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Giriş 
 

Türk ve Anadolu tarihinin en önemli olaylarından birisi 17 Eylül 1176 da 

gerçekleşen Miryokefalon Savaşıdır. Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç 

Arslan ile Bizans imparatoru Manuel Kommenos komutasındaki Türk ve Bizans 

orduları arasında cereyan eden bu savaş; Türkiye’de tarihçiler başta olmak üzere 

farklı disiplinlerden birçok bilim insanının gündemini meşgul etmekte ve bu 

konuda ilmi platformda yeni görüşler ortaya atılmakta, buna bağlı olarakta farklı 

düzeylerde savaşın yeri konusu tartışılmaya devam etmektedir89.  
Hiç şüphesiz genelde sosyal bilimlerde ve özelde tarih biliminde 

konuların tartışılması ve farklı bakış açıları ortaya konulması, ilmi gelişmenin 

sürekliliği açısından bir zenginliktir. Bu perspektiften baktığımızda tartışmalar 

Miryokefalon Savaşının daha doğru anlaşılabilmesi ve konunun detaylarının 

ortaya konulabilmesi için bir avantajdır.  
Miryokefalon Savaşı ile ilgili tarih camiasının tartışma konusu; malum 

olduğu üzere savaşın gerçekleştiği yer hakkındadır. Zira savaşın zamanı, tarafları, 

komutanları vb. konularda tarihçiler ve diğer bilim insanları arasında fikir ayrılığı 

söz konusu değildir. Asıl görüş farklılıkları, savaşın cereyan ettiği yerin neresi 

olduğu ile ilgilidir. Bu konu çok uzun yıllardan beri tartışma konusu olmuş ve hala 

da tartışılmaya devam etmektedir. Özellikle son yıllarda bu konuda üç bölge 

(Beyşehir Bağırsak Boğazı90, Isparta Yenice Sivrisi91, Çivril Kufi Boğazı92) ön plana 
 
 
87 Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ibalik@pau.edu.tr 
 

88 Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, hasankara@pau.edu.tr 
 

89 Bu tartışmalar tarih camiasında uzun süreden beri devam etmektedir. Bu bağlamda şimdiye kadar 

Miryokefalon savaşının yeri olarak düşünülen başlıca yerler şunlardır. Konya, Beyşehir ilçesi sınırları içinde 

kalan Bağırsak Deresi, Isparta Gelendost İlçesi sınırları içinde kalan Yenice Sivrisi, Afyon Sandıklı ilçesi 

sınırları içinde kalan Kumdanlı Boğazı, yine aynı bölgeye yakın olan Karamıkbeli, Denizli Çivril ilçesi sınırları 

içinde kalan Düzbel ve Kufi Boğazıdır. 
 

90 Bu tezi Mehmet Akif Ceylan ve Adnan Eskikurt savunmaktadırlar. Bu konu ile ilgili olarak bkz. Mehmet 

Akif Ceylan -Adnan Eskikurt, Tarihi Coğrafya Açısından Myriokephalon Savaşı, Konya 2017 

91 Ramazan Topraklının savunduğu tez, Isparta, Gelendost Yenice Sivrisi civarıdır. Topraklı bu görüşünü 

değişik platformlarda ifade etmeye çalışmakta olup bu konuda yazdığı değişik eserler mevcuttur. Bu tez ile 

ilgili olarak bkz. Ramazan Topraklı, Değişen Coğrafya ve Miryokefalon Savaşı, Ankara 2010. 
 

92 Denizli - Çivril ilçesi sınırları içinde kalan Kufi Boğazı ile ilgili değişik araştırmacılar yayınlar yapmıştır. Bu 

tez ile ilgili olarak bkz. Kudret Ayiter, “Myriokephalon Savaşı Nerede Olmuştur”, VIII. Türk Tarih Kongresi, 

cilt 2 (Ayrıbasım), TTK., Ankara 1981; Altay Tayfun Özcan, “Myriokephalon Muharebesi’nin Mevkisi 

Üzerine”, S. Ü. Selçuklu Araştırmaları Dergisi Miryokefalon Özel Sayısı, Konya 2017. Levent Kayapınar, 

Beycan Hocaoğlu, Serdar Vardar & Mahmut Halef Cevrioğlu, “Miryokefalon Muharebesi’nin Üzerine 

Mülahazalar: Bizans Kaynakları”, S. Ü. Selçuklu Araştırmaları Dergisi Miryokefalon Özel Sayısı, Konya 2017. 
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çıkmaktadır ve Miryokefalon savaşının bu yerlerden birisinde olduğu ile ilgili 

görüşler ağırlık kazanmaktadır. 

Bugüne kadar Miryokefalon Savaşının yeri hakkında kesin bulgular 

ortaya konamadığı için bu yerlere yenileri eklenmiştir ve muhtemelen yenileri 

eklenmeye devam edilecektir93. Temelde 3-4 ana kaynaktan beslenen bu 

görüşlerde; yeni bulgularla kesin neticeye ulaşılamayınca yeni savaş yeri 

senaryoları ortaya atılmaktadır. Bu yeni görüşlerin bazıları bilime katkı 

sunarken, bazıları ise tamamen yerel yönetimlerin savaş yerini kendi bölgelerine 

çekme ve kendi şehirlerini ön plana çıkarma gayretinin izlerini taşımaktadır.  
Şimdiye kadar savaş yeri olarak gösterilen sahalar dört ana grupta 

toplanabilir. Bunlardan birincisi ve en eski ortaya atılanı Denizli’nin Çivril 

bölgesidir. Burada ağırlıklı görüş Kufi Boğazı olurken, Düzbel Geçidi’ni, Çardak 

Geçidi’ni ve Harıl Boğazı’nı savunan görüşler de bulunmaktadır. İkinci bölge; Dinar 

ile Eğirdir gölü kuzeyinde ve ağırlıklı olarak Isparta sınırları içerisinde kalan alandır. 

Bu sahayla ilgili başta Popa boğazı olmak üzere, Aşağıkaşıkara Beli, Kumdanlı Beli 

ve Karamık Beli’nde savaşın yapıldığını iddia eden araştırmalara rastlanmaktadır. 

Üçüncü bölge; Eğirdir gölünün doğusunda bulunan saha olup; savaşın Gelendost’ta, 

Fatlın ovasında ve son olarak ta Yenice Sivrisi çevresinde olduğunu savunan teoriler 

ortaya atılmıştır. Dördüncü bölge olarak ise Beyşehir ile Konya arasında bulunan 

Bağırsak boğazı son yıllarda öne çıkan başlıca teorileri oluşturmaktadır. Savaşın 

yapıldığı yer konusunda ortaya atılan görüşlerin tek tek değerlendirilmesi; bir 

kitabın bile hacmine sığamayacak kadar geniştir. Zaten görüşlerin çoğu bilim 

camiasında yıllardan beri tartışılmakta ve bazılarının tamamen hayal ürünü görüşler 

olduğu çeşitli çalışmalarda ifade edilmektedir. 
 

1176 Miryokefalon Savaşı ile ilgili klasik kaynaklardaki bilgiler son derece 

kısıtlıdır. Aslında savaş ve savaşın yeri ile ilgili tartışmalar da büyük ölçüde bu veri 

sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Şimdiye kadar değişik çalışmalarda bu savaşla 

ilgili klasik kaynaklar incelenmiş ve onlardaki veriler ortaya konulmuştur. Biz 

burada tekrar bu kaynakları uzun uzadıya ele alıp, bu kaynakları değerlendirme 

yoluna gitmeyeceğiz. Bu kaynaklardaki veriler artık ilim camiasının bilgisi 

dâhilindedir. Konu ile ilgili hiç bilinmeyen yepyeni bir kaynak ortaya çıkmadığı 

müddetçe görülen o ki, bu kaynaklardaki bilgilerle iktifa edeceğiz.  
Miryokefalon Savaşı ile ilgili olarak en teferruatlı bilgi veren kaynaklardan 

birisi, Niketas Khoniates’in eseridir. İstanbul’dan hareket eden Bizans ordusu; 

malum olduğu üzere Selçuklu başkenti Konya’yı ele geçirmek için yola çıkmış ve 

kuşatmada kullanılmak üzere savaş ağırlıklarını yanına almıştır. Balıkesir, Alaşehir, 

Laodikya üzerinden Honaz’a gelen ordu Acıgöl kıyısından geçerek 
  
93 Son günlerde Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi de bu savaşla ilgili programlar yapmaya başlamıştır. Bu 

çerçevede adı geçen ilçede 27 Eylül 2019 Cuma günü ülke genelinden 13 ayrı tarihçi ve araştırmacının 

katıldığı bir alan inceleme gezisi ve akabinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 
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Dinar’a ulaşmıştır. Dinar’a kadar ordunun geçtiği bütün güzergâhlar Niketas’ın 

eserinde belirtilmekte ve konu ile ilgili çalışan bütün araştırmacılar Bizans 

ordusunun Dinar’a kadar geldiği yerler hakkında hemfikirdir. Dinar’dan sonra geçen 

tek yer adı Khoma olduğundan görüş ayrılıkları Dinar’dan sonra ortaya çıkmaktadır. 
 

