-II, Columb"a Un"vers"ty 
Press, New York; Gu"llaume De Tyr Et Ses Cont"nuateurs, 1879-1880: H!sto!re, H!sto!re Générale Des Cro!sades Par Les Auteurs Contempora!ns 
(trc. M. Paul!n), tome I-II, Par"s.

15  Salerno’lu II. Romuald (Romuald"), 1866: “Annales Romuald"” (ed. W"lhelm Arndt), Monumenta German!ae H!stor!ca, XIX, Impens!s B!bl!opol!! 
Aul!c! Hahn!an!, Hannover.

16  Kard"nal Boso, 1973: Boso’s L!fe of Alexander III (trc. G. M. Ell"s), Bas"l Blackwell, Oxford. Kron"ktek" Myr"okephalon Sava#ı’na da"r kısmın Türk-
çe tercümes" "ç"n bkz. Adnan Esk"kurt, 2017a, age, s. 37-39.

17 Albert von Stade, 1859: “Annales Stadenses” (ed. J. M. Lappenberg), Monumenta German!ae H!stor!ca, XVI, Impens"s B"bl"opol"" Aul"c" Hahn"-
an", Hannover.

18 Robert de Mont (of Tor"gny), 1844: “Cron"ca” (ed. D. L. C. Bethmann), Monumenta German!ae H!stor!ca, VI, Impens"s B"bl"opol"" Aul"c" Hah-
n"an", Hannover; Robert de Mont (of Tor"gny), 1856: The Chron!cals of Robert De Monte (Lat"nce’den trc. Joseph Stevenson), The Church 
H"stor"ans of England, c. 4, kısım II, London.
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Sava" yer#n#n tesp#t#nde kron#klerde geçen co!raf# ter#m ve tasv#rler de hayl# öneml#d#r. Dolayısı #le sava" ye-
r#n#n konumu, co!raf# adlar, geç#d#n do!rultusu, uzunlu!u, gen#"l#!#, jeomorfoloj#k ve h#drograf#k özell#kler# 
#le b#tk# örtüsü g#b# co!raf# unsurlar de!erlend#r#lm#" ve sava"ın yapıldı!ı co!raf# ortam "ek#llend#r#leb#lm#"t#r.

Dönem kron#kler# yanı sıra, 1/25 000, 1/100 000 ve 1/250 000 g#b# farklı ölçek ve tar#hl# topografya har#taları 
#le uydu görüntüler#nden yararlanılmı", ayrıca sava" yer# oldu!u #ler# sürülen bütün alanlarda yer#nde yapılan 
araz# gözlemler# faydalı olmu"tur.

1. Savaşın Sebepleri:
 
Anadolu Türk beyler# arasında sürekl# b#r uzla"mazlık yaratmak ve da#ma en zayıfı destekleyerek bunu sürdür-
mek "ekl#nde b#r pol#t#ka #zleyen B#zans’ın aleyh#nde tert#p ett#!# #tt#fak kar"ısında Sultan II. Kılıç Arslan’ın 
ba"arılı olması, sava"ın temel sebeb#d#r.

Sultan, 1162 yılında $stanbul’a g#derek $mparator I. Manuel #le yaptı!ı anla"ma #le aleyh#ndek# #tt#fakı da!ıtmı" 
ve tahtta gözü olan karde"# *ah#n"âh’ı da bertaraf etm#"se de esasen 1174 yılında Nuredd#n Mahmud Zengî’n#n 
ölümü #le Orta Anadolu’da kat# üstünlük sa!lamı"tır.19 Bu durum I. Haçlı Sefer#’nden ber# Anadolu’yu yen#den 
elde etme arzusundak# B#zans #darec#ler# #ç#n arzulanan b#r gel#"me de!#ld# ve artık #k# taraf arasında sava" ka-
çınılmaz hale gelm#"t#.

1162 yılında $stanbul’da yapılan anla"ma aslında tara&ara ya"adıkları sorunların üstes#nden gelmek #ç#n za-
man kazandıran b#r s#yasî manevra #d#. N#tek#m bu süreçte B#zans’ın Anadolu’dak# araz# kayıpları devam etm#" 
ve $mparator I. Manuel’#n Ala"eh#r’e de!#n uzanan b#r harekât düzenled#!# 1173 yılından #t#baren de her #k# 
taraf yen# b#r gerg#nl#k dönem#ne g#rm#"t#r. Batı Anadolu’da Türkmenler el#ne geçen yerle"meler#n #ades#n# 
talep eden $mparator, hedef#ne ula"amayınca Bas#le Tz#kandelos ve M#khael Angelos adlı komutanları el# #le 
harekâtlar düzenleyerek; Bergama, Kırka!aç, Edrem#t tara&arını Türkmen tehd#d#nden kurtarmı" ve Den#zl# 
"ehr#n# tahk#m ett#rm#"t#r. N#yet#, bu ve benzer# uygulamalarla nüfus ve güç kaybeden b#rçok Batı Anadolu 
yerle"mes#n# esk# canlılı!ına kavu"turmaktı.

19 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 81-84; Ioannes K"nnamos, 2001: s. 149-151; Süryanî M"hael, 1905: 319-320, 324, 326, 332, 345-346, 349-350, 357, 
362-364; Sur (Tyre) P"skoposu W"ll"am, 1943: c. II, p. 394; Gregory Abû’l-Farac, 1987: s. 399, 402, 406, 410, 413-414, 417-418; !bnü’l-Esîr, 1987: 
el-Kâm"l f"’t-Tar"h, c. XI, (trc. Abdülker"m Özaydın), Bahar yay., !stanbul, s. 257-258, 314-317, 322-324; !bnü’l-Ezrâk, 1992: s. 142, 166-167, 169; 
Ahmed b. Mahmud, 1977: Selçuknâme (haz. Erdo$an Merç"l), II, Tercüman 1001 Temel Eser no. 102, !stanbul, s. 148-149; Ker"müdd"n Mahmud-" 
Aksarayî, 2000: Müsâmeretü’l-Ahbâr (trc. Mürsel Öztürk), TTK., Ankara, s. 22-23; Mükr"m"n Hal"l Y"nanç, 1950: “Dân"#mendl"ler”, $A, c. III, 
M.E.B., !stanbul, s. 473; Osman Turan, 1993a: Selçuklular Zamanında Türk!ye, Bo$az"ç" yay., !stanbul, s. 201-205; Al" Sev"m, 1993: Anadolu’nun 
Feth! Selçuklular Dönem!, TTK., Ankara, s. 147-148; Erdo$an Merç"l, 1993: Müslüman Türk Devletler! Tar!h!, TTK., Ankara, s. 126.



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 187

$mparator I. Manuel, Sultan II. Kılıç’ın 1175 yılında Dâni"mendli arazisine hâkim olması üzerine kapsamlı askerî 
harekâta hazırlanmı"tır. Bu süreçte Eski"ehir’de Dorylae#on Kales#’n# (Karaca"eh#r Köyü’nde)20 ve Den#zl# Kho-
ma’da (Gümü"su)21 da Subla#on Kales#’n# #n"â ett#rm#"t#r.22 Y#ne bu sırada *ah#n"âh ve M#kha#l Gabras #dares#nde 
Türkler üzer#ne #k# ordu sevk etm#", sonuç alamadı!ı harekâtlar sonrası Hadım 'omas’ı elç# olarak Konya’ya 
gönderm#" ve Amasya’nın kend#s#ne ver#lmes#n# #stem#"t#r.23 Sultan #se $mparator’un anla"maya aykırı faal#yetler# 
sebeb# #le Esk#"eh#r ve $stanbul’da bulundu!u sırada ona elç#ler gönderm#" ancak b#r sonuç alamamı"tır. 24

N#hayet tara&ar arasındak# anla"mazlıklar çözümsüz kaldı!ından sava" kaçınılmaz olmu"tur. Kaynaklardan 
anla"ıldı!ına göre sava"ın sonucunu B#zans Ordusu’nun manevra kab#l#yet#n# en aza #nd#ren co!raf# "artlar 
bel#rlem#"t#r. Sultan II. Kılıç Arslan bölgen#n co!rafyasını #y# tanıdı!ından, kalabalık ve donanımlı B#zans Or-
dusu #le meydan sava"ı veya Konya’da b#r "eh#r savunması yapmayı terc#h etmem#"t#r. Bunun yer#ne b#rl#kler#ne 
avantaj sa!layan yüksek b#r araz# ve dar b#r geç#tte sava"ı kabul etm#" ve stratej#s#nde ba"arılı olarak öneml# b#r 
zafer kazanmı"tır.25

2. Bizans Ordusu’nun Savaş Hazırlıkları ve İlerleyişi 
 
$mparator I. Manuel 1175 kı"ında Latin, Macar, Sırp ve Kumanlardan ücretli asker toplamı", ayrıca sayısız yük 
hayvanı, be" bin araba, mancınık ve koçba"ı gibi ku"atma aletleri tedarik etmi"tir.26 $mparatorun Konya’yı zapt 
ed#p Sultan’ı es#r etmek ve Türkler# Anadolu’dan $ran’a sürmek #ç#n hazırlandı!ını anlatan N#ketas, “B#nlerce 
sava"çı” #fades#n# kullanıp B#zans ordu mevcudu hakkında b#r rakam vermez.27 K#nnamos #se $mparator’un Sırp 
ve Macarlardan sayısız b#rl#kler toplayıp büyük b#r #t#na #le sava"a hazırlandı!ını, askerlere ve atlara gerekl# 
malzemey# ta"ımak #ç#n Trakya’dak# köylerden sayısız öküz alındı!ını ve üç b#nden fazla araba hazırlandı!ını 
#fade etm#"t#r.28 Süryani Mihael de Bizans Ordusu’nda 5000 erzak arabası oldu!unu bildirmi"tir.29 Sava"tan 
bahseden $bnü’l-Ezrâk #se B#zans ordu mevcudunu mübala!a #le 700.000 süvar# olarak verm#"t#r.30

20 W"ll"am M"tchell Ramsay, 1960: Anadolu’nun Tar!h! Co#rafyası (trc. M"hr" Pekta#), MEB. yay., !stanbul. s. 224, 233.
21 B"lge Umar, 1993: Türk!ye’dek! Tar!hsel Adlar, !nkılâp K"tabev", !stanbul, s. 723-724. Ayrıca bkz. Charles Le Beau, 1834: H!sto!re du Bas Emp!re, 

tome XVI, Par"s, s. 273.
22 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 122. W"ll"am M"tchell Ramsay, 1895: The C!t!es and B!shopr!cs of Phryg!a, c. I, Clarendon Press, Oxford, s. 20 (d"pnot 2).
23 Ioannes K"nnamos, 2001: s. 210-213, 215; Süryanî M"hael, 1905: tome III, s. 369; !bnü’l-Esîr, 1988: el-Kâm!l f!’t-Tar!h, c. IX (trc. Abdülker"m Özay-

dın), Bahar yay., !stanbul, s. 233-234; Gregory Abû’l-Farac, 1987: c. II, s. 421-422; Erdo$an Merç"l, 1993: s. 127.
24 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 85, 121-122, Ioannes K"nnamos, 2001: s. 214.
25 Mehmet Ak"f Ceylan, 2016: “Co$raf" Perspekt"ften Myr"okefalon Sava#ı’nın Yer" ve Konya Ba$ırsak Bo$azı,” Selçuk Ün!vers!tes! Selçuklu Ara"-

tırmaları Derg!s! (USAD), sayı 5, Konya, s. 71.
26 Roger de Hoveden, 1853: c. I, s. 420.
27 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 123.
28 Ioannes K"nnamos, 2001: s. 214.
29 Süryanî M"hael, 1905: tome III, s. 371.
30 !bnü’l-Ezrâk, 1992: s. 182.
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B#zans Ordusu 1176 baharı $stanbul’dan hareketle Kocadere kıyısındak# ordu üssü (apl)kton) Lopad#on’da 
(Uluabat Köyü, Karacabey) toplanmı", Sırp ve Macar b#rl#kler#n#n gec#kmes# sebeb# #le sefer 1176 yaz mevs#m# 
ba"ına kalmı"tı. $mparator, Esk#"eh#r yolu yer#ne Balıkes#r yakınındak# Akhyraous’dan (Akîra) geç#p, Den#zl# 
üzer#nden #lerlem#"t#. Honaz’a (Khona#) ula"tı!ında mola verm#" ve Ba"melek M#kha#l K#l#ses#’n# z#yaret etm#"-
t#. Kend# denet#m#ndek# bu güzergâhı terc#h etmes#, Esk#"eh#r üzer#nden #lerlen#lmes# durumunda kar"ıla"ıl-
ması muhtemel Türk mukavemet#nden çek#nm#" olması #le #zah olunab#l#r.

