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Denizli İlimizin Tarihçesi [1]
DENİZLİ'NİN TARİHÇESİ

TAR?HÇE
?lkça?larda Denizli Yöresi
Denizli yöresinin ilk ve en önemli yerle?im yeri Beycesultan Höyü?ü ’dür. (Günümüzde
Beycesultan, Çivril ilçesinin 5 km. kadar güneyinde Çivril –Denizli karayolunun hemen sa??nda yer
al?r.) Yerle?imin günümüzden 6000 y?l önce M.Ö. 4000 y?llar?nda Kalkolitik dönemle ba?lad???
öngörülmektedir.
Tarihi dönemlere gelindi?inde Denizli yöresinin bilinen ilk sakinleri Arzawal?lar olmu?tur. M.Ö
1200-1700 aras? süren Karanl?k Ça?’dan sonra yöreye Frigler hakim olmu?lard?r. Xenephon’a göre
Frigya’n?n bat? s?n?rlar?ndaki en önemli yerle?imlerinden biri Collosai (bugün Honaz) ?ehri idi.
Friglerin y?k?lmas?n?n ard?ndan bölge Lidyal?lar?n eline geçmi?ti. Lidya Devletinin do?u s?n?r? ünlü
Yunanl? tarihçi Heredot’a göre Karura adl? yerle?imdir. Karura ?ehri bugün Denizli’ye ba?l?
Sarayköy ilçesinde bulunmaktad?r.
Bat? Anadolu bölgesi ve dolay?s?yla Denizli yöresi M.Ö 129 y?l?nda Romal?larca Asya
eyaletine ba?lanarak prokonsüllerce yönetilmeye ba?lanm??t?r. Romal?lar Asya eyaletindeki mevcut
yollar? ?slah edip yol ak???n? Bergama yönünden Efes ve Milet yönüne çevirdiler. Denizli Bölgesi do?ubat? yönünde önemli nokta haline gelmi?tir.
Roma Devleti’nin M. S 395 y?l?nda ikiye ayr?lmas? sonucu Anadolu Do?u Roma yani Bizans
idaresi alt?nda kalm??t?r. Bizans Devleti zaman?nda Denizli yöresi Helenistik ve Roma dönemlerindeki
önemini kaybetmi? ve bir süre sonra bölgeye gelen Türklerin eline geçmi?tir.

Denizli’de Türk Hâkimiyeti
Türklerin Denizli ile ilk ili?kileri 1070 y?l?nda ba?lar. Büyük Selçuklu Beyi Af?in Bey yörenin
en geli?mi? kentlerinden Honaz’? ald?ktan sonra Laodikeia’y? da ya?ma ederek istila hareketini Ege
k?y?lar?na de?in ilerletmi?tir. Ancak bu istila hareketi geçici olmu?tur.1071 Malazgirt Sava??ndan sonra
Anadolu ba?tanba?a zapt edilmi?, bu arada Denizli çevresi de Kutalm??o?lu Süleyman’?n maiyetindeki
Beyler taraf?ndan fethedilmi?tir.
Denizli ve yak?n çevresi 12. Yüzy?l?n sonlar?na kadar Türklerle Bizansl?lar aras?nda sürekli el
de?i?tirir ve sonunda Selçuklu Sultan? I. Giyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta ç?k???yla birlikte,
1206-1207’de tamamen Türklerin eline geçer.
1176 Miryokefalon (Myriokephalon) Sava?? ile Selçuklu Ordusu Bizans Ordusunu yenmeyi
ba?arm??t?r. (Myriokephalon geçidinin Denizli’nin Çivril ilçesi yak?nlar?nda oldu?u ve sava??n burada
cereyan etti?i görü?ü birçok taraftar bulmu?tur.) Bu tarihten sonra Türkmenler kitleler halinde Denizli il
s?n?r?na y???lm??t?r.
Denizli topraklar? XIII. yüzy?l ba?lar?ndan itibaren Selçuklular?n “uc” diye tan?mlad?klar? s?n?r
bölgesinin güneybat? kanad?n? olu?tuyordu. Denizli topraklar? bu dönemde çok büyük bir Türkmen
nüfusuna sahiptir. Bu dönemde sadece Denizli bölgesinde 200.000 çad?r (hane) Türkmen nüfusunun
bulunmas? bize bu konuda fikir vermeye yeterlidir. Denizli Bölgesi bu yönüyle en yo?un Türkmen
nüfusunun bulundu?u yer durumundad?r.
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Beylikler Döneminde Denizli’de ilk Türk Beyli?i 1260 tarihinde kurulmu? olup uzun ömürlü
olamam??t?r. Sahip Atao?ullar?, Germiyano?ullar? ve ?nanço?ullar? Beylikleri yörede hâkimiyet
kurmu?lard?r.

Osmanl? Devleti Döneminde Denizli
Denizli ilk defa 1391 y?l?nda Osmanl? topraklar?na kat?lm??t?r. Ancak 1402 y?l?nda Ankara
savas?nda Osmanl? Devleti’nin Timur taraf?ndan ma?lup edilmesi sonucu Denizli yeniden
Germiyano?lu Beyli?i’ne verilmi?tir. 1429 y?l?nda Denizli tüm Germiyan topraklar?yla birlikte
Osmanl?lar?n eline geçmi?tir.
Denizli Osmanl? yönetimine geçtikten sonra yöre ahalisinin büyük ço?unlu?u k?rsal kesimde
yasamaya devam etmi?tir. K?rsal nüfusun önemli bir bölümü a?iretler halinde göçebe olarak
yas?yorlard?. Bunlara ait yer adlar? günümüze de?in varl???n? devam ettirmi?tir (Av?ar, Bayat gibi).
Yerle?ik olan kent nüfusu ise esnaf loncalar?na ba?l? olarak ticari faaliyetlerle u?ra?maktayd?lar.
?bni- Battuta seyahatnamesinde 1332 y?l?nda u?rad??? Denizli’de Ahi Sinan ve Ahi Tuman adl?
iki ahi reisinden bahseder. Hatta baz? kaynaklara göre Ahi te?kilat?n?n kurucusu olan Ahi Evran bir süre
Denizli’de kal?p burada bahç?vanl?k yapm??t?r. Sosyal yönden Denizli 14. ve 15. yüzy?llarda doruk
noktas?n? ya?am??t?r.