Niketas, savaş ile ilgili ilk olarak şu bilgileri vermektedir. “…İmparator 

başkentten hareketle Phrygia ve Laodikeia içinden geçip, benim doğduğum yer olan 

müreffeh ve büyük şehir, eski Kolossai, şimdiki Khonai’a geldi (Bugünkü Honaz). 

Burada fevkalâde büyük, şahane güzellikte ve her bakımdan hayranlık uyandıracak bir 

sanat eseri olan Başmelek Mikhail kilisesini ziyaret etti. İmparator Khonai’den, Lampis 

üzerinden Kelainai’a yürüdü. Marsyas suyunun karıştığı Menderes’in kaynakları 

buradadır ve gûya Apollon burada, büyüklük deliliğine kapılarak sanki eşek arısı 

sokmuş gibi kendisiyle müzik yarışmasına girdiğinden dolayı Marsyas’ın derisini 

yüzmüşmüş” (Niketas, 1995: 123). Bu bilgilerden elde edilecek sonuç şudur: İmparator 

Manuel, başkent İstanbul’dan yola çıkıp, Honaz’a kadar gelmiştir. Bu konuda zaten 

bütün araştırmacılar hem fikirdir. Burada Başmelek Kilisesini ziyaret eden imparator 

Lampis üzerinden Kelaninai’a yürüdü. Menderesin kaynaklarının bulunduğu ve Apollon 

ile Marsyas’ın müzik yarışması efsanesinin geçtiği kabul edilen bölgeye gelmiştir. 

Burası su götürmez kesinlikte bugünkü Dinar’dır (Şekil 1). Bu konu Afyon Kocatepe 

Üniversitesi ile Dinar Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştirilen Marsyas Müzik 

Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde pek çok ilmi toplantıda ele alınmıştır. Ayrıca 

Marsyas Efsanesi’nin Dinar’da gerçekleştirildiği uluslararası kuruluşlarca da teyit 

edilmiştir. Dolayısıyla Manuel, Dazkırı üzerinden Dinar’a gelmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 1. Manuel’in Konya’ya Giderken Takip Ettiği Güzergâh ve Devrin Önemli Ulaşım Yolları 
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Savaş Alanı Olarak Kabul Edilen Yerlerle İlgili Gözlemler ve Bunların 

Değerlendirilmesi 
 

Bu çalışmada bütün görüşlere tek tek değinilmeden son yıllarda ortaya 

çıkmış olan “Beyşehir Bağırsak Boğazı”, “Gelendost Yenice Sivrisi”, “Karamık 

Beli”, “Çivril Düzbel” teorileri ile genel kabul gören “Çivril Kufi Boğazı” 

teorileri arazi çalışmaları ışığında değerlendirilecektir.  
2017 yılı yaz döneminde Miryokefalon Savaşının yeri ile ilgili olarak 

Çivril Belediyesinin organize ettiği tarih ve coğrafya ağırlıklı olmak üzere farklı 

disiplinlerden kalabalık bir ilmi heyetle inceleme gezisi yapılmıştır. Bu gezi ve 

tarafımızdan Kufi Boğazı bölgesine defalarca yapılan gezilerin neticesinde elde 

edilen veriler; coğrafi tespitler, savaşla ilgili temel kaynaklarda geçen bilgiler ve 

son 50 yılda konu ile ilgili yapılmış çalışmaların bulguları çerçevesinde 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  
Saha gezisi; 19-21 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Konya, Isparta, Afyonkarahisar illerini kapsayan gezide ilk olarak Beyşehir 

Bağırsak Boğazı bölgesine gidilmiştir. Bu bölgede Bağırsak Boğazı ve 

Miryokefalon Kalesi olarak nitelendirilen kale (Hisar-ı Meldos) yerinde 

incelenmiştir. Daha sonra kaynaklarda ismi geçen köyler olarak kabul edilen 

Çivril Köyü ile Büyük Homa ve Küçük Homa adlı köyler (Aşağı Esence ve 

Yukarı Esence) gezilmiştir. Gezinin ikinci durağı Isparta’nın Gelendost ilçesi ve 

Eğirdir Gölü’nün doğu kıyıları olmuştur. Gezide üçüncü olarak Isparta ile Afyon 

illeri arasında bulunan Karamık Beli incelenmiştir. Bu geziden elde edilen 

bulgular değerlendirilerek tarihçi ve coğrafyacılardan oluşan yeni bir ekiple de 

Kufi Boğazı ile Düzbel Geçidi’nde tekrar saha çalışmaları yapılmıştır.  
1.Beyşehir Bağırsak Boğazı 

 
Beyşehir yöresindeki Bağırsak Boğazı’nda94 savaşın yapıldığını iddia 

eden araştırmaların temel dayanağı; Niketas’ın eserinde geçen Cibrilcimani ve 

Khoma isimli yerleşmelerin Denizli’nin Çivril ilçesi ve Çivril’in Homa 

(Gümüşsu) yerleşmeleri olmayıp Beyşehir’de bulunan Çivril köyü ile eski adları 

Büyük ve Küçük Homa olan Aşağı Esence ve Yukarı Esence yerleşmelerinin 

olmasından kaynaklanmaktadır (Ceylan, 2017). Ceylan tarafından ortaya atılan 

bu görüş Konya bilim çevrelerinde genel kabul görerek son yıllarda Bağırsak 

boğazı tezi dillendirilir olmuştur.  
Çivril köyü; Beyşehir ilçesinin doğusunda ilçeye 10 km. uzaklıkta küçük bir 

köydür. Köyün tarihi ile ilgili çok eski kaynakların olmamasının yanı sıra köyde 

bulunan yapıların sayısının azlığı, köyün yakın ve uzak çevresinde tarihi mekân, 

eski yapı izleri ve temellerin bulunmaması, köy mezarlığının özellikleri, mezar 
  
94 Bağırsak Boğazı’nın Coğrafi özellikleri ile ilgili geniş bilgi için bkz, Recep Bozyiğit ve Baştürk Kaya 

(2017) Bağırsak Boğazı ve Çevresinin (Konya) Fiziki Coğrafya Özellikleri, USAD Güz (7), s. 141-166. 
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sayıları ve mezarların yapısı bu köyün tarihinin çok eskilere dayanmadığı 

hakkında yüzeysel bilgi sunmaktadır. 

Tarihi kaynaklarda geçen Homa (Khoma) yerleşmesi ile eski adlarından 

dolayı ilişkilendirilen Aşağı Esence ve Yukarı Esence mahallelerinde de inceleme 

yapılmıştır. Bu yerleşmeler; Beyşehir gölünden Suğla gölüne devam eden Çarşamba 

kanalının yakınlarında doğu kıyısında ve ovanın orta yerinde bulunmaktadır. 

Beyşehir’in güneydoğusunda ilçe merkezine 16 km. uzaklıkta bulunan (Küçük 

Homa) Yukarı Esence ve onun 2 km. güneyindeki (Büyük Homa) Aşağı Esence’nin 

gerek bulundukları ova tabanındaki fiziki yapının özellikleri; gerekse Beyşehir’in 

güneydoğusunda Konya’ya giden ana yoldan uzak ve aksi istikamette bir konumda 

bulunması nedeniyle buralarla savaşta geçen yer adları arasında bir bağlantı kurmak 

mümkün görünmemektedir. Ayrıca bu köylerin 850 yıl önce var olduğunu gösteren 

hiçbir tarihi vesika olmadığı gibi, bu konuda yorum yapmamıza yardımcı olacak 

tarihi bir yapı da bulunmamaktadır.  
Türklerde yer adları verilirken o yerin tarihi adlarından esinlenerek ve çoğu 

kere de bu isimlerde küçük değişiklikler yapılarak yer isimlerinin belirlendiği tarihi 

bir gerçekliktir. Ancak boy, soy, aşiret, oba vb. isimleri de yeni kurdukları 

yerleşmelere verdikleri ve Anadolu coğrafyasının muhtelif bölgelerinde benzer 

isimlerin onlarca örneğinin olduğu da tartışılmaz bir gerçektir.  
Savaşın Konya yakınlarında olduğunu savunan “..Aynı yıl (1176’da), Konya 