1162 Barı"ı’nı sürdürmek #steyen ancak elç#ler# el# bo" ger# dönen Sultan #se Türkmenlerden takv#ye alıp dü"-
manı gece baskınları #le yıpratmayı planlamı"tı. Ayrıca Süryanî M#ha#l’#n #fade ett#!# üzere, b#rl#kler#ne sava"-
mamayı, eller#ndek# yerler# tahl#ye ederken erzaklarını ve B#zans Ordusu’ndak# hayvanların otlayab#lece!# ça-
yırları yakarak kullanılamaz hale get#rmeler#n#, su kaynaklarını ve kuyuları hayvan le"ler# #le enfekte etmeler#n# 
emretm#"t#. Küçük b#rl#klere ayrılan Selçuklu Ordusu’nun ve göçebe Türkmenler#n 5000 ve 10.000 k#"#l#k kuv-
vetlerle dü"mana vur kaç tarzı baskınlar yaptı!ı bu süreçte, B#zans Ordusu açlık ve susuzlu!un yanı sıra salgın 
hastalıkların pençes#ne dü"mü"tü.31

2.1. Kelainai’den (Dinar) Khoma’ya Varış
 
$mparator, Niketas’a göre Kelainai’den (Dinar) sonra Khoma’ya (Homa) gitmi"tir. $lk anda akla gelen buranın 
Denizli Gümü"su’daki Khoma oldu!udur. Ancak burası ters istikamette kuzeyde kalmaktadır.

$mparator I. Manuel acaba ordusu ile Kelainai’den ba"ka bir Khoma’ya mı gitmi"tir? Muhakkak öyle olmalıdır, 
zira sava" sonucunda Sultan’ın ısrarla yıkılmasını $mparator’dan istedi!i iki kaleden biri Sublaion idi. Bu 
noktada Süryanî Mihael’in Bizans Ordusu’nun Türk topraklarında 5 gün yol aldı!ını söylemesi önem kazanır.32 
Z#ra Khoma’dak# Subla#on Kales# Türk topraklarında olsa #d# Sultan sava" sonunda kend# araz#s#ndek# kalen#n 
yıkılmasını #ster m#yd#?

Y#ne 1175 yılında $stanbul’dan Konya’ya seyahat eden el-Herev#’n#n Dorylae#on (Esk#"eh#r) ve Amor#on Kale-
s#’n#n (Em#rda!/Afyon) Selçuklu-B#zans sınırında yer aldı!ına #"aret etmes# de d#kkat çek#c#d#r.33 Bu durumda 
sınırın kabaca kuzeyde Dorylae#on ve güneyde Amor#on #le o sıralar B#zans hâk#m#yet#ndek# Attale#a (Antâl#y-
ye, Antalya) arasındak# hat #le bel#rl# oldu!unu söylemek mümkündür.

31 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 123; Süryanî M"hael, 1905: tome III, s. 370-371. Ayrıca bkz. Charles Le Beau, 1834: tome XVI, s. 276. 
32 Süryanî M"hael, 1905: tome III, aynı yer.
33 el-Herev", 1957: K"tâbü’l-!#ârât !lâ Ma$r"fet"’z-Z"yârât (Gu"de Des L"eux De Peler"nage), (trc. Jan"nne Sourdel-Thom"ne), Inst"tut França"s De 

Damas, Damas, s. 131.
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Bu b#lg#ler rehberl#!#nde 5 günlük yolculukla ula"ılab#lecek Khoma adını ta"ımı" mevk#ler ara"tırıldı!ında D#-
nar’ın yakla"ık 200 km. uza!ındak# Bey"eh#r’#n 5 km. kadar güney#nde yakın zamana kadar Khoma adını ta"ı-
yan yerle"meler oldu!u görülür. Bunlar, Ç#vr#l köyü güney#ndek# A#a$ı ve Yukarı Esence’d#r. Bey"eh#r kazasında-
k# Göçü’ye tab# Ulu Homa ve K!ç! Homa köyler# olarak Osmanlı tahr#rler#nde de yer alırlar.34

B#zanslıların D#nar’dan #lerled#!# bu yören#n K#nnamos tarafından Esk#ça!’da bölgede ya"ayan Homonadlar 
sebeb# #le Khoma olarak adlandırılmı" olması da #ht#mal dah#l#nded#r. 

N#ketas sava"ı detaylı b#r b#ç#mde anlatır ancak B#zans Ordusu’nun Kela#na# #le Khoma arasında kat ett#!# men-
z#ller# vermed#!# #ç#n sava" yer#n#n kes#n tesp#t# #ç#n yararlı de!#ld#r. K#nnamos #se eser#nde sava" yer#n# tesp#te 
#mkân veren öneml# kayıtlara yer verm#"t#r. Buna göre $mparator I. Manuel 1146 yılındaki Konya seferinde 
ba"arısız olunca "ehir önlerinden çekilirken Tzibrelitzemani Geçidi yolu ile Pusguse Gölü’ne (Bey"ehir Gölü) 
varmı"tır.35

K#nnamos’un sava" yer# lokal#zasyonuna da#r kaydı d#kkate alındı!ında Khoma’ya #lerleyen B#zans Ordusu Ke-
la#na#’den hareketle har#ta 1’de görüldü!ü üzere D#nar, Uluborlu, Sen#rkent, Kumdanlı, Yalvaç ve *ark#kara!aç 
güzergâhını #zlem#" olmalıdır.

Harekâtını adeta b#r Haçlı sefer# g#b# gören ve Anadolu’yu ger# alma arzusundak# I. Manuel, Lât#n pr#nkepsl#kle-
r#n#n de deste!#n# almı"tı.36 N#ketas’a göre yol boyunca sıkı b#r düzen kurmu", her geceleme yer#nde karargâhın 
etrafına mân#alar yaptırmı" ve sava" sanatının bütün kurallarını göz önünde bulundurmu"tu. Ancak sava" ma-
k#neler#n# çeken yük hayvanlarıyla, sayıları çok olmakla b#rl#kte heps# de sava" #ç#n #"e yaramayan adamlardan 
terekküp eden sürücüler yüzünden pek yava" #lerleneb#l#yordu.37

Sultanın #lerlemekte olan Manuel’e b#rkaç kez daha elç# heyet# yolladı!ı, ancak barı"a #kna ed#p yolundan çev#-
remed#!# anla"ılmaktadır. Sultanın sava" önces# son te"ebbüsünde aldı!ı cevap N#ketas’a göre "öyle #d#:

“"mparator k!b!rl! b!r palavrayla, ona cevabını b!zzat ve Konya’da b!ld!rece$!n! bel!rtt!. Bunun üzer!ne Sultan b!r an-
la#maya varılamayaca$ını anlayarak, B!zans Ordusu’nun Myr!okephalon’dan hareket ett!kten sonra geçmes! gereken 
ve Tz!br!tze (Tz#vr#tz)) Geç!t! adını ta#ıyan, yolun darla#tı$ı yer! !#gal ett!.” (Foto. 1)

34 Fer"dun Naf"z Uzluk, 1958: Fat!h Devr!nde Karaman Eyâlet! Vakıfları F!hr!st! (881/1476), Vakıflar Umum Müdürlü$ü Ne#r"yatı, Ankara, s. 64; 
Fahr" Co#kun, 1996: 888/1483 Tar"hl" Karaman Eyâlet" Vakıf Tahr"r Defter" (basılmamı# Y. L"sans tez"), !stanbul, s. 95, 104; BOA. TD., 920/40, 
906/1500 tar"hl" mufassal defter, s. 429-431; Mehmet Ak"f Erdo$ru, 2004: Bey"eh!r Sanca#ı’nın 1584 Tar!hl! Nüfus Sayımı (Bey"eh!r, Seyd!"e-
h!r, Bozkır), Ege Ün"vers"tes" Edeb"yat Fakültes" yay. no. 123, !zm"r, s. 34-37, 45-46, 113-115. Ayrıca bkz. Mehmet Ak"f Erdo$ru, 2006: Osmanlı 
Yönet!m!nde Bey"eh!r Sanca#ı (1522-1584), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, !stanbul, s. 117.

35 Ioannes K"nnamos, 2001: s. 41. Ayrıca bkz. Muharrem Kes"k, 2003: Türk!ye Selçuklu Devlet! Tar!h! Sultan I. Mesud Dönem! (1116-1155), TTK yay., 
Ankara, s. 65-72.

36 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 123.
37 N"ketas Khon"ates, 1995: aynı yer; Roger de Hoveden, 1853: c. I, s. 420.
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Foto 1.Duble Yol Yapım Çalışmalarının Kuzey Yamaçları ve Vadi Tabanının Doğal Görünümünü Değiştirdiği Bağırsak Boğazı’nın 
Darlaştığı Yerin Eski Bir Görünümü. (2014 Mayıs)

 
“Geçmek !steyecek olurlarsa B!zanslılara derhal kar#ı koymak üzere b!rl!kler!n! bu dar geç!de doldurdu. Tz!br!tze Geç!-
d! yüksek yamaçlarla çevrelenen uzun b!r vad!d!r. Kuzeye do$ru g!tt!kçe d!kl!$! azalır ve yayvan tepeler arasında gen!# 
vad!ler hal!n! alır. Güneye do$ru !se vad! g!tt!kçe d!kle#!r ve sarpla#ır.”38

N#hayet B#zans Ordusu, o dönemde henüz Rum asıllı b#r kısım nüfusun ya"ıyor olması muhtemel Khoma’da #kmal 
yapıp, N#ketas’ın Myr#okephalon olarak adlandırdı!ı kale harabes#n#n görüldü!ü yerden Tz#br#tze Geç#d#’ne yöneld#. 

2.2. Tzibritze Boğazı ve Myriokephalon Kalesi’nin Yeri
Tz#br#tze Bo!azı, N#ketas ve K#nnamos’un eserler#ndek# n#speten detaylı anlatımlardan anla"ıldı!ına göre bo-
!az karakterl# b#r geç#t yer#d#r.

N#ketas, B#zans Ordusu’nun Tz#br#tze Bo!azı’na ula"ırken D#nar #le Khoma arasında a"tı!ı menz#ller# b#ld#rme-
d#!#nden sava" mevk##n#n tesp#t#nde bu yönüyle pek yararlı de!#ld#r.