Denizli ?dari Te?kilat Tarihi
Osmanl? Devleti idari bak?mdan eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar, kazalara, kazalar
nahiyelere taksim edilmi?tir. Denizli yöresi 1429 y?l?nda hakimiyetine girdi?i Osmanl?lar taraf?ndan
kazalar halinde co?rafi durumuna göre üçe bölünerek, üç ayr? sanca?a ba?lanm??t?r.
Asi Karaa?aç’?n Hamid, Tavas’?n ise Mente?e sancaklar?na ba?lanmas?na ra?men, bugünkü
Denizli’nin büyük k?sm?n? te?kil eden Homa, I??kl?, Çal, Baklan, Denizli, Honaz, Sarayköy ve Buldan
Kütahya sanca??na ba?lanm??t?r.
Denizli kazas?n?n idari yap?s? ufak tefek de?i?iklerle 17. yüzy?la kadar devam etmi?, ancak bu
yüzy?lda Kütahya’da bulunan Anadolu Beylerbeyli?i da??t?l?nca Denizli topraklar? Ayd?n Eyaleti
topraklar?na dahil edilerek bir de?i?im ya?am??t?r.
Denizli’de 1876 y?l?nda ilk Belediye Te?kilat? kurulmu?tur. 1883'te Sarayköy, Buldan ve Tavas
?lçelerinin ba?lanmas?yla "Sancak" haline getirilen Denizli, 1884'te Çal, 1888'de Ac?payam ilçelerinin
kat?l?m?yla Ayd?n'a ba?l? mutasarr?fl?k, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu?uyla da 1923’te il olmu?tur.

Denizli Ad?n?n Kökeni
Denizli’nin eski ad? “Ladik” ya da “Lazik” idi. Bu kelime Laodikeia kelimesinden gelmektedir
ve Türkçe’de bir anlam ifade etmemektedir. Yukar? Menderes Vadisinde (bugünkü Denizli ?ehrinin 6
km kuzeyinde) bulunan Laodikeia ?ehrinin Türklere geçi?i s?ras?nda “Ladik” ismi de miras kalm??t?r.
Ayn? m?nt?kada bulunan Khonae-Honas, Khoma-Homa, Tabae-Tavas da bulundu?u gibi Laodikeia’da
bu kaideye uygun olarak Ladik ismini alm?? ve Selçuklu kay?tlar?na öyle geçmi?tir.
Ancak Selçuklu hakimiyeti ile birlikte ?ehrin bugünkü yerine ta??nmas? neticesinde
“Ladik” ad?n?n yan?nda “To?uzlu” ad? da kullan?lmaya ba?lam??t?r. “To?uzlu” ad?n?n “Ladik” ad?yla
birlikte kullan?lmas?yla bu kelimelere “Tonuzlu” ve“Tonguzlu” adlar? da eklenmi?tir.
Ünlü Seyyah ?bn-i Batuta 1333 y?l?nda ziyaret etti?i Ladik ?ehrine ayn?
zamanda “Donguzlu” dendi?ini söylemektedir. A?a?? yukar? ayn? y?llar? kaydeden Mesalik ÜlEbsar’da “Tonguzlu” ifadesini kullanm?st?r. 1350 y?llar?na ait bir ?lhanl? vergi kayd?
Page 2 of 3

Denizli İlimizin Tarihçesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmıştır (https://www.tkgm.gov.tr)

ise “Ton?uzlu” diye yazar. Yine 1372 tarihli bir takvimde de “Tonguzlu” yaz?l??? görülmektedir.
Timur’un resmi tarihçileri de “Donguzlu?” ve “Tenguzlu?” diye kay?tlar tutmu?lard?r. Bu tarihlerden
sonra bu ifadelerin yerine “Tonuzlu” ifadesinin kullan?ld???n? kesin olarak görmekteyiz. Nitekim erken
dönem Osmanl? tarihçilerinden Nesri ve A??kpa?azade eserlerinde “Tonuzlu” imlas?n?
kullanm??lard?r.
“Denizli” sekline dönü?mesi XVI. Yüzy?l?n ikinci
” isminin
Tunuzlu
“
veya
yar?s?na
rastlar.
1510
tarihli
bir
Osmanl?
kayd?nda
“Dinuzlu” kullan?m?na rastlamaktay?z. Bu
”
“Tonuzlu
dönemde kente u?rayan gezginler eserlerinde
“Denyzely”, “Denizley”, “Denisli”, “Degnisli”, “Denizli” adlar?n? kullanm??lard?r.
Ancak XVI ve XVII. yüzy?llarda Laodikeia – Ladik – Lazik çizgisinin Osmanl? Dönemindeki
devam? olan “Lazikkiye” ismi de kullan?lm?st?r. “Denizli” ad? ancak 1675 y?llar?ndan sonra
“Lazikkiye” ile birlikte yayg?n olarak kullan?lm?? en nihayetinde 1700 y?llar?ndan sonra bu kullan?m
kesin ?ekliyle yerle?mi? ve bölgeyi günümüze kadar ifade eden isim hüviyetini kazanm??t?r.
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