(Iconium) Sultanı Kılıç Arslan; Konya’ya uzak olmayan bir yerde, bugün yıkık ve 

terk edilmiş olan Meldinis Kalesi’nin önünde Bizans İmparatoru Manuel’i hezimete 

uğrattı” şeklindeki yaptığı alıntı için bu ifade Miryokefalon Savaşı’nın konumu ile 

ilgili ulaşılabilen en detaylı bilgidir (Eskikurt, 2017: 78) demekte fakat aynı 

çalışmada “Denizli-Çivril Yöresinde Savaşla İlgili Adı Geçen Yerler:” başlığı 

altındaki kısmında ise kendilerinin de daha önce yaptıkları bir çalışmada bir 

zamanlar bu fikri savunduklarından hiç bahsetmemektedir.  
Konya’ya giden yol güzergâhlarının oldukça güneyinde kalan ve Konya’dan 

giderek uzaklaşan bu ıssız coğrafyalarda ne bir önemli kale kalıntısı ne de askeri bir 

garnizon veya dini merkezin bulunmayışı, coğrafi ve topografik özelliklerin de uygun 

olmaması bu iki yerleşimin sorgulanmasını zaruri hale getirmektedir. Niketas’ın eserinde 

Dinar’dan sonra geçen Homa’nın, Beyşehir’de bulunan Homa’lardan biri olduğu doğru 

kabul edilirse; Dinar’dan buraya mesafe Eğirdir gölünün kuzeyinden gitmek şartıyla 213 

km. dir. Günümüzde, Eğirdir gölünün güneyinden ve Beyşehir gölünün kuzeyinden 

geçen karayolundan gidildiği takdirde 230 km. dir. Dinar ile Beyşehir Homa arası 

mesafe kuş uçumu olarak her iki göl üzerinden geçilse bile yaklaşık 160 km. dir (Şekil 

2). İstanbul-Dinar arası mesafeyi ağır yükler ve çeşitli hastalıklar nedeniyle 3-4 ay gibi 

bir sürede alabilen bir ordunun Dinar’dan Beyşehir Homa’ya aynı tempoyla ulaşmasının 

en az bir ay alacağı kabul edilebilir. 
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Bu mesafede hiçbir yerleşim yerinden Niketas’ın eserinde bahsedilmemesi bile 

ordunun Beyşehir Homa’ya geldiği görüşünü çürütmeye yetecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 2: Dinar-Beyşehir Arası Karayolu ve Kuş Uçumu Mesafeler 
 

 

Ceylan ve Eskikurt yaptıkları bir çalışmada; “…diğer yandan, Kufi Çayı 

Boğazı tarihî öneme de sahiptir. 17 Eylül 1176 yılında Bizans İmparatoru Manuel 

Komnenos ile Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan arasında yapılan Miryokefalon Savaşı 

bu boğazda cereyan etmiş olmalıdır. Çünkü tarihî kayıtlarda tasvir edilen savaş 

yerinin coğrafi ortamı Kufi Çayı Boğazı’nın coğrafi özellikleriyle tamamen 

çakışmaktadır” (Ceylan ve Eskikurt; 2001: 126) derken, Ceylan (2016) yılında 

yaptığı bir çalışmada; “….başlıca hedefi Selçukluların başkenti Konya şehrini  
kuşatmak ve Sultanı ele geçirmek olan İmparator Manuel Komnenos ve Bizans 

ordusunun Kelainai/ Dinar’dan sonra, kuzeybatı yönünde o dönem Bizans 

sınırları içinde bulunan Denizli ilinin Çivril ilçesine bağlı Sublaion/Homa 

(Gümüşsu)’ya değil de; doğuya doğru Konya istikametinde ilerlemesi ve 

Beyşehir yakınındaki Khoma/Homa civarına gelmesi daha muhtemel 

görünmektedir” (Ceylan; 2016: 84) şeklinde bir ifade kullanmaktadır.  
Beyşehir’e ulaşmış olduğu kabul edilse bile; koskoca bir ordu, en kısa 

yol olan ve sürekli kullanılan Beyşehir’den kuzeydoğuya Konya’ya doğru 

ilerlemek yerine niçin güneydoğuya doğru giderek ana yol güzergâhından ve 

Konya hedefinden uzaklaşmaktadır? Selçuklu topraklarında bulunan bu yerde 

acaba Bizans ordusuna mühimmat sağlayacak büyük bir askeri üs mü vardır? Ya 

da orduya moral depolayacak dini bir merkez mi bulunmaktadır? Adı geçen 

köylerin Miryokefalon Savaşından bahseden kaynaklardaki Çivril ve Homa 

olması ihtimali zor görünmektedir. 
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“Hisar-ı Meldos’un bulunduğu kayalık tepeye ve hemen kuzeyindeki 

yaylaya günümüzde Balkaya/Ballıkaya denildiği” (Ceylan; 2016: 78) 

belirtilmektedir. Bağırsak Boğazı girişinde yer alan ve üzerinde eski bir kale 

kalıntısının olduğu varsayılan ve ismi Balkayalar anlamına gelen Mendos kalesi 

(Resim 1) kayalığının taban kısımlarında bazı tarihi kalıntılar olmakla birlikte 

kaleye adını verdiğinden bahsedilen üzerinde bal akıntısı olarak gösterilen 

bölümlerin aslında bal akıntısı olmayıp kayalık zeminde yuva yapmış kuşların 

gübrelerinin yağmurlarla birlikte kayalardan akarak bu izleri oluşturmasından 

kaynaklandığı kayalar üzerinde dronlarla yapılan görüntülerle belirlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 1: Bazı Araştırmacılar Tarafından Miryokefalon Kalesi Olarak Değerlendirilen Hisar-ı 

Mendos Kalesi ve Bağırsak Boğazının Girişi 
 

Yine burada boğazın girişi olarak betimlenen bölge, bırakın araba ve atların 

geçişini, yaya yürümeye bile elverişli olmayan bir sahadır. Savaştan çok yıllar sonra 

yazılmış bazı kroniklerde savaşın Konya yakınlarında olduğu cümlesinden hareketle 

Dinar’a kadar ana kaynak olarak Niketas’ın eserini kabul edip, Dinar’dan sonra bu 

eseri yok saymak gerçekçi olmasa gerektir. Bağırsak Boğazı’nın bazı yerleri; diğer 

özellikleri bir yana sadece coğrafi özellikleri yönüyle bile savaşın yapıldığı yerle 

ilgili tasvir edilen özellikleri kesinlikle taşımamaktadır.  
2.Gelendost Yenice Sivrisi 

 
Son yıllarda Ramazan Topraklı’nın Miryokefalon Savaşının yeri olarak 

ısrarla ön plana çıkarmaya çalıştığı bölge olan Eğirdir Gölü çevresi ve Yenice 

Sivrisi tepesi de ayrıntılı olarak dolaşılmıştır. Bilindiği üzere Topraklı’nın 

tezinin ana teması şudur:  
“17. Yüzyılın başlarında bir coğrafi değişiklik oldu. Eğridir ve Hoyran 

gölleri birbirlerine kavuştu. Aralarında 16-17 km bir mesafe olan iki göl, suların 

yükselmesiyle yavaş yavaş yaklaşık yüz yılda birleşti. İki göl arasındaki ırmak, 
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ırmağın üzerindeki köprü ve tarihi Kral Yolu, göl suları altında kaldı. Bu coğrafi 

değişiklik bilinemediği için de, Keleneus, Apameya, Laodikya, Amorion ve daha 

başka birçok kadim kentin yerleri yanlış bilindi veya bilinemedi. Tarihi vesikalarda 

geçen Menderes nehri, Büyük Menderes veya Küçük Menderes sanıldı ve buna göre 

tarihi olaylar tam olarak coğrafyamıza oturtulamadı”(Topraklı, 2016: 459).  
Yazara göre; Hoyran ile Eğirdir gölü eski dönemlerde birbirinden ayrı iki 

göldür. Bu iki gölün arasında Menderes adında bir ırmak akmakta ve üzerinde tarihi 

bir köprü bulunmaktadır. Bizans ordusu Uluborlu’dan sonra iki göl arasındaki 

vadide bulunan bu tarihi köprüden geçtikten hemen sonra, II. Kılıç Arslan tarafından 

pusuya düşürülmüştür. Dolayısıyla Miryokefalon Savaşı, Eğirdir gölünün 

doğusunda bugünkü Gelendost ilçesi sınırları içinde yer alan Yenice Sivrisi tepesi 

civarında gerçekleşmiştir. Ancak bölgedeki tektonik hareketlenmeye bağlı olarak 

Hoyran Gölü ile Eğirdir Gölü zamanla birleşmiş ve Manuel’in ordusunun geçtiği 

vadi sular altında kalmıştır. Dolayısıyla bu köprü de sular altında kalmıştır. Bu 

görüşler ilim camiası tarafından ciddi şekilde eleştirilmekte ancak sözlü ve yazılı 

olarak bilimsel platformlarda tartışılmamaktadır. Görülen o ki bu konu tarih 

camiasını epey zaman meşgul edecektir.  
Topraklı; tarihi isimlendirmelerin de yanlış okunduğunu veya 

değerlendirildiğini belirtmektedir. Philadelphia’nın Alaşehir, Kelainai’nın Dinar 

olmadığı, Laodikya’nın Eğirdir’de bulunduğu, Kral yolunun Hoyran ve Eğirdir 

gölleri arasındaki bu vadiden geçtiği gibi çok ciddi iddialar ortaya atmaktadır. 