38  N"ketas Khon"ates, 1995, s. 124.
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K#nnamos #se, “…Sultan onların tahr!k! !le esk!s! g!b! kaçmak !stemed! ve !y! b!r duruma ula#ınca, barbar d!l!nde Tz!b-
rel!tzeman! den!len yere varmı# bulunan Romalılara hücum etmek üzere acele ett!. Burası d!$er bütün yerlerden daha 
zor geç!l!r; sadece sa&ar hal!ndek! ordular !ç!n de$!l, küçük gruplarla yolculuk yapanlar !ç!n de zordu. Romalılar aslında 
ordugâhta zor durumdaydılar”, eser#n d#!er b#r sayfasında “Çünkü hala dü#man ülkesinin ortasındayız ve Roma 
sınırlarından çok uzaklardayız. Bunu söyledikten ve orduyu düzene soktuktan sonra do$ruca önceleri halkın Skleros’a 
ait ama #imdi Pusguse dedikleri göle [Bey#ehir Gölü] do$ru yola çıktı. Ordu o dar yerden ovaya çıkıp açık alana varınca, 
"mparator askerlerden birine çok yüksek sesle haykırıp Türklerden birini ça$ırmasını emretti” ve b#r ba"ka sayfada da 
“"mparator Ma!andros’un [Büyük Menderes] kaynaklarından b!r!ne [muhtemelen D!nar’a] varınca, artık dü#man top-
raklarının dı#ına çıktı$ını zannett!. Burasının suyu bol ve !nsanın gözüne çok ho# görünen b!r yer oldu$unu fark ederek, 
sava#ın verd!$! sıkıntıyı avlanmanın e$lences! !le üzer!nden atıp gev#emek !sted!” "eklinde 1146’da yapılan sava"lar 
ba!lamında Tz!brel!tzeman! Geç!d!’n#n konumuyla #lg#l# çok öneml# ve n#speten ayrıntılı b#lg#ler vermekted#r.39

$mparator I. Manuel Komnenos, $ngiliz Kralı II. Henry Plantagenet’e Myriokephalon Sava"ı’nı anlattı!ı 
nispeten uzun bir mektup göndermi"tir. Bo$azın adı, Manuel’#n mektubuna yer veren ve aslında Roger de Ho-
veden’a a#t oldu!u halde Bened#ct of Peterborough’un kaleme aldı!ı zanned#len eserde (Gesta Reg!s Henr!c! 
Secund! and Gesta Reg!s R!card!) C!br!lc!man!40 ve aynı eser#n Roger de Hoveden tarafından gen#"let#lm#" hal#n#n 
(Chron!ca Mag!str! Roger! De Houedene) Lat#nce ne"r#nde Cybr!lcyman!,41 Roger de Hoveden’#n b#r d#!er Lat#nce 
eser#n#n (Annal!um pars pr!or & poster!or, Scr#ptores post Bedam, S#r Henry Sav#lle, Frankfurt 16012) $ng#l#zce 
tercümes#nde #se C#br#lc#ma42 "ekl#nde kayded#ld#!# görülür. Dolayısıyla geç#t ve bulundu!u yören#n adı h#çb#r 
de!#"#kl#!e u!ramadan hemen hemen aynı b#ç#mde yazılmı"tır.

Süryanî M#hael de

“B!zans Ordusu’nun Türkler!n araz!s!nde be# günlük yolculuk mesafes!nde hızlı b!r #ek!lde !lerled!$!n!, bu memleket-
te bulunan ve !mparatorun kend!ler!n! yurtlarından sürece$!n! gören çek!rge g!b! sayısız Türkmenlerden 5000 veya 
10.000’! tarafından kar#ılandı$ını, bunların Rumların kampı dı#ındak!ler! yakıp, yıkıp katlett!kler!n! kaydeder. Ayrı-
ca, B!zanslıların Konya yakınına ula#tıklarında #ehre b!r günlük yürüyü# mesafes!nde ve sultanın bulundu$u yer!n üç 
saat uza$ında bulunduklarını anlatır.”43

39  Ioannes K"nnamos, 2001, s. 41, 48-50.
40  Bened"ct of Peterborough, 1867: Gesta Reg!s Henr!c! Secund! Bened!ct! Abbat!s (The Chron!cle of the Re!gns of Henry II. and R!chard I. A. D. 
  1169-1192), (ed. W"ll"am Stubbs), c. I, Oxford, s. 128.
41  Roger de Hoveden, 1869: Chron!ca Mag!str! Roger! De Houedene (ed. W!ll!am Stubbs), c. II, London, s. 103.
42  Roger de Hoveden, 1853: c. I, s. 420.
43  Süryan" M"hael, 1905, s. 370-372.
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Y#ne Sur’lu W#ll#am da

“Sava#ın Konya’da cereyan ett!$!n!, ya#anan trajed!n!n B!zans vaz!fel!ler!n!n tedb!rs!zl!$!nden gerçekle#t!$!n! ve ordu 
!le türlü sava# a$ırlıklarının !lerlemes!ne müsa!t gen!# ve açık yollar dururken dü#manın !#gal! altındak! tehl!kel! ve dar 
yerlere bodoslama !lerlend!$!n! anlatır.” 44

Héthoum da XII. ve XIII. yüzyıldak# öneml# olayları anlatan kron#klerden b#r#d#r. Bu kron#kte, 625 (6 *ubat 
1176 - 4 *ubat 1177) yılına a#t öneml# olayların kayded#ld#!# kısa paragrafta Myr#okephalon Sava"ı #le #lg#l# b#r 
cümlel#k b#lg#ye rastlanır. Bu cümlede Héthoum, “B!zans !mparatoru Manuel Komnenos, Sultan Kılıç Arslan tara-
fından Konya yakınında yen!ld!” demekted#r.45 D#!er bazı kron#kler (Smbad, Suryanî M#hael) g#b#, Héthoum’un 
da sava"ın yer# konusunda Konya yakınını açıkça bel#rtt#!# görülür.

Bu b#lg#ler, sava"ın yapıldı!ı yer#n Konya’nın batısında, Bey"eh#r-Konya arasındak# kes#mde aranması gerek-
t#!#n# göster#r. Derbend ve Ba!ırsak bo!azları bu kes#mde yer alır. Bunlardan co!rafî özell#kler# kron#kler#n 
anlatımları #le örtü"en yegâne yer #se, Ba!ırsak Bo!azı’dır.

N#ketas’ta Myr!okephalon (b#n kelle) adı #le z#kred#len kalen#n yer# de öneml#d#r. Müell#f sefere katılmadı!ı ve 
malumatı orada bulunanlardan elde ett#!#ne göre, Myr#okephalon ona b#lg# veren askerler#n kullandı!ı b#r 
#s#md#r. Kalen#n esk# ve terk ed#lm#" oldu!unu söylerken bunu do!rulamaktadır.46

Myr#okephalon Kales# olması muhtemel yer, foto 2’dek# Asar Kale (Balkayalar) mevk##d#r. Ba!ırsak Bo!azı’nın 
darla"tı!ı yer önces#nde, yoldan 2 km. kadar #çer#ded#r. Osmanlı tahr#rler#n#n ne"r#nde Karye-! H!sar-ı Meldos 
tâb!-! Çemen El! "ekl#nde kayıtlı oldu!u görülür.47

44  Sur (Tyre) P"skoposu W"ll"am, 1943: c. II, s. 414-415.
45  Héthoum, 1869: s. 477.
46  N"ketas Khon"ates, 1995: s. 123.
47  Mehmet Ak"f Erdo$ru, 1990: “Ak#eh"r Sanca$ındak" D"rl"kler"n III. Murad Devr"ndek" Durumu ve 1583/991 Tar"hl" Ak#eh"r Sanca$ı !cmal Defte
  r"”, Osmanlı Tar!h! Ara"tırma ve Uygulama Merkez! Derg!s!, sayı 1, s. 148, 150.
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Foto 2. Asar Kale’ye (Balkayalar Kalesi) Ait Bir Görünüm. (Ekim 2017)

Çapı 750 m. ve yerden yüksekl#!# yakla"ık 100 metrey# bulan do!al kayalık b#r yükselt# üzer#ndek# kalıntılardan 
buranın Dem#r Ça!ı’ndan #t#baren kullanıldı!ı tesp#t ed#lm#"t#r. He#nr#ch Swoboda’ya göre yüzey buluntuları, 
burada Geç Roma ve Erken B#zans dönemler#nde b#r kalen#n mevcud#yet#n# göstermekted#r.48 Ek#m 2017’de 
yapılan ara"tırma sırasında üzer#nde tesadüf ed#len k#m# kalıntılar foto!ra&anmı"tır (Foto 3, 4, 5, 6 ve 7).

Foto 3. Asar Kale (Balkayalar Kalesi) Üzerindeki Bir Kalıntı (Ekim 2017)

48 He"nr"ch Swoboda, vd., 1935: Denkmaler Aus Lykaon!en Pamphyl!en und Isaur!en, W"en, s. 106-108; Ayrıca bkz. Karau$uz, Güngör ve Kunt, 
Hal"l !brah"m., 2004: Esk"ça$ Kaleler", Ç"zg" K"tabev", Konya, s. 21-23.
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Foto 4. Asar Kale (Balkayalar Kalesi) Üzerindeki Bir Kalıntı (Ekim 2017)

Foto 5. Asar Kale (Balkayalar Kalesi) Üzerindeki Bir Kalıntı (Ekim 2017)
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Foto 6.Asar Kale (Balkayalar Kalesi) Üzerindeki Bir Kalıntı (Ekim 2017)

Foto 7.Asar Kale (Balkayalar Kalesi) Üzerindeki Bir Kalıntı (Ekim 2017)
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Üç taraftan d#k olan kayalık yüzey sebeb#yle ancak kuzey tarafından ula"mak mümkündür ve bu kes#mde sur 
kalıntıları #le b#r tapınak sahasına a#t #zler mevcuttur. Kalın duvarlarının harcında k#reç kullanılmı" oldu!u 
görülür. Ayrıca, dâh#l#nde b#r sarnıç ve b#r de merd#ven (Foto 8) mevcuttur.

Foto 8. Asar Kale Kuzeydoğusundaki Yerli Kayaya Oyulmuş Merdiven (Ekim 2017)

K#l#kya Ermen# Krallı!ı dönem#n# ele alan Smbat Sparapet’#n XIII. asra a#t kron#!#nde bulunan sava"la #lg#l# b#r 
kayıt buraya #"aret ed#yor olab#l#r.

Müell#f, “Aynı yıl (1176’da), Konya (Icon!um) Sultanı Kılıç Arslan Konya’ya uzak olmayan b!r yerde, bugün yıkık ve 
terk ed!lm!# olan Meld!n!s Kales!’n!n önünde B!zans "mparatoru Manuel’! hez!mete u$rattı” ve “Sonra "mparator !le 
yen! b!r müttef!kl!k antla#ması yaptı” "eklinde sava"tan bahseder.49

49 Smbat Sparapet, 1869, s. 626.
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Burada sözü ed#len Mel#tene (Meld#n#s) #le M. Ak#f Erdo!ru hocanın yayınladı!ı Osmanlı tahr#rler#nde Ak"e-
h#r’e tab# H#sar-ı Meldos köyü "ekl#nde geçen Türkçele"m#" #s#m arasında, Osmanlıca yazılı"ın farklı okunab#le-
ce!# (Meld#n#s "ekl#nde) d#kkate alınırsa, b#r alâkanın söz konusu oldu!u görülecekt#r.

3. Selçuklu Stratejisi ve Zaferi
N#ketas’a göre bo!aza yönelen B#zans Ordusu’nun öncüler#n# Konstant#nos Angelos’un o!ulları Ioannes #le 
Andron#kos, Konstant#nos Makrodukas ve Andron#kos Lapardas’ın b#rl#kler# meydana get#r#yordu. Bunların 
ardından da Lât#n ücretl# askerlerden müte"ekk#l sa! kanadın komutanı Baldu#nos (Antakya Pr#nkepsl#!#’n-
den Baudou#n, $mparatorun kayınb#rader#) ve sol kanat komutanı 'eodoros Mavrozomes gel#yorlardı. Onları, 
yük hayvanları #le ordugâh h#zmetkârları, ku"atma aletler#n# ta"ıyan arabalar ve n#hayet seçk#n muhafızlarıyla 
$mparator Manuel ve konvoyun en ger#s#nde bulunan artçı b#rl#klerle Andron#kos Kontostephanos #zl#yordu.50 

Bo!azın darla"tı!ı yere ula"an Angelos’un o!ulları #le Makrodukas ve Lapardas #dares#ndek# b#rl#kler, yaya kuvvet-
ler# sayes#nde buradan geçeb#ld#ler ve b#r yayvan tepey# (Foto 9 ve 11) #"gal ederek geç#d#n Konya tarafındak# çıkı"ı-
nı emn#yete aldılar. Ancak B#zans ordu b#rl#kler# b#rb#rler#nden kopuk halde #lerl#yorlardı ve bu hatanın #lk kurbanı, 
Türkler#n ok ve mızrak ya!muru altında kalıp büyük bölümü #mha ed#len 'eodoros Mavrozomes #dares#ndek# sol 
kanat oldu. Aynı akıbete #mdada gelen Baudou#n’#n b#rl#kler# maruz kaldı ve o da çarpı"malar sırasında öldü.