“..Türklerin Eğirdir-Kemer Boğazı hattının batısında olmaları söz konusu değildir. 

Kaynaklardan Eğirdir ve Hoyran göllerinin Roma’ya ait olduğu anlaşılıyor. 

Türkler, Gelendost ovasının doğusuna atılmışlardır. Türkler, Bozdurmuş ve Sultan 

dağlarının kuzeyinde de yoklardır. Hâl böyleyken kaynak metinlerde geçen Efes, 

Ayasluk, Sart, İzmir, Edremit, Nimfé, Bergama, Khliara, Alaşehir ve Lâdik adlı 

şehirler, Eğirdir Gölü civarında olmalıdır” (Topraklı, 2016: 468).  
Miryokefalon savaşının yeri hakkındaki teorisi bir kenara olmak üzere, 

Topraklı’nın diğer iddialarını cevaplandırmak tarihçilere düşen büyük bir 

sorumluluktur. Bu yer isimlerinin Topraklı’nın ifade ettiği gibi olduğunu kabul 

ettiğimizde bilim adamları ve tarihçilerin şimdiye kadar yaptıkları birçok 

çalışma hükümsüz duruma düşecektir ki konuyla ilgili çalışan tarihçilerin bu 

iddialara acilen cevap vermesi kaçınılmazdır.  
“...Anadolu Selçuklu tarihinde adlarından çok sık bahsedilen Alaşehir 

Yalvaç, Lâdik Eğridir, Thrakesia thema’sı, Uluborlu-Gelendost-Eğirdir-Yalvaç ve 

Karaağaç arası topraklardır. Kilbia veya Kelbianos, ekseriyeti göl altında kalan 

Gelendost ovasıdır. Rivayete göre Eğridir-Bedre halkı bu ovaya Altınova (Aşağıova) 

derlermiş. Aşağıda görüleceği üzere bildiklerimize ilâve olarak 1097, 1108, 1109, 

1113, 1116, 1119, 1136, 1146, 1177, 1183, 1187, 1189, 1196 ve 1211’de içinde 
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Gıyâseddin Keyhüsrev’in de şehit düştüğü savaşların hepsi, Menderes 

kenarında, Gelendost ovasında vuku buldu” (Topraklı, 2016: 460). Topraklı’nın 

iddia ettiğine göre Bizans ordularının ve özellikle Manuel’in önemli bir vakti 

Yenice Sivrisi civarında Kemer Boğazında geçmiş, bu bölge adeta Bizans’ın 

başkentinden sonraki ikinci önemli merkezi bölge gibi yansıtılmıştır.  
Eğirdir ve Hoyran gölleri iki farklı göl olup jeolojik zamanlarda birleşmiş ve 

Hoyran gölü batıya doğru itilmiştir. Bunu herhangi bir amaç için hazırlanmış bir 

haritada bile kolayca ayırt etmek mümkündür. Ancak coğrafi olarak günümüzden 

800 yıl önce bu ikin gölün ayrı olduğu ve 300 yıl kadar önce birleştikleri; Hoyran 

Gölü’nden Eğirdir Gölü’ne doğru akan büyük bir nehir ve vadisi olduğu bu nehrin 

isminin Menderes olduğu ve Niketas’ın eserinde bahsedilen Menderes Nehri’nin 

Büyük Menderes nehri olmayıp buradaki nehir olduğu bilimsel gerçeklerden çok 

uzak görüşlerdir. Önce iki göl ayrılmış, iki gölün arası uzaklaştırılarak büyük bir 

vadi oluşturulmuş, bu vadi “Menderes” olarak isimlendirilmiş, vadiye bir köprü 

kurularak Kral Yolu buradan geçirilmiştir. Bu gerçekleri bugüne kadar Topraklı’dan 

başka hiçbir bilim insanı da ortaya çıkaramamıştır! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3: Eğirdir Gölü Batimetri Haritası. 
 
Kaynak:(http://sue.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/74/files/sehnaz-sener-04042013.pdf) adresinden 
 

alınmıştır. 
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Eğirdir gölü; su seviyesi 917 metre rakımında, ortalama derinliği 8-9 

metre olan ve en derin yeri 14 metreyi geçmeyen (Şekil 3) az derinlikte bir 

göldür (Şener, 2013). Bir başka çalışmada Eğirdir ve Hoyran göllerinin 

birleştikleri çizgi üzerinde derinliğin 5,5 metre, Keltepe burnu ile Genceli 

arasında 9 metre ve ortalama olarak ta 12 metre olduğu belirtilmektedir (Ünaldı, 

1990: 111). Bu kadar sığ olan bir gölde Hoyran boğazı denilen gölün en dar 

olduğu yerdeki derinlik 9 metre civarındadır. Diğer bir deyişle gölün boğaz 

oluşturan en dar yeri hem kuzeydeki hem de güneydeki çanaktan daha yüksektir. 

“1176 yılından sonra günümüze kadar geçen yaklaşık 840 yılda bu gölün 

ortasındaki vadiyi kapatıp ortadan kaldıran, bölgeyi yükselten diğer göllerimizi 

ise etkilemeyen coğrafi olay nedir?” diye sormak gerekmektedir.  
Eğirdir Gölü’ndeki seviye oynamaları ile ilgili olarak yapılmış iki 

çalışmadan birincisinde 1986-2016 yıllarını kapsayan 30 yıllık dönemde gözlem 

süresi bir bütün olarak ele alındığında göl su seviyesinde yarım metreden daha 

az bir artış olduğu anlaşılmıştır. Bu artış hem yıllık hem de aylık bazda kendini 

göstermiştir (Şekil 4). Gölün su seviyesindeki artış hem Mann-Kendall hem de 

regresyon analizi yöntemleri ile ortaya konmuştur (Keskin ve diğerleri, 2017: 

607). Ancak bu artış 0,3 metreyi bile bulmamaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 4: Eğirdir Gölü Yıllık Su Seviyesinin Regresyonu (1986-2016) Keskin vd s. 606’dan 
 

Eğirdir gölü ile ilgili 1959-2002 yılları arasında 43 yıllık daha uzun 

süreyi kapsayan bir çalışmada ise gölün eğiliminin olmadığı ve genliğin 27 cm. 

kadar fark ettiği ortaya konmuştur (Cengiz ve Kahya; 2006: 220).  
Bilimsel çalışmalar ortada iken gölün ortasındaki en dar yerden (Resim 

2) “önemli tarihi bir yolun geçtiğini” ve “bu yolun bilim çevrelerince 

bilinmediğini” iddia etmek düşündürücüdür. 
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Resim 2: Yenice Köprüsünün Yer Aldığı İddia Edilen Eğirdir Gölünün En Dar Bölümü 
 

 

Topraklı’ya göre bu malum köprüden Bizans ordusu geçtikten sonra da 

pusuya düşürülmüştür. Topraklı’nın ifade ettiği bölgede bulunan Yenice Sivrisi 

tek bir tepe görünümünde olup kuzeydeki tepeden çok belirsiz bir boyun noktası 

ile ayrılmaktadır. Burada ne bir sürekli akarsu, ne bir vadi bulunmamaktadır. 