Menderesler yaparak uzanan ve etrafı n#speten d#k yamaçlarla çevr#l# bo!azın çıkı"larını kapatmı" olan tepeler-
dek# Türk kuvvetler# dü"manın a!ırlıklarını ta"ıyan arabalardak# ko"ulu hayvanları okla vurup dü"man b#rl#k-
ler# arasında #rt#batı engelleyen setler olu"turdular. $ler# ve ger# g#demeyen, #mparator #le artçılardan da destek 
alamayan B#zans kuvvetler# pan#kleyerek a!ır b#r ma!lub#yete u!radılar. Mücadeleler öyle "#ddetl#yd# k#, ortalı!ı 
toz bulutu kaplamı", bazıları yamaçlardan a"a!ı yuvarlanmı"lardı.51

Süryanî M#hael’e göre öncüler#n geçt#!# bo!aza onları #zleyerek gelen ve dâh#l#nde #nsanlar #le hayvanlar #ç#n ge-
rekl# erzak ve malzemey#, sava" araçlarını ta"ıyan 5000 araba #le B#zans ordugâhını 50.000 Türk ya!malamı"tır.52

50 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 124-125; Charles Le Beau, 1834: tome XVI, s. 277.
51 N"ketas Khon"ates, 1995: aynı yer; Roger de Hoveden, 1853: c. I, s. 421; !bnü’l-Esîr, 1988: c. IX, s. 249-250, Süryanî M"hael, 1905: tome III, aynı 

yer; Kudret Ay"ter, 1981: “Myr"okephalon Sava#ı Nerede Olmu#tur?”, VIII. Türk Tar!h Kongres! (II. c!ltten ayrı basım), TTK., Ankara, s. 599-701.
52 Süryanî M"hael, 1905: tome III, s. 371.
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Foto 9.Höyük Tepe’den Bağırsak Boğazı’nın Konya Çıkışı (Mayıs 2014)

 
*#ddetl# çarpı"malar #ç#ne g#ren $mparator, b#r süre b#r ahlat a!acının (yabanî armut a!acı) gölges#nde d#nlen-
d#kten sonra kâh yerdek# cesetler# ç#!neyerek ve kâh rây#hasına kan kokusu karı"mı" suları co"kun b#r çayı (Foto 
10) a"arak güçlükle bo!az çıkı"ındak# yayvan b#r tepey# (Foto 11) #"gal etm#" öncü kuvvetler#ne ula"ab#lm#"t#r.

 
Foto 10. Boğazın Batı Çıkışında Yunuslar Köyü Yakınında Derin Olmayan Yatağında Akan Bağırsak Çayı’nın Bir Görünümü (Ekim 2017)

 
Foto 11. Boğazın Konya Çıkışındaki Yayvan Tepeye (Höyük Tepe) Ait Bir Görünüm. (Ekim 2017)
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$mparatorun barı" talebi üzerine fenerler e"li!inde gece boyu süren görü"meler sonucunda, Sultan anla"ma 
için elçisi Gabras’ı göndermi"tir.53

N#ketas’a göre, “Yazılı ves!kada, !mparatorun bu anda !y!ce !ncelemeden kabul etmek zorunda oldu$u d!$er #artlar 
yanında b!r m!ktar f!dye ödenmes! ve Doryla!on ve Subla!on kaleler!n!n yıktırılması da bulunmaktaydı.”

$ki gün bekledikten sonra üç Selçuklu emirin refakatinde geldi!i yoldan geri götürülen $mparator, cesetlerle dolu yol 
boyunca ma!lubiyetinin büyüklü!ünü ve acısını bir kez daha mü"ahede ett#. Yolda Subla#on Kales#’n# tahr#p ett#. Ora-
dan Ala"eh#r’e (Ph#ladelph#a) geçt# ve durumunu b#r mektupla $stanbul’a b#ld#rd#. Ancak söz verd#!# halde Doryla#on 
Kales#’n# yıktırmaktan kaçındı.54 Bu, Sultan II. Kılıç Arslan #le aralarında gel#"ecek yen# b#r sürtü"men#n haberc#s#yd#.

4. Savaşın Türk ve Dünya Tarihindeki Önemi
Anadolu’nun artık b#r Türk yurdu hal#ne geld#!# dünyaya #lan ve #spat ed#lm#"t#r. $tibar ve güç kaybeden Bizans, 
Türkleri Anadolu’dan sürüp çıkarma konusundaki arzusundan da ebediyen uzakla"mak durumunda kalmı"tı. 
B#zans s#yasetç#ler# artık Anadolu’nun eller#ndek# kıyı bölgeler#n# koruma end#"es# #le hareket etmek durumundaydılar.
Rum ahal# de B#zans’tan üm#d#n# tamamen kesm#" ve Anadolu’nun yen# sah#b# Türklere tâb# olmak durumunda 
olduklarını anlamı"tı. Avrupalı hükümdarlar nezd#nde büyük yankı meydana get#rm#"t#r. Manuel mektupları 
ve elç#l#k heyetler# #le durumunu g#zlemeye çalı"mı"sa da Sultan II. Kılıç Arslan’ın Alman $mparatoru’na gön-
derd#!# elç#l#k heyet# vasıtasıyla gerçekler ortaya çıkmı"tır. Bu durum, Alman $mparatoru Fr#edr#ch I. Barbaros-
sa ve $ng#l#z kralı II. Henry tarafından heyecanla kar"ılanmı"tır.55 N#tek#m Barbarossa mektup yazarak Manuel’# 
tâb##yet#ne davet etm#"t#r. Moral# bozulup yata!a dü"en Manuel fazla ya"amamı" ve Eylül 1180 tar#h#nde vefat 
etm#"t#r.56

1177 yılında Papalık ba"kanlı!ında toplanan Alman, $talyan ve Lombard toplulukları aralarındak# anla"mazlık-
lara son verm#"ler, Fr#edr#ch I. Barbarossa Mukaddes Roma-Germen $mparatoru olmu"tur. Bu tar#hten #t#baren 
artan dü"manlıklar 1204 yılında $stanbul’da b#r Lât#n devlet# kurulması #le sonuçlanmı"tır.57 Sultan II. Kılıç Ars-
lan’ın bu zafer sonrası $slâm hükümdarları nezd#ndek# #t#barı b#r derece daha artmı"tır. Sultan bütün em#rlere, 
Ba!dat Hal#fes#'ne ve Horasan Sultanı'na köleler, h#zmetkârlar, s#lahlar ve Rumların kelleler# #le mızra!a takı-
lı saçlarını gönderm#"t#r. $slâm "ehirlerinde düzenlenen "enliklere katılanlar caddeler boyunca atları sırtında 
ilerlemi", sava"ta "ehit dü"enler için de dualar edilmi"tir.58

53 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 130-131; Roger de Hoveden, 1853: c. I, s. 422; Süryanî M"hael, 1905: tome III, s. 371; Gregory Abû’l-Farac, 1987: c. II, s. 422.

54 N"ketas Khon"ates, 1995: s. 131-133; Roger de Hoveden, 1853: c. I, s. 422; Ralph Johannes L"l"e, 1977: s. 260.
55 Albert von Stade 1859: s. 349.
56 Ralph Johannes L"l"e, 1977: s. 275; Charles Le Beau, 1834: tome XVI, s. 257-265, 291-292, 296; Georg Ostrogorsky, 1991: B!zans Devlet! Tar!h! 

(trc. F"kret I#ıltan), TTK yay., Ankara, s. 351-364; Steven Runc"man, 1992: Haçlı Seferler! Tar!h!, c. II (trc. F"kret I#ıltan), TTK yay., Ankara, s. 356; 
Osman Turan, 1993a: 210; T"mothy Gregory, 2010: A H!story of Byzant!um, W"ley-Blackwell, Oxford, s. 307-8.

57 Mehmet Abdulhalûk Çay, 1987: II. Kılıç Arslan, Kültür ve Tur"zm Bakanlı$ı yay., Ankara, s. 86.
58 Süryanî M"hael, 1905: tome III, s. 372.
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MYRİOKEPHALON MUHAREBESİ 
NEREDE OLDU?

Özet

Altay Tayfun ÖZCAN

Myr#okephalon muharebes# Türk tar#h#n#n en #y# b#l#nen muharebeler#nden b#r#s# olmasına kar"ı 
her zaman b#r sorunun hedef# olmu"tur: Myr#okephalon muharebes#n#n mevk#s# neres#d#r? W. 
Ramsay’dan bu yana, Selçuklu tar#h# #le #lg#lenen neredeyse tüm tar#hç#ler bu meseley# ele almı"-
lardır. Mesela, önce Düzbel geç#d# üzer#nde duran W. Ramsay-L#mna# #le Gondan# arasındak# b#r 
yer# #fade ederken, II. Kılıç Arslan üzer#ne b#r doktora tez# kaleme alan A. Çay Karamıkbel#’n# 
muharebe meydanı olarak bel#rtm#"t#r. D#!er taraftan daha ba"ka tar#hç#ler #se Düzbel’#n yakın-
larındak# Kuf# Vad#s#'n#, Uluborlu’ya açılan Popa Bo!azı’nı ve Selçukluların ba"kent# Konya’ya 50 
k#lometre uzaklıktak# Ba!ırsak Bo!azı üzer#nde durmu"lardır. 

Bu çalı"mada bu görü"ler# de!erlend#rece!#z ve ardından da bunları Myr#okephalon Muharebes# 
#le #lg#l# b#lg#ler#n bulundu!u kaynaklarla kar"ıla"tıraca!ız. 

Anahtar Kel!meler: Myr#okephalon Muharebes#, Selçuklu Sultanlı!ı, B#zans $mparatorlu-
!u, II. Kılıç Arslan.
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WHERE DID THE MYRIOKEPHALON 
BATTLE TAKE PLACE?

Abstract

Altay Tayfun ÖZCAN

Although the battle of Myr#okephalon #s one of the best-known battles #n Turk#sh h#story, #t 
has always been the target of a quest#on: Where was the locat#on of the Myr#okephalon battle? 
Almost all h#stor#ans #nterested #n Seljuk#d h#story s#nce W. Ramsay dealt w#th th#s #ssue. For 
example, wh#le W. Ramsay #n#t#ally spotted Düzbel passagehe laterreferred to a place between 
L#mna# and Gondan# and A. Çay, who wrote a doctoral d#ssertat#on on K#l#jArslan the Second, 
stated Karamıkbel# as that battlef#eld. On the other hand, other h#stor#ans ment#on Kuf# val-
ley #n the v#c#n#ty of Düzbel Pass, Popa Pass wh#ch leadsto Uluborlu, even recently Ba!ırsak 
Pass wh#ch #s 50 k#lometres far from Konya, the Seljuk#d cap#tal. 

In th#s paper, we w#ll evaluate such v#ews and comparat#vely study them w#th sources thatpre-
sent#nformat#on about the Myr#okephalon battle. 