Niketas’ın eserinde ve Manuel’in mektubunda geçen betimlemelerle buradaki 

coğrafi manzaranın yakından uzaktan alakası yoktur (Resim 3). Yenice 

Sivrisinde bırakın bir ordunun gizlenmesini 100 kişiyi bile gizlemek ve pusuya 

düşürmek coğrafi olarak mümkün gözükmemektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 3: Manuel’in Ordusunun Günümüzde Eğirdir Gölünün Suları Altında Kalan Kemer 

Boğazından Geçtikten Sonra Pusuya Düştüğü İddia Edilen Yenice Sivrisi 
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Savaşın gerçekleştiği bölge olarak kabul ettiği Yenice Sivrisi yakınında 

herhangi bir vadi de yoktur. Yenice Sivrisi ile kuzeydeki tepelik sahanın arası 

bir boyunla ayrılırken, bu boyun kısmı oldukça geniştir. Kaynaklarda uzun 

uzadıya tasvir edilen ve Manuel’in pusuya düştüğü vadinin özelliklerine 

bölgenin coğrafyası kesinlikle uymamaktadır95.  
3. Karamık Beli 

 
Dinar’dan doğuya doğru Senirkent üzerinden Yalvaç’a giden yoldan 

kuzeye Karamık ve çevresindeki çukur sahaya inen üç farklı güzergâh yer 

almaktadır. Bunlar Aşağıkaşıkara Beli, Yukarıkaşıkara Beli ve Karamık Beli’dir. 

Niketas’ın eserinde tasvir edildiği şekliyle gerek Bağırsak Boğazı ve gerekse 

Yenice Sivrisi’nde bulunmayan dik ve derin boğaz; kısa da olsa Karamık Beli ve 

Yukarıkaşıkara Beli’nde ayrı ayrı karşımıza çıkmaktadır.  
Güneyde bulunan Eğirdir gölü ile kuzeydeki Karamık bataklığı 

arasındaki dağlık sahanın genişliği en fazla 13 km’yi ancak bulmaktadır. Güneyi 

düzlük ortası plato görünümünde olan bölgenin kuzeye doğru bataklığa inen 2-3 

km’lik bölümü Niketas’ın eserinde belirtildiğinden daha sarp ve diktir.  
Eğirdir Gölü’nden, Karamık Bataklığı’na inen ilk geçit Aşağıkaşıkara 

Beli’dir. Eğirdir Gölü kuzey kıyılarından Aşağıkaşıkara köyü üzerinden Karamık 

çukurluğundaki Çayıryazı’ya doğru inen bir geçit bulunmaktadır. Eğirdir Gölü’nü 

kuzeye bağlayan en elverişli geçit burasıdır. Ancak Dinar’dan Karaadilli üzerinden 

hiçbir yere sapmadan direk giden daha elverişli bir ana yol dururken önce doğuya 

Eğirdir Gölü kuzey kıyılarına ilerleyip sonradan kuzeybatıya dönerek hem yolu 

uzatmak hem de zorlaştırmak hiç mantıklı gözükmemektedir. Eğirdir Gölü 

havzasının kuzeyinden Yukarıkaşıkara istikametindeki dağlık bölgeden geçerek 

kuzeye doğru Karamık Bataklığı’nın güney kıyısındaki Armutlu’ya inen bir başka 

geçit bulunmakta ve Yukarıkaşıkara Beli olarak isimlendirilmektedir. Burada 

özellikle kuzeyde 2-3 km lik bölümde eğim oldukça fazladır. At ve öküz arabaları 

bir yana piyade olarak bir insanın yürümesi bile imkânsızdır. Buradan düzenli bir 

orduyu ağırlıkları ve arabaları ile geçirebilecek bir coğrafi özellik ve vadi uzanışı 

kesinlikle yoktur (Resim 4). 
 

Dolayısıyla böyle bir vadiden Manuel’in ağır yük arabalarının da bulunduğu 

büyük ordusunun geçme ihtimali çok zayıf hatta imkânsız gözükmektedir. 
 

Eğirdir Gölü Havzası’ndan, Çay Havzası’na doğru Kumdanlı üzerinden 

devam eden ve Karamık Beli’nden geçen başka bir geçit daha bulunmaktadır. 

Bu geçidin kuzeydeki bir bölümü oldukça eğimli ve vadi arabalar ve atlar için 

elverişli değildir. Ağırlıklar olmadan geçilebilecek bu geçit, kağnıların geçişine 
 
 
95 Arazi gözlemi ile bu sonuca ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu görüşü destekleyen başka yazarlar da mevcuttur. 

Adnan Eskikurt, Myriokephalon Savaşı’na Dair Kronikler ve Modern Çalışmalar”, USAD, Bahar 2017 Konya, 

s.86. 
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kesinlikle uygun değildir. Dinar’dan geçtiği bilinen ve Konya yönüne doğru giden 

Bizans ordusunun günümüzde de kullanılan ve “Çöl Ovası” olarak adlandırılan 

birbirine bağlı depresyonlar üzerinden direk Karamık Bataklığı’na oradanda Çay 

Havzası’na ulaşmasına engel teşkil eden büyük coğrafi engeller olmamasına 

rağmen; orduyu Eğirdir Gölü kuzey kıyılarına ulaştırdıktan sonra; 1400 m. ye ulaşan 

dağlık sahalardaki dar geçitlerden geçirerek tekrar aynı noktaya ulaştırmaya 

çalışmak macera aramaktan öteye gidemez. Manuel gibi hem askerliği iyi bilen ve 

daha öncede Konya’ya gidip gelmiş tecrübeli bir hükümdardan böyle bir amatörce 

davranış beklemek büyük yanılgıdır. Dinar üzerinden Uluborlu, Senirkent, Yalvaç 

istikametine giden orduların bu yolu kullanabileceği muhakkaktır. Yalvaç üzerinden 

Akşehir’e inen yollar bulunmakla birlikte bu yolların savaş arabaları için uygun olup 

olmadığı ancak arazi çalışmalarından sonra söylenebilir. Bu yolun Eğirdir 

Gölü’nden kuzey havzalarına inmek için kullanılması oldukça zorludur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 4: Karamık Beli’nin Güneyden Görünüşü 
 
 

4. Çivril Düzbel Geçidi 
 

Yazarlar; yerel uzmanlarla birlikte Miryokefalon Savaşının gerçekleştiği 

düşünülen bir başka yer olan Çivril ilçesi sınırlarındaki Kufi Boğazı ve Düzbel 

Geçidi’ne de defalarca giderek sahada incelemeler yapmışlar; vadileri ve 

geçitleri baştan sona defalarca farklı yönlerden dolaşmışlardır.  
Düzbel Geçidi, Çivril ilçesine bağlı olan ve konu ile ilgili kaynaklarda 

sarih bir şekilde yer alan Khoma (Gümüşsu) ile Afyonkarahisar’ın bir ilçesi olan 

Kızılören arasında olup, oradan Sandıklı’ya ulaşan ana yola bağlanmaktadır. Bu 

konumu itibariyle ve Homa’ya (Gümüşsu) yakınlığı yönüyle savaşın cereyan 

ettiği yer olarak buranın düşünülmesi son derece mantıklı durmaktadır. Geçidin 
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güneybatısındaki Düzbel köyü yakınlarındaki başlangıcı ile 

kuzeydoğusundaki Menteş köyü yakınlarındaki bitiş noktası arasında mesafe 

12 km. dir. Geçidin başlangıcında 850 m. olan rakım geçidin ortalarına doğru 

1450 m. ye ulaşır (Resim 5).  
Geçidin ilk bölümündeki diklik ve başlangıcı ile ortası arasındaki 

rakım farkı bu ihtimali mümkün kılmamaktadır. Zira bu kadar hızlı yükselen 

ve birden bire dikleşen bu geçidin bir ordu tarafından kullanılması ve savaş 

arabalarının buradan yukarı taşınması nerede ise imkânsızdır. Geçit oldukça 

açık ve pusuya elverişli değildir. Ordunun saklanması ve bulunduğu yerden 

aşağılara ok ulaştırılabilmesi de mümkün gözükmemektedir. Ayrıca geçidin 

içinde yer alan vadi tabanı birkaç yerde yürümeye bile izin vermeyecek kadar 

dar ve eğimli iken, geçidin genel olarak fazla geniş olması, pusu kurmaya, 

saklanmaya uygun olmaması ve Niketas’ın eserindeki tasvire uymaması 

yönüyle savaş alanı olma ihtimalini azaltmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 5: Düzbel’in Girişi İle Çivril Ovası Arasındaki Yükseklik Farkı 
 

5. Çivril Kufi Boğazı 
 

Arazi incelemeleri süreci içerisinde savaş için en makul ve mantıklı 

gelen bölge Çivril’deki Kufi Boğazı olmuştur. Bu boğaz vadi, Çivril’i 

Sandıklı’ya bağlayan kadim yollardan birisidir ve yakın bir döneme kadar 

özellikle kervanlar ve at arabaları tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Boğaz 

öncelikle topografik özellikleri yönünden savaş ile ilgili olarak kaynaklarda 

anlatılan betimlemelere uymaktadır. Ayrıca böyle bir savaşın 

gerçekleşebilmesine müsait genişlik ve eğime sahiptir (Şekil 5). 
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Şekil 5: Kufi Boğazı’nın Kaynaklarda Anlatılan Özelliklerine Benzerlik Gösteren Topoğrafyası. 
 