Keywords: Myr!okephalon Battle, Seljuk!d Sultanate, Byzant!ne Emp!re, K!l!jArslan the 
Second.
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Giriş 

Myr#okephalon Zafer# Anadolu’dak# Türk tar#h# #çer#s#nde en müh#m b#rkaç muharebeden 
b#r#s# olmasına kar"ın son yıllarda nerede yapıldı!ına #l#"k#n tartı"malar, muhareben#n ge-
rek B#zans $mparatorlu!u ve gerekse Anadolu Selçuklu Sultanlı!ı ve hatta bölge #le dünya 
tar#h#ne yansımalarını da ger# plana #ten b#r yo!unluk kazandı. Bu yo!unlu!un, pek çok 
k#msen#n Myr#okephalon muharebes#ne daha da merak duymasına neden oldu!u b#r ger-
çekt#r. Meselen#n b#r d#!er tarafında #se Anadolu Selçuklu tar#h# üzer#ne çalı"ma yapmayan 
3aralarında ben#m de bulundu!um3 akadem#syenler de b#r "ek#lde bu sürec#n #çer#s#ne dâ-
h#l oldular1. Türk Tar#h Kurumu tarafından 839 Mayıs 2017’de gerçekle"t#r#len çalı"tayda 
tebl#! sunan akadem#syenler#n çalı"ma sahalarına yönel#k b#r kısa de!erlend#rme, Myr#o-
kephalon’un yer# tartı"masının, farklı konular çalı"an ve hatta farklı d#s#pl#nlerden gelen 
b#l#m #nsanlarının b#r bulu"ma yer# hâl#ne geld#!#n# göstermekteyd#. Bu çalı"tay son derece 
öneml# b#r platform oldu ve bu konudak# görü"ler#n tartı"ıldı!ı b#r zem#n sa!ladı. Sunulan 
tebl#!ler#n ardından 3Ba!ırsak Bo!azı görü"ünü savunanların katılmadı!ı3 b#r müzake-
re toplantısı da yapıldı ve b#r sonuç b#ld#rges# yayımlanması talep ed#ld#. Bununla b#rl#kte 
Türk Tar#h Kurumu’nun o dönem Ba"kanlı!ını yürüten Ref#k Turan “Bunu Kurum olarak 
b!z b!r sonuca ula#tırmak kararındayız. Allah !n#allah menz!le er!#t!rs!n. Bu !# burada b!tmed!, 
devam edecek. Yer!nde ve gere$!nde s!zlerle haberle#ece$!z”2 sözleriyle toplantıyı kapattı. Buna 
kar"ın Tarih Kurumu, resmî olarak 18.09.2017’de Gelendost’ta düzenlenen Myriokephalon 
Zaferi'nin 841. yılı kutlamalarına temsil edilmi"3 ve bu tems#l 20184 ve 20195 toplantıların-
da da devam etm#"t#r. 

Myr#okephalon muharebes#n#n nerede gerçekle"t#!# meseles#, Selçuklu Ara#tırmaları Derg!-
s!’n#n 2017 yılının 7. sayısında, bu konudak# farklı görü"ler# ela alan makaleler# #çerecek 
"ek#lde özel b#r sayıda ele alındı.  Bununla b#rl#kte #lerleyen günlerde Myr#okephalon’un yer# 
meseles# tartı"maları gündemden dü"med#. Hatta yen# b#r mahal daha tartı"malara sess#z 
sedasız eklend#: Kızılören. Afyon’a ba!lı b#r #lçe olan Kızılören’de 27 Eylül 2019’da çe"#tl# 
tar#hç#ler ve ara"tırmacılar b#r araya gelerek b#r #nceleme gez#s# ve ardından da b#r çalı"tay 
gerçekle"t#rd#ler6.   

1 Ben"m mesele üzer"ne mesa" harcamam, aslında muharebeye "l"#k"n b"r meraktan çok Türk Tar"h Kurumu’nda konu 
"le "lg"l" olarak düzenlenen Çalı#tay "ç"n b"r çalı#ma yapıp yapamayaca$ım hususundak" b"r soru "le ba#lamı#tır. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=GURbhuo0Tqk (Er"#"m Tar"h": 12.11.2020).
3 https://www.hurr"yet.com.tr/m"ryokefalon-zafer"n"n-y"ldonumu-kutland"-40582462 er"#"m tar"h" 02.06.2020.
4 https://www.ttk.gov.tr/bas"ndattk/m"ryokefalon-zafer"-842-y"l"nda-torenlerle-kutlanacak/ er"#"m tar"h" 02.06.2020.
5 https://www.haberturk.com/"sparta-haberler"/71813116-m"ryokefalon-zafer"n"n-843y"ldonumu-"spartada-torenler-

le-kutlanacakanadolunun-turk"ye er"#"m tar"h" 02.06.2020.
6 Bu çalı#taya ben de davet ed"lm"#t"m. Fakat yo$unlu$um sebeb"yle "#t"rak etmem mümkün olmamı#tı. 
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Myriokephalon’un Yeri İle İlgili İlk Tespitler

Myr#okephalon muharebes#n#n nerede vuku buldu!u meseles#n# #lk ele alan k#"# olan W.M. Ramsay, zafer#, önce Düz-
bel’e yerle"t#rm#"se de7 sonra W. Tomaschek’#n 3ne oldu!unu #fade etmed#!# “uyarısı” #le bu görü"ünden vazgeçerek 
muhareben#n L#mna# #le Gondan#, yan# Hoyran #le Kumdanlı arasında gerçekle"t#!#n# #fade etm#"t#r8. Ülkem#zde #se bu 
mesele üzer#ne #lk e!#len k#"# #se Fer#dun D#r#mtek#n olmu"tur. O, W.M. Ramsay’#n Hoyran #le Kumdanlı arasındak# b#r 
yer# #"aret etmes#n# ele"t#rerek #lk görü"ünden yana, yan# Düzbel’den yana b#r f#k#r bel#rtm#"t#r. Sonrak# yıllarda konu 
üzer#nde duran Kudret Ay#ter #se Myr#okephalon’un Düzbel’#n de #ç#nde oldu!u Ç#vr#l’dek# çe"#tl# geç#tlerde olmu" ola-
b#lece!# üzer#nde durmu"9, Kemal Turfan ve B#lge Umar da Düzbel’#n yakınındak# Kuf# çayına #"aret etm#"lerd#r10. 

F. D#r#mtek#n ve sonrak# görü"lere kar"ın W.M. Ramsay’ın Myr#okephalon Zafer#'n#n L#mna# #le Gondan#, yan# Hoyran 
#le Kumdanlı arasında vuku buldu!una #l#"k#n tesp#t# daha etk#l# olmu"tur. Bunun neden# Osman Turan’ın W.M. Ram-
say’# tak#p ederek zafer#n Kumdanlı’da kazanıldı!ını kabul etmes#nden #ler# gel#r11. Selçuklu tar#h#nde gerçek b#r otor#te 
hâl#ne gelm#" b#r b#l#m adamının bu de!erlend#rmes# öyle görünüyor k# F. D#r#mtek#n, K. Ay#ter ve B. Umar’ın görü"-
ler#n#n b#r kenara #t#lmes#ne neden olarak zafer#n “har#tası”nı "a"ırtmı" ve sonrak# tar#hç#ler#n gözler#n# Düzbel3Kuf# 
eksen#nden do!uya do!ru çev#rmeler#ne neden olmu"tu. N#tek#m II. Kılıç Arslan #le #lg#l# olarak kaleme aldı!ı eser#nde 
ve akab#nde Myr#okephalon Muharebes# #le #lg#l# çalı"masında Abdülhaluk Çay ve onu tak#ben de Ebru Altan “D#r#m-
tek#n eksen#”n#n dı"ına çıkarak Karamıkbel#’ne odaklanmı"lardı12. Bunu daha ba"ka tar#hç#ler#n de bu noktayı d#kkate 
almaları tak#p ett#13. Ancak, bu vad#n#n co!rafî husus#yet#, B#zans ordusunun #lerleyece!# mah#yetten uzaktır14. Ancak 
Karamıkbel#’n#n Myr#okephalon Zafer#'n#n gerçekle"t#!# yer olmadı!ı hususunda daha somut gerekçeler vardır. Z#ra 
B#zans $mparatoru Manuel’#n sefer# #le #lg#l# b#lg# veren N#cetas Khon#ates’#n ç#zd#!# #lerley#" hattı #le, ne Kumdanlı’nın 
ne de Karamıkbel#’n#n b#r alakası kurulab#l#r. Son yıllarda kaleme alınan #ncelemelerde bu noktanın dı"ına çıkılması 
ve Karamıkbel# görü"ünün m#marı Abdulhaluk Çay’ın da bu e!#l#mler#n #çer#s#ne g#rmes#15 de gerçekler#n tar#hç#ler# 
Karamıkbel#’n#n dı"ına çıkmaya mecbur etmes# #le #lg#l#d#r. 

7 W.M. Ramsay, “Notes and Insr"pt"ons from As"a M"nor (III), The Amer!can Journal of Archaeology and of the H!story of the F!ne Arts, Vol. 2/ 2, 
1886, s. 125-127.

8 W.M. Ramsay, The C!t!es and B!shopr!cs of Phryg!a, Vol. I, Clarendon Press, Oxford 1895, s. 346, 347.
9 K. Ay"ter, “Myr"okephalon Sava#ı Nerede Olmu#tu?”, VIII. Türk Tar!h Kongres!, II. C"lt, TTK yay., Ankara 1976, s.693, 700. F. D"r"mtek"n ve K. 
 Ay"ter’"n görü#ler" "le "lg"l" olarak bk. Y. Ayönü, Selçuklular ve B!zans, TTK yay., Ankara 2014, s.167, 168; A. Çay, II. Kılıç Arslan, Kültür ve Tur"zm 

Bakanlı$ı yay., Ankara 1987, s. 80.
10 K. Turfan, “Myr"okephalon Sava#ı’nın Yer" Üzer"ne Yen" Ara#tırmalar”, X. Türk Tar!h Kongres!, TTK yay., 1991, s.141-144; B. Umar, “Myr"okephalon 

Sava#ının Yer": Ç"vr"l Yakınında Kuf" Çayı Vad"s"”, Belleten, C. LIV/ 209, s. 106 vd.
11 O. Turan, Selçuklular Zamanında Türk!ye, Ötüken ne#r"yat, !stanbul 2011, s.63, 94, 234/ 31. dn., 235, 248. Daha sonra E. E"ckho% da bu bölgeye 

"#aret etm"#t"r. Bu görü# ve Kumdanlı sahasının muharebe meydanı olamayaca$ı "le "lg"l" B. Umar’ın de$erlend"rmeler"ne bk. B. Umar, a.g.m., 
s. 104, 105.  

12 A. Çay, age, s.49-88; A. Çay, Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbel" (Myr"okephalon Zafer", Orkun yay., !stanbul 1984; E. Altan, “Myr"okephalon 
(Karamıkbel") Sava#ı’nın Anadolu Türk Tar"h"ndek" Yer"”, Türkler, C.6, ed. A. Güzel vd., Yen" Türk"ye yay., Ankara 2002, s. 630-634. 

13 Mesela bk. M. Kes"k, “Dân"#mendl" Beyl"$"-B"zans (Do$u Roma) !mparatorlu$u !l"#k"ler"”, Osmanlı Ara"tırmaları, C. XXXIV/ II, 2009, s.140, 142, 
143; Y. Ayönü, age, s. 168.

14 Türk Tar"h Kurumu tarafından organ"ze ed"len Ek"m 2016 Gelendost z"yaret"nden sonra yolumuzu kaybederek tesadüfen geçt"$"m"z Karamık-
bel"’ndek" geç"tler" kısmen görme "mkânımız oldu. Burada muharebe "le "lg"l" tasv"rlere uyan noktalar varsa da B"zans ordusunun söz konusu 
güzergâhtan "lerled"$"n" varsaymak h"çb"r #ek"lde mümkün de$"ld"r.