Kufi Boğazı; kuş uçumu yaklaşık 17 km. uzunluğunda bir boğazdır. 

Boğazın içinde hala mevsimsel olarak akan bir akarsu (Kufi Çayı) mevcuttur. 

Boğazın Sandıklı tarafından girişinde rakım 935 m. iken Çivril Ovası’na açıldığı 

yerde 845 m. ye düşmektedir. Yaklaşık 20 km’lik mesafede yükseltinin sadece 

90 m. değişmesi eğimin beşin altında olduğunu gösterir. Bu eğim kaynaklardaki 

verilere uygun olup Ortaçağ şartlarında bir ordunun geçmesine ve yük 

arabalarının yürütülebilmesine oldukça elverişlidir (Resim 6). Boğaz boyunca 

akarsuyun her iki yakasında bir ordunun yürüyebileceği genişlikte alanlar 

mevcuttur. Boğazın her iki tarafındaki yükseltiler pusu atacak bir ordunun 

gizlenmesi için yeterli, bitki örtüsü ise görüşü engelleyecek sıklıkta ve boğazda 

pusuya düşen ordunun da çıkıp kaçmasına imkân vermeyecek kadar dik ve 

yüksektir. Dolayısıyla Kufi Boğazı; Miryokefalon Savaşının geçtiği yer olarak 

ortaya atılan bütün mekânların içinde fiziki coğrafya özellikleri ile böyle bir 

savaşın cereyan etmesine en uygun mekân olarak değerlendirilmektedir.  
Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferine giderken bu vadiyi 

ordusuyla geçtiği de dikkate alındığında bu vadinin ordular tarafından test 

edilerek kullanıldığı gerçeği tarihi kayıtlarla sabittir. 
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Resim 6: Kufi Boğazı’ndan Bir Kesit. 
 

 

Niketas’ın Historia’sında; net olarak Bizans ordusunun “Dinar’a doğru 

yürüdüğü ve sonra Homa’ya (Gümüşsu) geldiği” ifade edilmektedir. Dinar’a 25 

km. mesafedeki Homa’nın (Gümüşsu) Niketas’ın bahsettiği Homa olduğu 

kesindir. Burada bir Homa varken, Niketas’taki bu açık izahı bir kenara koyup 

150 km. uzakta başka bir Homa (Ceylan ve Eskikurt, 2017: 34) aramanın çok 

doğru bir yaklaşım olmadığı muhakkaktır (Kayapınar vd, 2017: 113). Buradan 

sonra artık Bizans ordusunun öncü birlikleri bölgedeki Türkmen unsurları 

tarafından rahatsız edilmeye başlanmıştır. Zaman zaman yapılan baskınlarla, 

otlakların yakılması, kuyuların kirletilmesi ve suların zehirlenmesiyle Bizans 

ordusu yıpratılmaya başlanmış, ordunun aç ve susuz bırakılması hedeflenmiştir. 

Bütün bunlar; Manuel’i en kısa sürede bu yerden uzaklaşıp daha düz ve geniş 

alanlara ordusunu ulaştırma arzusunu tetikleyen olaylardır ki; bu arzu Manuel’in 

Kufi Boğazı’na tedbirsiz girmesinin en önemli sebebi olmuştur.  
Bizans ordusundaki askerlerde bir hazım rahatsızlığı baş gösterdiği 

bilinmektedir. Bu hastalık bir dizanteri salgını olup, askerlerin bu hastalıkla baş 

edebilmeleri için sürekli temiz su kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Boğaz içinde 

akan Kufi Çayı ve vadi kenarlarındaki su kaynakları, ordunun gerekli su 

ihtiyacını gidermek için uygundur (Resim 7). 
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Resim 7: Kufi Boğazı İçindeki Su Kaynaklarından Bir Görünüş 
 

“Aslında Miryokefalon savaşı ile ilgili en önemli tartışma konularından 

birisi savaşın yapıldığı bu geçidin ismi olarak Niketas’ta geçen Tzibritze96 

kelimesinin telaffuzu ve anlamı konusunda çıkmaktadır. “…Sultan yine de durmadı 

ve yeniden müzakereye girişmek istedi. Ancak imparator kibirli bir palavrayla, ona 

cevabını bizzat ve Konya’da bildireceğini belirtti. Bunun üzerine Sultan bir 

anlaşmaya varılamıyacağını anlayarak, Bizans ordusunun Myriokephalon’dan 

hareket ettikten sonra geçmesi gereken ve “Tzibritze geçiti” adını taşıyan, yolun 

darlaştığı yeri işgal etti. Geçmek istiyecek olurlarsa/Bizanslılara derhal karşı 

koymak üzere birliklerini bu dar geçide doldurdu. Tzibritze geçiti yüksek yamaçlarla 

çevrelenen uzun bir vadidir (Niketas; 1995, 124).  
Niketas, Miryokefalon’dan sonra Manuel’in girdiği ve pusuya düştüğü 

geçitle ilgili şu bilgileri vermektedir: “ ...Tzibritze geçiti yüksek yamaçlarla 

çevrelenen uzun bir vadidir. Kuzeye doğru gittikçe dikliği azalır ve yayvan tepeler 

arasında geniş vadiler halini alır. Güneye doğru ise vadi gittikçe dikleşir ve 

sarplaşır”. Konunun ana temasını teşkil eden Kufi Boğazı da yukarıda anlatılan 

fiziki özelliklere aynen uymaktadır. Kuzeye doğru ilerledikçe yükseltiler azalmakta 

ve nihayet geçidin Sandıklı Havzası’na çıkış kısmında alçak tepelere dönüşmektedir.  
Niketas; Kufi Boğazı’na giren Bizans ordusunun boğaza girişi için:  

“..Manuel, büyük bir hata yaptı ve ordusunu bu dar ve riskli geçitten düz ovada  
 
96Bu geçit ile ilgili farklı okuma ve yorumlamalar mevcuttur. Manuel’in yakın dostu İngiltere Kralı II. 

Henry’ye yazdığı mektupta ise “Cybrilcymani” şeklinde geçmektedir. (Ceylan-Eskikurt 2017:20) 
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yürütür gibi geçirmeye kalktı. Ordusunu bir bütün olarak tek yumruk gibi 

yürütüp, Türk saldırılarını bu şekilde püskürtmeyi planlaması gerekirken; 

aralarında önemli mesafeler bırakıp gruplar halinde ordusunu yürütmeye kalktı. 

Bu da yamaçlarda pusuda bekleyen Türkmen gruplarının Bizans ordusunu 

parçalayıp onları uzun ve kıvrımlı Kufi Geçidinin değişik bölgelerinde parça 

parça imha etmesine imkân sağladı” (Niketas) diyerek coğrafi bölgeyi yakından 

tanıdığını da teyit etmektedir (Resim 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 8: Kufi Boğazı’nın Kaynaklarda Anlatılan Betimlemelere Uyan Doğal Yapısı. 
 

Ayrıca savaş alanı ile ilgili şu bilgiler de verilmektedir. “...Bizanslılar 

arkadan gelenlerin yolunu da tıkıyor ve bu yüzden bir takviye de alamıyorlardı. Bu 

sebepten, taarruz eden Türkler tarafından kolayca kılıçtan geçirildiler. Ne 

artçılardan, ne de imparatordan yardım alabildiler. Kendileri de, geriye veya yan 

taraflara, kaçamıyorlardı. Çünkü yolu tıkayan arabalar öndeki birliklerin ne geri 

çekilmesine, ne de uygun mevzi almasına müsaade ediyordu. Bu arabalar Bizans 

imparatoru ile ordusunun önünde, yolu kapayan bir duvar teşkil ediyordu. Böylece 

Türklerin oklarıyla öküz ve sürücüsü, at ve binicisi ölüp gitti; çatlak ve yarıklar 

cesetle doldu, ağaçlar arasını maktul düşenler doldurdu, kan selleri peyda oldu ve 

insan ve hayvan kanı bir arada aktı. Orada cereyan eden olay böylesine tüyler 

ürpertici, böylesine tasvire sığmaz oldu”. Burada savaş mekânı ile ilgili olarak 

verilen bir ilginç bilgide şudur. Geçit pusuya düşen ve artık ölüm kalım mücadelesi 

veren Bizans askerlerinin çıkmasına imkân vermeyecek kadar sarp ve diktir. Pusu 

kuran Türkmenlerin geçit içindeki askerleri okları ile hatta attıkları taşlarla yaralayıp 

öldürebilecekleri kadar da yakın mesafe olması gerekmektedir ki; gerçekten de Kufi 

Boğazı bu özelliklere haizdir. 
 

Niketas bize savaş alanın fiziki yapısı ile ilgili başka ayrıntılar da 

vermektedir. “...Bir kaçı Türkleri yararak canlarını geçitten kurtarmışlardı 

 

18 



Çivril Tarihi ve MİRYOKEFALON ZAFERİ  
 

ama bunlar da arkadaki yarıklarda ölümü buldular. Çünkü geçidin burasında 

birbiri yanında yedi adet yarık (hendek) vardır ve burada geçit biraz genişler ve 

hemen yine daralır. Bu yarıklar Türkler tarafından işgal edilmiş olup dikkatlice 

korunmaktaydı”. Bu metinden anlaşıldığı üzere, geçidin içinde yedi adet yarık 

vardı. Bizans askerleri can havli ile bu yarıkları kullanarak kapana kısıldıkları bu 

geçitten çıkmayı istediler ise de; buraları da tutan Selçuklu askerleri buna 

müsaade etmedi. Gerçekten de Kufi Boğazı’nda yaptığımız incelemede bu 

yarıkların (küçük yan vadiler) bulunduğunu (Resim 9) buralardan boğazın dışına 

çıkışın oldukça zor olduğu sahada gözlemlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 9: Kaynaklarda Belirtildiği Gibi Bizans Ordusunun Düştüğü Pusudan Çıkmak İçin 

Çare Olarak Denediği ve Türkler Tarafından Tutulduğu İçin Başarılı Olamadığı Yarıklardan Biri 
 

Niketas’ta savaşın son kısmı ile ilgili verilen bilgi de bizim için önem arz 

etmektedir. Buna göre II. Kılıç Arslan ile bir anlaşma imzalandıktan sonra Manuel 

ayrı bir yoldan ülkesine geri dönmek istemiştir. “... Rehberler onu savaşın 

gerçekleştiği geçitten geçirerek ordusuna yaşattığı felaketi müşahede etmesini 

istediler. Manuel bu geçitten geçerek Honaz’a ulaştı. Ancak buraya ulaştıktan sonra 

arkadan Türklerin tekrar saldıramayacağından emin oldu.” ” (Niketas, 1995: 131 -

132). Anlaşmadan sonra Manuel ve ordusunun kalan kısımları geri dönerken, 

Selçuklunun asıl ordusu değil ama muhtemelen bölgedeki Türkmen unsurlarının 

bazı taciz saldırılarına maruz kalmışlardır. Ancak bu saldırılar ağır yaralı Bizans 

ordusuna çok fazla rahatsızlık vermeden onlar kısa sürede kendilerini emniyette 

kabul ettikleri Honaz’a ulaşmışlardır. Buradan savaş alanı ile Honaz’ın aralarında 

çok uzak bir mesafe olmadığını anlıyoruz.  
Çalışmanın buraya kadarki bölümünde Niketas’ın eserinde anlatılanlardan 

yola çıkarak konu incelenmeye çalışılmıştır. Ancak son yıllarda savaş yeri ile 
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ilgili olarak iki farklı yer daha araştırmacılar tarafından ön plana çıkarılmaktadır. 

Bunlardan birisi Ramazan Topraklı tarafından ortaya atılan Gelendost ilçesi sınırları 

içindeki Yenice Sivrisi, diğeri ise Adnan Eskikurt tarafından savunulan Beyşehir 

Bağırsak deresi boğazıdır. Her iki görüş ile ilgili olarak değişik çalışmalar 

yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Ancak her iki görüşte de genel sıkıntı 

devam etmektedir. Yani Miryokefalon Savaşı ile ilgili pek çok araştırmada olduğu 

gibi kaynakların sınırlı olmasına bağlı olarak bir takım zorlama yorumların 

yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu konuda bizim için en dikkat çekici olan 

yorumlardan birisi şudur. Niketas ile bilgi verilirken ne kadar güvenilir bir kaynak 

olduğu ortaya konulduktan sonra “…İstanbul’dan hareket eden Bizans Ordusu’nun 

sırası ile Phrygia bölgesi ve Laodikeia şehrini (Denizli) kat ettiklerini, Khonai 

(Honaz) şehri ve Lampe ovasını aşıp Menderes Nehri’nin başlangıç sularının yer 

aldığı ve Marsyas’ın Menderes’e döküldüğünü söylediği Kelainai’ye (Apameia/ 

Dinar) ulaştıklarını söyler. Ancak Bizanslıların Kelainai ardından Khoma’ya 

(Homa) ilerlediklerini bildirirken arada kat ettikleri yerlerden bahsetmez. Bu da 

araştırmacıları yanıltmış ve savaşın mevkii hakkında farklı görüşler ileri 

sürülmesine sebep olmuştur” (Eskikurt, 2017: 65) biçiminde bir yorum yapılmıştır.  
Niketas; Denizli, Honaz, Dazkırı (veya Çardak) ve Dinar’dan bahsetmiştir. 

Bunlar 25’er, 30’ar km. mesafede ve Manuel’in takip ettiği güzergâhın üzerinde yer 

alan önemli yerleşmeleridir. Bu detayları vererek konuyu anlatan Niketas’ın, 

Homa’dan sonra Manuel’in geçtiği yerlerdeki yerleşim yerlerinden bahsetmediğini 

düşünmek zorlama bir yorum olmaktadır. Ya da, bahsi geçen Homa, iddia edildiği 

gibi Beyşehir yakınlarındaki köyler ise Dinar’dan sonra yaklaşık 200 km. lik 

mesafedeki hiçbir yerleşim yerinden bahsedilmemesi tuhaftır. Biz şu kanaatteyiz ki; 

Miryokefalon ile en detaylı bilgileri veren “Bu savaşın adını Miryokefalon olarak 

koyan” ve verdiği bilgiler son derece güvenilir kabul edilen Niketas, Homa’dan 

sonra başka bir yerleşim yerinden bahsetmemiştir. Çünkü Manuel daha ileri 

gidememiş ve bu bölgede yenilip geri dönmüştür. Sublion kalesinin yapıldığı yer 

1890- 91 yılında Kiebert tarafından hazırlanan 1/250.000 ölçekli haritada da 

Homa’da gösterilmektedir (Şekil 6).  
“Coğrafi veriler ışığında İmparator Manuel’in ordusunun neden 

Dinar’dan yola çıktıktan sonra doğrudan Konya’ya ilerlemeyip de kuzeye 

yöneldiği sorusuna, eğim ve engebenin dikkate alınmış olması hususuyla cevap 

verilmiştir. Yapılan tüm bu muayenelerin sonucunda (özellikle Honiatis’in 

anlatımının takip edilmesiyle), akla en yatkın gelen seçenek Miryokefalon 

Muharebesi’nin Denizli-Çivril yakınlarında yer alan Küfi Çayı Vadisi’nde 

yapılmış olmasıdır” (Kayapınar vd; 120). 
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Miryokefalon savaşından bahseden önemli kaynaklardan birisi de 

Süryani Mihael’in eseridir. Özellikle II. Kılıç Arslan’la tanışan birisi olması 

O’nun eserini kıymetli hale getirmektedir. Ancak Miryokefalon savaşı ile ilgili 

anlattıkları bazı çelişkiler içermektedir. II. Manuel’in ağır ilerleyen arabalar ve 

Türkmen baskınları sebebiyle oldukça yavaş ilerlediği, hatta zaman zaman 

hızının ortalama günlük 5 km. ye kadar düştüğü bilinmektedir. Hâlbuki Mihael, 

Miryokefalon savaşından önce Manuel’in hareketi ile ilgili “İmparator çok 

geçmeden Türklerin arazisinde beş günlük yolculuk mesafesine hızlı bir şekilde 

ilerledi”(Eskikurt 2017; 85) demektedir. Mihael burada ya daha önceki bir 

seferden bahsetmekte ya da konuyu diğer kaynaklardan çok farklı 

nakletmektedir. Ayrıca Süryani Mihael’in olayın çağdaşı olmakla beraber, 

Anadolu’nun batısında gerçekleşen ve kendi yaşadığı coğrafyaya uzak olan bu 

bölgedeki olaylarla ilgili net ve tafsilatlı bilgiler veremediği bilinmektedir97.  
Hatta Süryani Mihael’in Miryokefalon savaşından bahsettiği paragrafın 

sonunda savaş ın yapıldığı yılı 1176 yerine 1177 olarak belirtmesi bile konuya 

ne kadar uzak olduğunun en bariz göstergelerinden birisidir (The Chronicle of 

Michael (Suryani Mihael), 213). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6: Kiebert’in 1890-1891 Yılları Arasında Hazırladığı 1/250.000 Ölçekli 