15 Bk. http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9632955-m"ryokefalonun-"zler"-konyada-aranacak (Er"#"m tar"h": 18.04.2017)
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Myriokephalon’un Yeri İle İlgili İkinci Kuşak Tespitler

Abdullah Bakır, 2014’te kaleme aldı!ı b#r #ncelemes#nde B#zans ordusunun Khoma’dan sonra V#a Sebaste yolu-
na adım attı!ını ve bunun da onları Uluborlu’ya yöneltt#!#n# kabulle, muhareben#n Uluborlu g#r#"#ndek# Popa 
bo!azında gerçekle"t#!#n# #fade etm#"t#r16. Ramazan Topraklı da y#ne benzer b#r "ek#lde Khoma’dan sonra B#-
zans ordusunun batıya do!ru yöneld#!#n# #fade etm#", ancak muhareben#n Gelendost’ta vuku buldu!unu bel#rt-
m#"t#r17. Aslına bakılacak olunursa bu #k# görü" de b#r açıdan #k#z görü"tür. Z#ra her #k#s# de, B#zans ordusunun, 
Honaz’dan sonra “klas#k yol a!ını tak#p etmeye ba"ladıkları” ön kabulünün üzer#nde "ek#llenm#"t#r. Ancak bu 
açıdan bakılsa b#le bu #k# görü"ten sadece Abdullah Bakır’ın de!erlend#rmes# kıymet arz eder. Z#ra Sozopol#s, 
yan# Uluborlu B#zans $mparatorlu!u’nun kullandı!ı ana yol güzergâhı üzer#nde bulunuyordu ve buradan da yol, 
P#s#d#a Ant#okheası üzer#nden Konya’ya #lerl#yordu18. R. Topraklı’nın Gelendost görü"ü #se, daha #lk anda, b#r 
B#zans ordusunun buradan #lerlem#" olab#lece!#ne da#r tar#hî b#r del#l# ortaya koyamamasından ötürü hatalıdır. 
O, Yen#ce köprüsünü gündeme get#r#r ve böylel#kle B#zans ordusunun bu köprü üzer#nden #lerled#!# g#b# b#r 
varsayımda bulunur19. Ancak bu meseley# çözümlemek, b#r köprü bulmak kadar kolay de!#ld#r. Aslında b#r köp-
rünün varlı!ını Myr#okephalon #le #l#"k#lend#rmeden önce Ramazan Topraklı kend#s#ne "u soruları sormalıydı: 

1. Bu köprünün Myr#okephalon Muharebes#'nden önce kaldı!ına #l#"k#n b#r del#l#m var mı?  
2. Bu köprü B#zans ordusunun kullanab#lece!# büyüklükte m#yd#? 

Buna mukab#l A. Bakır’ın de!erlend#rmes#, Uluborlu’nun B#zans ana güzergâhı üzer#nde bulunuyor olmasın-
dan ötürü sa!lam b#r zem#ne sah#pt#r. Hatta A. Bakır B#zans ordusunun Sozopol#s g#r#"#nde baskına u!radı!ını 
#fade #le 3a"a!ıda ayrıca üzer#nde duraca!ımız3 Khoma’dan sonra N#ketas Khon#ates’#n ba"ka b#r yer #sm# z#k-
retmemes#n#n yarattı!ı alan daraltmasını da üzer#nden atar. Z#ra B#zans ordusu henüz Sozopol#s’e gelmem#"t#r. 
Gerçekten de bu noktaya kadar A. Bakır’ın de!erlend#rmes#n#n #kna ed#c# oldu!una "üphe yok. Ancak ben#m, 
A. Bakır’ın görü"ünde katılmadı!ım nokta, B#zans ordusunun Khoma’dan sonra #lerleyeb#lece!# yegâne yo-
lun Sozopol#s’e do!ru #lerleyen yol oldu!u dü"ünces#d#r. Bununla b#rl#kte a"a!ıda da görece!#m#z üzere B#zans 
ordusunun Selçuklular üzer#ne düzenled#!# k#m# harekâtlar B#zanslı komutanların daha farklı b#r güzergâhı 
terc#h ett#kler#n# göstermekted#r. 

16 A. Bakır, “Myr"okephalon Sava#ı Esnasında Anadolu’da S"yas" Durum ve Uluborlu Co$rafyasında Sava#ın Yer"”, Süleyman Dem!rel Ün!vers!tes! 
Sosyal B!l!mler Derg!s! (Isparta Bölges!n!n Tar!h! Co#rafyası ve Myr!okepholon Sava"ı Sempozyumu B!ld!r!ler!), 2014, s. 71-96. 

17 R. Topraklı, “Yen"ce Köyü Köprüsü ve M"ryokefalon Sava#ı”, Kastamonu E#!t!m Derg!s!, C. 18/ N. 3, 2010, s. 1004.
18 J. Haldon, Warfare, State and Soc!ety !n Byzant!ne World 565–1204, UCL Press, London 1999, s. 58-59.
19 R. Topraklı, a.g.m., s. 1004.
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Myr#okephalon muharebes#n#n yer#yle #lg#l# en son görü" daha önce Myr#okephalon’un Kufî Çayı'nda gerçek-
le"t#!#n# kabul eden Adnan Esk#kurt ve Mehmet Ak#f Ceylan20 tarafından ortaya atılan muhareben#n Konya’nın 
50 k#lometre batısında yer alan Ba!ırsak Bo!azı geç#d#nde vuku buldu!unu savunan görü"tür21. Myr#okephalon 
Muharebes#'yle #lg#l# daha öncek# #ncelemem#zde her #k# yazarın de!erlend#rmeler#nde katılmadı!ım c#hetler# 
#"aret etm#"t#m22. Ancak bu çalı"ma kapsamında, bu görü" #le #lg#l# ele"t#r#de bulundu!um hususlardan sadece 
b#r#n# yen#den d#le get#rmek #st#yorum. 

M.A. Ceylan N#ketas Khon#ates’#n Khelana#’den sonra Subla#on adını z#kretmemes#nden hareketle B#zans ordu-
sunun Khelana#’den sonra ula"tı!ı Khoma’nın Ç#vr#l’dek# Khoma olamayaca!ını, Bey"eh#r yakınlarındak# Khoma 
olması gerekt#!#n# #fade eder23. Bu görü"ü daha sonra A. Esk#kurt da y#neler24. Hatta b#r yerde N#ketas’ın “D#nar 
#le Khoma arasında a"tı!ı menz#ller# b#ld#rmed#!#”n# #fade eder25. Bu görü" #le #lg#l# olarak öncel#kle W.M. Ram-
say’#n ve daha pek çoklarının da #"aret ett#kler# Khoma ve Subla#on’un farklı yerler de!#l, aslında tek ve b#r yer 
oldu!unu26 yen#den vurgulamak gerek#r.  E!er, M.A. Ceylan ve A. Esk#kurt, Bey"eh#r yakınlarındak# Khoma’nın 
B#zans $mparatorlu!u zamanında da Khoma oldu!una da#r b#r del#l sunab#l#rlerse, ben buradan hareketle mese-
ley# yen#den #rdelemeye hazırım. Ancak M.A. Ceylan’ın bu konudak# tesp#t# “16. Yüzyıl ba#larında Karaman v!layet! 
vakı&arı arasında Karye-! Homa ve Karye-! K!ç!-Homa’ın adları geçmekted!r” sözler# #le “R!chard K!epert, 1912 yılın-
da Berl!n’de basılan 1/400.000 ölçekl! har!tasının Konya (Kon!a= paftasında, Bey#eh!r !lçe merkez!n!n güneydo$usunda 
Büyük Homa ve Küçük Homa adında b!rb!r!ne yakın !k! yerle#mey! !#aretlem!#t!r” #fades#yle sınırlıdır27 ve A. Esk#kurt 
da y#ne Osmanlı kaynaklarındak# b#lg#lere #"aret etmekted#r28. Esasen M.A. Ceylan da, i"aret etti!im husustaki 
eksikli!in farkındadır. Nitekim “Bu tar!h! yerle#me !le !lg!l! özell!kle B!zans ve Anadolu Selçuklu dönemler!n! kapsayan 
daha detaylı b!lg! ve çalı#malara gereks!n!m vardır”29 der. Buna kar"ın, muhareben#n görü"ünü #fade ederken “Konya 
yakınlarındak# Homa”yı da muhareben#n Ba!ırsakbo!azı’nda gerçekle"t#!# #ç#n b#r kanıt olarak sunar. 

20 M.A. Ceylan ve A. Esk"kurt, “Kuf" Çayı Bo$azı’nın Do$al ve Tar"hî Co$rafyası”, Marmara Co#rafya Derg!s!, C.1/ S.3, 2001, s. 126.
21 M.A. Ceylan, “Co$raf" Perspekt"ften Myr"okefalon Sava#ı’nın Yer" ve Konya Ba$ırsak Bo$azı”, Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, S.5/ 2016, s. 69-94 

(Yazar 2017’de aynı derg"n"n 7. Sayısında yayımladı$ı makales"nde de buradak" görü#ler"n" aynen muhafaza etm"#t"r); A. Esk"kurt, “Myr"okep-
halon Sava#ı’na Da"r Kron"kler ve Modern Çalı#malar”, Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, S.6/ 2017, s.87-89; A. Esk"kurt, “Ortaça$ Kron"kler"ne 
Göre 17 Eylül 1176 Myr"okephalon Zafer" (Ba$ırsak Bo$azı Konya”, Uluslararası Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, S. 7/ 2017, s.81 vd. Her "k" yazar 
bu çalı#malarından önce, 2015’te Çamlıca yayınev"nden Selçuklu B"zans Münasebetler"nde b"r Dönüm Noktası: Myr"okephalon Sava#ı ba#lıklı 
b"r k"tapta da muhareben"n Ba$ırsakbo$azı’nda cereyan ett"kler" üzer"nde durmu#, hatta çalı#malarının alt ba#lı$ında da bu noktaya "#aret 
etm"#lerd"r.  

22 A.T. Özcan, “Myr"okephalon Muharebes"’n"n Mevk"s" Üzer"ne”, Uluslararası Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, S.7/ 2017, s. 170-173. Ayrıca #u ma-
kalelerde de Ba$ırsakbo$azı görü#ü ele#t"r"lm"#t"r. Bk. L. Kayapınar, B. Hocao$lu, S. Vardar, M.H. Cevr"o$lu, “M"ryokefalon Muharebes"’n"n 
Mahall"”, Uluslararası Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, S.7/ 2017, s.109-111; !. Balık, H. Kara, “M"ryokefalon Sava#ının Yer" "le !lg"l" Yen" Görü#lere 
Ele#t"rel b"r Bakı#”, Ç!vr!l Tar!h! ve M!ryokefalon Zafer!, Ed. Y. Kılıç ve T. Tok, Den"zl" Büyük#eh"r Beled"yes" yay., Den"zl" 2020, s. 4-7.

23 M.A. Ceylan, a.g.m., s. 82.
24 A. Esk"kurt, a.g.m., s. 81.
25 A. Esk"kurt, a.g.m., s. 83.
26 Kr#. M.A. Ceylan, a.g.m., s. 82, 87; W.M. Ramsay, age, s. 224.
27 M.A. Ceylan, a.g.m., 2016, s. 82.
28 A. Esk"kurt, a.g.m., s. 81.
29 M.A. Ceylan, a.g.m., 2016, s. 84. 
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2017’de kaleme aldı!ı makales#nde Muharrem Kes#k de do!rudan Ba!ırsak Bo!azı’na #"aret etmemekle b#rl#kte My-
r#okephalon’un Bey"eh#r #le Konya arasındak# b#r noktada bulundu!u kanaat#n# ortaya koyar. Yazarın bunu #fade 
ederken dayandı!ı temel nokta K#nnamos’un, $mparator Manu-
el’#n 1146’da Sultan Mesut tarafından durduruldu!u yer olarak #fa-
de ett#!# Tz#brel#tzeman# #le, N#ketas’ın eser#nde ve $mparatorun 
$ng#ltere Kralı’na gönderd#!# mektubunda Myr#okephalon Muha-
rebes#'n#n gerçekle"t#!# bel#rt#len Tz#br#tze3Cybr#lcyman#’n#n aynı 
yer oldu!udur. Bundan hareketle M. Kes#k “E$er sava# mahall! bu-
rası !se Myr!okephalon Sava#ı’nın gerçekle#t!$! yer Konya’nın hemen 
dı#ında Bey#eh!r Gölü’ne g!den yolda aranmalıdır” der ve bunu mu-
hareben#n mevk#s#n# bel#rlemede “sadece” N#ketas Khon#ates’#n 
kayıtları üzer#nden b#r okuma yapmanın “tar#h #lm#n#n metodo-
loj#s#ne aykırı” oldu!una #l#"k#n görü"ler# tak#p eder30. Ancak e!er 
her #k# muharebe de aynı yerde olmu" olsaydı, bu "a"ırtıcı durum 
3K#nnamos b#r tarafa313 N#ketas tarafından b#r "ek#lde d#le get#-
r#lmez m#yd#? Ben, #k# muhareben#n, sadece #s#m benzerl#!#nden 
ötürü aynı yerde gerçekle"m#" oldu!una #l#"k#n de!erlend#rmeye 
"üpheyle yakla"ılması gerekt#!#n# dü"ünüyorum32. Evet, her #k# 
#s#m#n de çimen kel#mes#nden ne"et ett#!# açıktır, ancak bugün 
b#le #sm#nde b#r "ek#lde çimen kel#mes#n#n geçt#!# pek çok yayla 
veya mera vardır33. XII. yüzyılda da çimen adını ta"ıyan pek çok 
yer#n bulunab#lece!# hususunda b#r tartı"maya g#rmeye gerek 
olmadı!ını dü"ünüyorum. Dolayısıyla M. Kes#k’#n 1146’dak# za-
ferden hareketle Myr#okephalon zafer#n#n Konya yakınlarında 
gerçekle"t#!#ne #l#"k#n de!erlend#rmes#ne katılmıyorum34. 

Ancak Muharrem Kes#k’#n katılmadı!ım yakla"ımının en can alıcı noktası, Myr#okephalon Muharebes#'n#n en 
öneml# kayna!ı olan N#ketas Khon#ates’#n eser#n# “ger# plana dü"ürmes#”nden #ler# gel#r. N#tek#m yazar, N#ketas’ı 
“sava#ın yapıldı$ı mahall! yeter!nce açıklayamamı#tır” der ve b#r ba"ka yerde de “Bu sava#ı sadece Khon!ates’!n kayıtları 
üzer!nden okuyamayız! Bu her #eyden önce Tar!h !lm!n!n metodoloj!s!ne aykırıdır” #fades#nde bulunur. Bununla b#rl#kte 

30 M. Kes"k, “Myr"okephalon Zafer" Önces"nde Konya’yı Hedef Alan Askerî Seferler ve Yolları”, Uluslararası Selçuklu Ara"tırmaları Derg!s!, S.7/ 
2017, s. 63-64.

31 Çünkü K"nnamos’un eser" tam da Myr"okephalon Muharebes" "le net"celenecek sefere çıkmasından bahsed"lmeye ba#ladı$ında kes"l"r. Bk. 
Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı (1118-1176), yayına hazırlayan I. Dem"rkent, TTK yay., Ankara 2001, s. 214, 215.

32 Daha önce bu "k" yer"n aynı nokta oldu$una "l"#k"n görü#lere daha farklı b"r açıdan da "t"raz ed"lm"#t". Bk. L. Kayapınar, B. Hocao$lu, S. Vardar, 
M.H. Cevr"o$lu, a.g.m., s. 109.

33 Mesela Ku#çaç"men" (Çorum), Söbüç"men (Antalya), Ç"menyayla (Trabzon), E$r"ç"men (S"vas), Ç"menl" (Gümü#hane), Uzunç"men (Tokat), 
Yassıç"men (S"vas), Ç"menler (&eb"nkarah"sar, A$vanç"men (Karaman), Ketenç"men (N"$de).

34 Kaldı k" K"nnamos’un 1146 yen"lg"s" "le "lg"l" aktardıkları "le N"ketas’ın Myr"okephalon anlatısı arasında, "k"s"n"n farklı yerlerde oldu$unu dü#ün-
düren farklılıklar vardır. K"nnamos’un eser"nde 1146 yen"lg"s" "le "lg"l" kayıtlara bk. Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı, s. 41-51
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Myr#okephalon’a gel#nceye kadar B#zans ordusunun #zled#!# yolu neredeyse durak durak #fade eden N#ketas Khon#-
ates’# "#md# burada terk etmek do!ru de!#ld#r. Onun buraya kadar ordunun #lerley#"#n# t#t#z b#r "ek#lde vermes#ne 
kar"ın Khoma’dan sonra bu t#t#zl#!#n# bozdu!unu mu dü"ünmel#y#z? Ben, son noktada da t#t#zl#!#n# korudu!unu 
dü"ünüyorum. O, hâl#hazırda muhareben#n gerçekle"t#!# yer# göstermeye en yakın, hatta onu gösteren k#"#d#r. 
Bunu a"a!ıda ele alaca!ız. 

Muharrem Kes#k’#n çalı"masında muhareben#n Konya #le Bey"eh#r arasında gerçekle"t#!# yorumu #ç#n #k#nc# b#r daya-
nak noktası #se sefer güzergâhı #le #lg#l# de!erlend#rmes#d#r. N#tek#m o, B#zans ordusunun klas#k sefer güzergâhının 
Esk#"eh#r-Kütahya-Afyon üzer#nden #lerled#!#n# #fade ett#kten sonra ordunun “mutlaka Ak"eh#r üzer#nden Konya’ya” 
vardı!ını, Selçukluların da “dü#manı kend! topraklarına g!rd!kten sonra d!kkatl!ce tak!p ed!yor ve mutlaka Ak#eh!r’de kar-
#ılıyor, ancak n!ha! savunmasını mutlaka Konya önünde ya da c!varında gerçekle#t!r!yor” der ve ardından “($mparator/ 
ATO) 1176’da y!ne aynı yerde çarpı#arak geçeb!lece$!n! dü#ünmü# ya da ordusunun sayıca üstünlü$üne güvenm!# olab!l!r” 
öngörüsünde bulunur35. Ancak el#m#zde B#zans ordusunun #lerled#!# güzergâhı neredeyse adım adım b#ze gösteren 
b#r kaynak yazarı varken neden #z# 1146’da arayalım, “sava#ın yapıldı$ı mahall! yeter!nce” açıklayamadı!ından ötü-
rü mü? Hayır, aks#ne kend#s#ne “te"ekkür etmem#z# gerekt#recek kadar” güven#l#r "ek#lde 1176 güzergâhını açıklı-
yor N#ketas. Bu hat Khona#’den (Honaz) ba"layıp Lamp#s (Dazkırı), Khelana#’ye (D#nar) uzanıp buradan Khoma’ya 
(Ç#vr#l/ Gümü"suyu) uzanan b#r hattır36. Bu son noktadan sonra ordu artık b#r ba"ka yerle"#m b#r#m#ne u!ramadan 
Selçuklu baskınına u!rar. Bu ayrıntılı güzergâhta N#ketas neredeyse her b#r dura!ı kaydetmes#ne kar"ın "#md# onun 
bundan sonra, yan# Khoma’yı z#krett#kten sonra, u!rayab#lece!# noktaları “unuttu!u”nu mu varsaymalıyız? Mesela 
Khoma’dan sonra ordunun yolu üzer#nde bulunan Sozopol#s g#b#, yada Polybotos, veya P#s#d#a Ant#ochea g#b# yerler# 
unuttu!unu mu dü"ünmel#y#z? Elbette hayır37. 

Açıkçasını #fade etmek gerek#rse Khoma’dan sonra B#zans ordusunun #lerleyece!# #k# yol vardı ve bu #k# yola odaklanmak 
gerek#yor. Bunlardan b#r#s# A. Bakır’ın #"aret ett#!# Sozopol#s’e do!ru uzanan yol #ken d#!er# #se Khoma’nın kuzey#ne 
do!ru #lerleyen yoldur. Ancak ben B#zans ordusunun Khoma’ya do!ru yol almasını kuzey yoluna kıvrılmak adına So-
zopol#s yolundan sapmak olarak de!erlend#r#yorum. Tıpkı daha öncek# seferlerde oldu!u g#b#. N#tek#m 1092’de Dukas, 
Türk b#rl#kler#n# tak#p ederken Laod#ke#a üzer#nden Lampe’ye yan# Dazkırı’na ve ardından da Khoma, yan# Gümü"su 
mevk#s#ne gelm#" ve buradan da kuzeye yönelerek 3muhtemelen Sandıklı üzer#nden3 Polybotos, yan# Bolvad#n’e ba!-
lanmı"tır38. Y#ne 1098’de Alex#os Komnenos da bu yolu kullanarak Khoma üzer#nden Polybotos’a ula"mı"tı ve Ak"eh#r’e  
 

35 M. Kes"k, a.g.m., s.64.
36 N"cetae Chon"atae, “H"stor"a”, Corpus Scr!ptorum H!stor!ae Byzant!nae, Ed"t"o Emendat"or et Cop"os"or, Cons"l"p B.G. N"ebuhr"", ex Reces"one 

Immanuel"s Bekker", Bonnae 1835, s. 230, 231; N"ketas Khon"ates, H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rler!), çev. F. I#ıltan, TTK yay., 
Ankara 1995, s. 123.

37 Bu meseley" "rdelem"#, ve N"ketas’ın eser"nde P"s"d"a Ant"ochea’nın adının z"kred"lmemes"nden hareketle Myr"okephalon’da yen"lecek ordunun 
buradan geçmem"# oldu$u #ekl"nde b"r görü# ortaya koymu#tur: “(…) E$er B"zans ordusu Ant"okhe"a yakınlarına gelm"# ya da Ant"okhe"a’dan 
geçm"# olsaydı, kent"n "sm" mutlaka bu kaynaklarda z"kred"l"rd". (…) Sava#ı anlatan kron"klerde Ant"okhe"a "sm" geçm"yorsa, o zaman sava#ın 
yer"n" ba#ka b"r co$rafyada aramak gerek"r”. M. Özhanlı, “Ps"d"a Ant"okhe"ası, Yollar ve M"ryokefalon Sava#ı”, Uluslararası Selçuklu Ara"tırma-
ları Derg!s!, S.7/ 2017, s. 101-102.

38 W.M. Ramsay, a.g.m., s.125; B. Umar, a.g.m., s. 112.
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yönelm#"t#39. Bu örneklere bakıldı!ında Manuel’#n de 1092 ve 1098’de B#zans ordularının kullandı!ı yolu tak#p ett#!# 
açıktır ve Khoma’dan sonra da Polybotos’a ve buradan da P#s#d#a Ant#okhea üzer#nden Konya’ya do!ru #lerlemey# dü-
"ündü!ü anla"ılmaktadır.  

N#ketas Khon#ates’#n ayrıntılı b#r sefer rotasından sonra B#zans ordusunu en son olarak Khoma’ya ula"tıktan sonra 
b#r ba"ka yerle"#m adı z#kretmeyerek Selçuklu baskınına geçmes#nden hareketle ba"ka b#r yere bakmak seçene!#m#z#n 
kalmadı!ını dü"ünüyorum. N#ketas sefer güzergâhını bu "ek#lde #stasyon #stasyon ver#rken Süryan# M#ha#l’den b#lg#ler# 
tartı"maya açmak yahut daha ba"ka hususları bu tartı"manın #ç#ne sokmak bence do!ru b#r yakla"ım sunmuyor40. My-
r#okephalon, Khoma #le daha öncek# seferlerde buradan sonra ula"ılan Polybotos, yan# Bolvad#n arasındak# b#r yerde 
aranmalıdır. Ben bu noktanın Ç#vr#l #le Sandıklı arasındak# Kufî üzer#nde bulundu!unu dü"ünüyorum. Kaynakların b#z# 
sürükled#!# #st#kamet#n burası olmasının yanında söz konusu alan muharebe #le #lg#l# b#lg#lerde tasv#r ed#len b#r co!rafî 
alan özell#!# de göstermekted#r. Aynı zamanda muhareben#n gerçekle"t#!# yer #sm# olarak kaynaklarda geçen Tz#br#tze3
Cybr#lcyman# #s#mler#n#n de Ç#vr#l Ç#men "ekl#nde de!erlend#r#lmeye müsa#t olması da b#r d#!er d#kkat çek#c# husustur41. 

Net#ce #t#bar# #le Myr#okephalon muharebes#n#n nerede gerçekle"t#!# #le #lg#l# görü"ümü daha öncek# makalede de vur-
guladı!ım "ek#lde tekrarlıyorum:  

B#zans ordusu Leod#cea’ya gelm#", buradan Khona#, yan# Honaz üzer#nden Lamp#s, yan# Dazkırı’na geçm#" ve yoluna 
Khelana#, yan# D#nar üzer#nden devam etm#"t#r.