Haritası (Map of the Western Part of Asia Minor Adlı Haritanın 9. Paftasından alınmıştır) 
 
Kaynak: http://luna.lib.uchicago.edu/luna/servlet/detail/UCHICAGO~2~2~459~1239851?qvq 

=q%3A_luna_media_exif_filename%3DG7430-s250-K5-sheet09.tif&mi=0&trs=1 

 

Ayrıca Salim Koca yaptığı bir çalışmasında, “Barbarossa, Büyük 

İskender’in doğu seferinde kullandığı yolu takip ederek, Alaşehir’e geldi. Burada 

ordusunu biraz dinlendiren İmparator, Miryokefalon Savaşının yapıldığı Kûfî Çayı 

Vadisinden geçip, Denizli’ye ulaştı. Haçlı ordusu, Kûfî Çayı Vadisinden geçerken 

korkunç bir manzara ile karşılaştı. Zira Miryokefalon Savaşında ölenlerin kemikleri 
  
97 Süryani Mihael’in bu görüşü ile ilgili farklı bir değerlendirme için bkz, (Özcan, 2017; 172)  
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hâlâ küme küme yerlerinde duruyordu” ifadesiyle (Koca, 2017: 25) Runciman’a 

atıf yaparak savaşın Kufi Boğazında olduğunu vurgulamaktadır. 
 

Ioannes Kinnamos’un Historia’sında ise 1176 yılına gelindiğinde eser 

son bulmaktadır. Söz konusu eser 1176 seferi olmasa bile daha önceki tarihlerde 

yapılmış seferler hakkında malumat ve bakış açısı vermektedir. Bu durum, 

“Kinnamos’un eserinin niçin 1176 tarihinde son bulduğu veya Bizans Devleti bu 

mağlubiyeti acaba tarihi kayıtlara geçirmek istemedi mi?” gibi soruları akla 

getirmektedir. Tabii ki soruların cevabını Bizans dönemi üzerinde çalışmalar 

yapan tarih araştırmacıları verecektir.  
İmparator Manuel Komnenos’un İngiltere Kralı II. Henri’ye yazdığı 

1176 tarihli mektubu; Kayapınar ve arkadaşları tarafından Türkçeye çevrilerek 

aynı çalışmalarının sonunda yayınlanmıştır (Kayapınar vd., 2017: 122-124). 

Manuel’in mektubunda savaşın yeri ile ilgili coğrafi anlatımlar mevcuttur. 

Ancak bizzat savaşın tarafı olan Manuel’in bu mektubu bile Niketas’ın eseri 

kadar güvenilir değildir. Çünkü Manuel mektubunda özetle, Türk askerlerinin 

sayısının fazlalığından, mağlubiyet nedeninin hastalık ve geçidin dar olmasından 

kaynaklandığından, Türkleri püskürtüp kaçırdığından, Tanrı’nın yardımıyla Türk 

hatlarını yarıp çıktıklarından, Türk Sultanı’nın kendisinden barış için ricacı 

olduğundan ve bütün isteklerini kendi sancağı altında kabul ettiğinden bahseder. 

Bu cümlelerden anlaşılan sanki Manuel Türk ordusunun pususuna düşmesine 

rağmen savaşı kesin olarak kazanmıştır.  
Ancak mektupta yer alan “...Muhasara kalkanlarını, kuşatma aletlerini 

ve bunları çeken sığırları üzerlerine fırlatılanların [ok, taş, vs.] yağmurunda 

yitirmiş olduğumuzdan, Konya şehrine karşı bir şey yapılamayacağını fark ettik. 

Ayrıca, bütün hayvanlarımız o mide hastalığından mustarip olduğundan, 

Sultan’ın ricasını, dostluğunu ve yeminini sancağımız altında kabul edip 

kendisine sulh bahşettik. Buradan ayrılarak yüreğimizde kaybettiğimiz 

akrabalar için büyük bir hüzünle kendi toprağımıza döndük” (Kayapınar vd., 

2017: 123) cümlesi ile mağlup olduğunu zar zorda olsa itiraf edebilmektedir. 

Son itiraf cümlesi olmasa; sanki Miryokefalon Savaşında Selçuklu ordusu 

mağlup olmuş gibi bir sonuç elde edilir. Kesin mağlubiyetini çarpıtarak galipmiş 

gibi göstermeye çalışması savaşın temel kaynaklarından olan Manuel’in 

mektubunu, Niketas’ın Historia’sından daha geri plana itmektedir. 
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Sonuç  
Gerek Anadolu tarihi ve gerekse Türk tarihi açısından büyük önem arz 

eden 1176 yılındaki Miryokefalon Savaşı ve özellikle savaş yeri ile ilgili ciddi 

tartışmalar yapılmaktadır. 50 yılı aşan bir süredir devam eden savaş yeri ile ilgili 

tartışmalara pek çok tarihçi ve coğrafyacı bir şekilde dâhil olmuştur. Ancak 

görülen o ki; son dönemlerde yapılan çalışmalarda da nihai bir sonuca ulaşmak 

pek mümkün görünmemektedir.  
Araştırmacıların bütün gayretlerine rağmen bu işe son noktayı 

koyamamalarının en önemli sebebi Niketas Khoniates’in dışındaki kaynakların 

çok azında teferruatlı bilgi bulunmasıdır. Dolayısıyla Niketas dışındaki 

kaynakların verdiği bilgilerden sonuç çıkarmaya yönelik çalışmalar genellikle 

az bilgileri yorumlayıp, tekrar ederek çok bilgi üretmeye dayanmaktadır. Bu da 

araştırmacıların işini bir hayli zorlaştırmakta ve kesin sonuçlar elde etmelerine 

imkân tanımamaktadır.  
Şurası bir gerçektir ki; bu savaşla ilgili en temel kaynak Niketas’a aittir 

ve bu savaşın “Myriokephalon Savaşı” isim babası da odur. Eğer aksi olsa idi 

kaynaklarda savaşın birbirinden çok farklı isimleri olurdu. Niketas’ı belli bir 

yere kadar temel kaynak kabul edip, sonrasında içerisinde savaşla ilgili muallak 

ve az bilgilerin geçtiği başka kaynaklara yönelmek gerçekçi değildir. Yine arazi 

çalışmalarında da kaynaklardaki betimlere uyan farklı geçit veya boğazların 

bulunması işi zorlaştırıcı bir başka faktördür. Görülen o ki, Anadolu ve Türk 

tarihinin en önemli savaşlarından birisi olan Miryokefalon Savaşı ile ilgili 

herkesi tatmin edici yeni kaynaklar bulunmadığı müddetçe bu tartışmalar bir 

süre daha devam edecektir  
Biz, bir proje çerçevesinde savaş alanı kabul edilen bazı farklı bölgeleri 

gezip inceleme fırsatı bulduk. Konu ile ilgili kaynakları ve son dönemlerde 

yapılan çalışmaları tekrar inceleme imkânı elde ettik. Bütün bu çalışma ve 

gözlemlerimiz sonunda savaş alanı olarak Çivril’de bulunan Kufi Boğazı’nın en 

doğru alan olduğu kanaatine ulaştık. Konumuzla ilgili en teferruatlı bilgiyi veren 

ve bu coğrafyaya hâkim birisi olan Niketas’ın eserindeki teferruatlı bilgiler, 

coğrafyanın yapısı ile de karşılaştırıldığında bizde oluşan kanaat savaşın Kufi 

Boğazı’nda olmuş olmasıdır. Aslında bu kadar net bilgiler veren bir temel 

kaynak ve bu kaynağın verdiği bilgilerle birebir örtüşen bir mekân var iken, 

savaş yeri olarak farklı mekânlar aramak yorum gücünü fazla zorlamaktır. 

Muhakkak ki farklı görüş ve çalışmalar konunun detaylandırılması için 

önemlidir. Ancak biz mevcut veriler çerçevesinde sahayı yakından görüp 

inceleyenlerin nihai fikrinin Kufi Boğazı üzerinde ittifak edeceği görüşündeyiz.  
Yine de arazi çalışması yapılmadan, arkeolojik bulgulara, savaş malzemesi 

kalıntılarına veya yeni bilgi ve belgelere ulaşılmadan bu konu ile ilgili farklı görüş ve 

öneriler çıkmaya devam edecek ve savaş alanı ile ilgili son nokta konulamayacaktır. 
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