B#zans $mparatoru Manuel bunun ardından Khoma, yan# Ç#vr#l #l# Gümü"su beldes#ne yönelm#", ardından da  

Sandıklı’ya do!ru çıkmak ve Konya’ya bu hat üzer#nden ula"mak, belk# de bu arada Gümü"su #le kuzey#ndek# alanda 
yurt tutmu" Türkmen unsurunu batıya do!ru püskürtmek, gayes#yle kuzeye #lerlem#"t#r. Bu kuzey yolu daha önce Ke-
mal Turfan ve B#lge Umar’ın da dü"ündükler# Kufî çayı boyunca uzanan vad# olsa gerekt#r.

Bundan sonra Myr#okephalon’un yer# hususundak# ara"tırmalar Kuf# Çayı üzer#nde yo!unla"tırılması gerekt#!#ne #l#"-
k#n görü"ümü burada da y#nel#yorum. Bu, aynı zamanda, daha önce bu hususta görü" b#ld#ren Kemal Turfan ve B#l-
ge Umar’ın ortaya koydukları42 ve sonrak# tesp#tlerle de devam eden görü"ler#n43 yüzey ara"tırmaları ve arkeolojik 
incelemelerle ve sanat tarihi etütleri ile zenginle"tirilmesi gerekti!ine ili"kin de!erlendirmelerim için de geçerlidir.   

39  J.T. Roche, “In the Wake of Mantz"kert: The F"rst Crusade and the Alex"an Reconquest of Western Anatol"a”, H!story, Vol. 914/ 2, 2009, s. 150.
40  Kaldı k" bu kaynakların bu muharebe "le "lg"l" verd"kler" b"lg"lere tam b"r "t"mat göstermek mümkün de$"ld"r. Bu kaynakların muharebe "le "lg"l" 
  kayıtlarını ne #ek"lde görmek gerekt"$" hususunda bk. A.T. Özcan, a.g.m., s. 171-172; L. Kayapınar, B. Hocao$lu, S. Vardar, M.H. Cevr"o$lu, a.g.m., 
  s. 108. 
41  A.T. Özcan, a.g.m., s.177-178; L. Kayapınar, B. Hocao$lu, S. Vardar, M.H. Cevr"o$lu, a.g.m., s. 109.
42  K. Turfan, a.g.m., s.141-144; B. Umar, a.g.m., s. 106 vd. 
43  A.T. Özcan, a.g.m., s.180-181; L. Kayapınar, B. Hocao$lu, S. Vardar, M.H. Cevr"o$lu, a.g.m., s.112-120; Y. Kılıç, S. Ba#ol, E. Eser, “M"ra-Kuwal"a’dan 
  M"ryokefalon Zafer"’ne Ç"vr"l ve Yöres"”, Ç!vr!l Tar!h! ve M!ryokefalon Zafer!, Ed. Y. Kılıç ve T. Tok, Den"zl" Büyük#eh"r Beled"yes" yay., Den"zl"  
  2020, s.26-29; !. Balık, H. Kara, a.g.m., s. 11 vd. 



MİRY E AL N SAVA N N YERİ 215

ALTAN, E., “Myr"okephalon (Karamıkbel") Sava%ı’nın Anadolu Türk 
Tar"h"ndek" Yer"”, Türkler, C.6, ed. A. Güzel vd., Yen" Türk"ye yay., 
Ankara 2002, s. 630-634.

AY$TER, K., “Myr"okephalon Sava%ı Nerede Olmu%tu?”, VIII. Türk Ta-
r!h Kongres!, II. C"lt, TTK yay., Ankara 1976, s. 689-701.

AYÖNÜ, Y., Selçuklular ve B!zans, TTK yay., Ankara 2014.

BAKIR, A., “Myr"okephalon Sava%ı Esnasında Anadolu’da S"yas" Du-
rum ve Uluborlu Co#rafyasında Sava%ın Yer"”, Süleyman Dem!rel 
Ün!vers!tes! Sosyal B!l!mler Derg!s! (Isparta Bölges!n!n Tar!h! 
Co$rafyası ve Myr!okepholon Sava#ı Sempozyumu B!ld!r!ler!), 
2014, s. 71-96.

BALIK, $., Kara, H., “M"ryokefalon Sava%ının Yer" "le $lg"l" Yen" Görü%lere 
Ele%t"rel b"r Bakı%”, Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi, Ed. Y. Kılıç 
ve T. Tok, Den"zl" Büyük%eh"r Beled"yes" yay., Den"zl" 2020, s. 1-25.

CEYLAN, M.A. ve Esk"kurt, A., “Kuf" Çayı Bo#azı’nn Do#al ve Tar"hî 
Co#rafyası”, Marmara Co$rafya Derg!s!, C.1 / Sayı 3, 2001, s.123-
152.

CEYLAN, M.A., “Co#raf" Perspekt"ften Myr"okefalon Sava%ı’nın Yer" ve 
Konya Ba#ırsak Bo#azı”, Selçuklu Ara#tırmaları Derg!s!, Sayı 5 / 
2016, s. 69-94.

ÇAY, A., II. Kılıç Arslan, Kültür ve Tur"zm Bakanlı#ı yay., Ankara 1987.

ÇAY, A., Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbel! (Myr!okephalon Za-
fer!, Orkun yay., $stanbul 1984.

ESK$KURT, A. “Myr"okephalon Sava%ı’na Da"r Kron"kler ve Modern Ça-
lı%malar”, Selçuklu Ara#tırmaları Derg!s!, Sayı 6 / 2017, s. 65-94.

ESK$KURT, A., “Ortaça# Kron"kler"ne Göre 17 Eylül 1176 Myr"okepha-
lon Zafer" (Ba#ırsak Bo#azı-Konya”, Uluslararası Selçuklu Ara#-
tırmaları Derg!s!, Sayı 7 / 2017, s. 74-98.

Haldon, J., Warfare, State and Soc!ety !n Byzant!ne World 565–
1204, UCL Press, London 1999.

Ioannes K!nnamos’un H!stor!a’sı (1118-1176), yayına hazırlayan I. 
Dem"rkent, TTK yay., Ankara 2001.

KAYAPINAR, L., HOCAO&LU, B, VARDAR, S., CEVR$O&LU, M.H., 
“M"ryokefalon Muharebes"’n"n Mahall"”, Uluslararası Selçuklu 
Ara#tırmaları Derg!s!, Sayı 7 / 2017, s. 105-124.

KES$K, M., “Dân"%mendl" Beyl"#"-B"zans (Do#u Roma) $mparatorlu#u 
"l!#k!ler!, Osmanlı Ara#tırmaları, C. XXXIV/ II, s. 119-144.

KES$K, M., “Myr"okephalon Zafer" Önces"nde Konya’yı Hedef Alan 
Askerî Seferler ve Yolları”, Uluslararası Selçuklu Ara#tırmaları 
Derg!s!, SAYI 7 / 2017, s. 40-73.

KILIÇ, Y., Ba%ol, S., Eser, E., “M"ra-Kuwal"a’dan M"ryokefalon Zafer"’ne 
Ç"vr"l ve Yöres"”, Çivril Tarihi ve Miryokefalon Zaferi, Ed. Y. Kılıç 
ve T. Tok, Den"zl" Büyük%eh"r Beled"yes" yay., Den"zl" 2020, s. 11-38.

N"cetae Chon"atae, “H"stor"a”, Corpus Scr!ptorum H!stor!ae Byzan-
t!nae, Ed"t"o Emendat"or et Cop"os"or, Cons"l"p B.G. N"ebuhr"", ex 
Reces"one Immanuel"s Bekker", Bonnae 1835.

N"ketas Khon"ates, H!stor!a (Ioannes ve Manuel Komnenos Dev!rle-
r!), çev. F. I%ıltan, TTK yay., Ankara 1995.

ÖZCAN, A.T., “Myriokephalon Muharebesi’nin Mevkisi Üzerine”, Ulus-
lararası Selçuklu Ara#tırmaları Derg!s!, Sayı 7 / 2017, s. 167-183.

ÖZHANLI, M., “Psidia Antiokheiası, Yollar ve Miryokefalın Sava%ı”, 
Uluslararası Selçuklu Ara#tırmaları Derg!s!, Sayı 7 / 2017, s. 
99-104.

RAMSAY, W.M., “Notes and Insr"pt"ons from As"a M"nor (III), %e 
Amer!can Journal of Archaeology and of the H!story of the 
F!ne Arts, Vol. 2, No. 2, 1886, s. 123-131.

Kaynakça



216 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

RAMSAY, W.M., %e C!t!es and B!shopr!cs of Phryg!a, Vol. I, Claren-
don Press, Oxford 1895.

ROCHE, J.T., “In the Wake of Mantz"kert: !e F"rst Crusade and the 
Alex"an Reconquest of Western Anatol"a”, H!story, Vol. 914/ No. 
2, 2009, s. 135-153.

TOPRAKLI, R., “Yen"ce Köyü Köprüsü ve M"ryokefalon Sava%ı”, Kasta-
monu E$!t!m Derg!s!, C. 18 / N. 3, 2010, s. 997-1012.

TURAN, O., Selçuklular Zamanında Türk!ye, Ötüken ne%r"yat, $stan-
bul 2011.

TURFAN, K., “Myr"okephalon Sava%ı’nın Yer" Üzer"ne Yen" Ara%tırma-
lar”, X. Türk Tar!h Kongres!, TTK yay., 1991, s. 125-144.

UMAR, B. “Myr"okephalon Sava%ının Yer": Ç"vr"l Yakınında Kuf" Çayı 
Vad"s"”, Belleten, C. LIV/ 209, s. 99-116.

"nternet Eri#imleri

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9632955-m!ryo-
kefalonun-!zler!-konyada-aranacak (Er!#!m tar!h!: 18.04.2017)

https://www.youtube.com/watch?v=GURbhuo0Tqk (Er!#!m Tar!h!: 
12.11.2020).

https://www.hurr!yet.com.tr/m!ryokefalon-zafer!n!n-y!ldonu-
mu-kutland!-40582462  er!#!m tar!h! 02.06.2020.

https://www.ttk.gov.tr/bas!ndattk/m!ryokefalon-zafer!-842-y!l!n-
da-torenlerle-kutlanacak/ er!#!m tar!h! 02.06.2020.

https://www.haberturk.com/!sparta-haberler!/71813116-m!ryoke-
falon-zafer!n!n-843y!ldonumu-!spartada-torenlerle-kutlanaca-
kanadolunun-turk!ye er!#!m tar!h! 02.06.2020.



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Tarihçiler-araştırmacılar Türk Tarihinin Anadolu’daki dönüm 
noktalarından biri olarak kabul edilen 1176 Miryokefalon 
Savaşı’nın yerini uzun yıllar araştırmaktadırlar. Ancak, bu 
konuda aralarında görüş ayrılıklarına sahiptirler. Bu kitap, 
Miryokefalon Savaşı’nın nerede gerçekleştiği konusunda görüş 
farklılıkları içeren makaleleri kapsamaktadır. Bu çerçevede, 
araştırmacıların görüşleri kitapta bölge bazında 
tasniflenmektedir. Isparta (Karamık Beli, Kumdanlı Ovası, 
Gelendost Ovası), Konya (Bağırsak Boğazı) ve Denizli (Düzbel, 
Kûfi Boğazı, Akçay Vadisi, Çardak Geçidi) vilayetleri dâhilindeki 
bölgeler üzerinde incelemeler yoğunlaştığından, bu bölgeler 
üzerinde yapılan araştırmalara yer verilmektedir. 
Tarih içerikli birçok araştırma gibi, Miryokefalon Savaşı’nın yeri 
konulu bu kitap çalışması da, bir sorunu çözmeye çalışırken, 
aynı zamanda kimlik ve hafıza oluşumuna etki etmektedir. 
Kimyasal – biyolojik- fiziki bir parça olarak yaklaşılan tabiata, 
insani başka bir değer kazandırmaktadır. Bu yönüyle de, kitapta 
yer alan her bir makale ayrı bir öneme ve değere sahiptir. 

ISBN: 978-605-9454-61-2
Yayın No: 116

M!RY    KEFAL    N
SAVA"I’NIN YER!


