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ö z ı r r

IV. yüzyılın ikinci yansında başlayan ve XV. yüzyılın ikin
ci yansına kadar devam eden Bizans İmparatorluğu vc 

Türkler arasındaki ilişkiler, Türk tarihi için çok önemli bir dö
nemi kapsamaktadır. Paclıymeres’in 1255-1308 yılları arasında 
Anadolu'da cereyan eden olayları anlatan vc bu dönemi de içi
ne alan ‘‘Relations Historiques" adlı eserinde Türklerle ilgili bir

çok bilgi bulunmaktadır, l’aclıymcres 27 Temmuz 1302’de ger
çekleşen Bafeus Savaşında Osmanlı Devlet ini 11 kurucusu olan 
Osman Beycleıı bahseden İlk tarihçidir. Eserde Kıpçak hanları 
Batu» Herke ve Tokta y la komutan NogayVlan: Selçuklu Sultanları 
Gıyaseddin Keyhiisrev, İzzettin Kovkavus, oğulları Mansur 
vc Mesut, kardeşi Rükneddin Kılıçarslan'dan; Dobrııca'daki 
Sarı Saltuka; İllıaıılı hanları Abaka. Argun, Geyhatu, Gazan 
vc Oleaytuya ayrıca Kanisi. Gernıiyan, Menteşe, Osmanlı 
Beyliklerine kadar tarihimiz için birçok değerli bilgiden de bah
sedilmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra eserde başka kaynaklar
da bulunmayan veya diğer kaynaklardaki bilgileri tamamlayan 
önemli kayıtlar bulunmaktadır.

Esenle tarihimizle ilgili bu kadar önemli bilgilerin yer 
alınası bizi bu konuda çalışmaya itmiştir. Bizde “Georges 
l’achviiiêres'in Relations Historiques Adlı Eserinde yer alan 
Türkler ile İlgili Kayıtların Değerlendirilmesi" adlı çalışmamız
da yer alan l'ürkler ile ilgili kayıtlan tespit edip, bu kayıtları di
ğer kaynaklar ve araştırma eserlerin ışığında değerlendirdik.
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Ö N SÖ Z

Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçüyle başlayan karışık
lıklardan sonra M.S. 395 tarihinde doğu ve batı olmak 

iizere ikiye ayrılmıştır. Batı kısmı 476'da yıkılmış, doğu kısmı 
da varlığını 1453'de Osmaıılı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 
İstanbul'u fethetmesine kadar sürdürmüştür.

Doğu Roma İmparatorluğunun kendisine Basileio tön 
Romania (Roma İmparatorluğu) ya da sadece Romania demesi
ne rağmen, Alman tarihçi Hieronymus Wolf un 1557’de Corpus 
Historiae Ryzantimv adlı eserini yayımlanmasının ardından, 
Batı Avrupa’da İmparatorluktan “Bizans’' olarak bahsedilmeye 
başlanmıştır.

Türk kavimleri ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk ya
kın ilişkiler Avrupa Hunları döneminde başlamış ve yıkılışına 
kadar çeşitli Türk topluluklarıyla devam etmiştir. Tüm bu müca
deleler süresince Bizans İmparatorluğu bir şekilde topraklarım 
korumayı başarmış, ancak XI. Yüzyıldan itibaren bu durum de
ğişmiştir. Bizans'ın hâkimiyeti altında olan Anadolu, aynı yüz
yılda Türklerin eline geçmeye başlamıştır.

Selçuklu Devletinin kurulmasından önce Anadolu'ya dü
zenlenmeye kışlanan Türkmen akıııları, devletin kurulmasıy
la daha da hızlanmış; 1071 Malazgirt zaferinden sonra durum 
Türklerin Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmalarına kadar 
ulaşmıştır. Kutalmışoğlu Siileymanşah tarafından kurulan bu 
devlet, başta İznik olmak üzere Batı Anadolu'daki birçok Bizans 
şehrini hâkimiyeti altına almıştır.
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BizanslI G özüy le  Türkler

Türklerin bu ilerleyişinin ciddi boyutlara ulaşma

sı ve Selçuklu Türklerinin Marmara sahillerine kadar daya

nıp İstanbul’u bile tehdit edecek gücü elde etmeleri, Bizans 

İmparatorluğunun Papalıktan yardım istemesine yol açmıştır. 
Bu talep üzerine yaklaşık iki yüz yıl süren ve Ortaçağı karak- 

terize eden en önemli olaylardan biri olan Haçlı Seferleri başla

mıştır. Türkler ve Haçlılar arasında birçok kanlı mücadeleye ne

den olan bu sefer, sonunda Bizans’ın da zararına bir hal almıştır.

IV. Haçlı seferi sonucunda Haçlılar, Bizans’ın başkenti olan 

İstanbul’u ele geçirerek 1204’te bir Latin İmparatorluğu kur

muşlardır. Haçlıların el koymadığı Bizans topraklarında ise ba

ğımsız küçük Bizans devletleri kurulmuştur. Bu devletlerin en 

güçlüsü İznik’te ortaya çıkmış, 1261 senesine gelindiğinde ise 

İznik generallerinden Mikhail Palaiologos, İstanbul’a girerek 

Latin egemenliğine son vermiş ve İznik imparatorlarından IV. 

Ioannes’i tahttan indirerek VIII. Mikhail adıyla taç giymiştir. 

Bizans’ın yeniden doğduğu bu dönemden yıkılışına kadar geçen 

süre, Türkler ve Bizans İmparatorluğu arasındaki belki de en yo

ğun ilişkilerin yaşandığı dönemdir.

I2 6 i’de B iz a n s ’ın  b a ş k e n tin i y e n id e n  e le  g e ç ir 

d iği d ön em d e o ra y a  ta ş ın a n la r d a n  b ir i  d e  G e o rg e s  

P a ch y m ere s ’d ir. Z a m a n la  İm p a ra to r lu k  iç in d e  ö n e m 

li m ev k ilere  gelen  ve P a tr ik lik  m a h k e m e s in d e  b ile  g ö 

re v  yap m ış o lan  P a ch y m ere s, İm p a r a to r lu k  a ile s in e  ve 

d evlet iş le rin e  y a k ın  o lm a f ır s a t ı  b u lm u ş tu r .

Yazdığı eseriyle XIII. yüzyılın en önemli yazarları arasın

da yerini alan Pachymeres’in “Relations H istoriques” adlı ese
ri, 1255-1308 yılları arasını da konu aldığı için, aslında Georgios 

Akropolites’in eserinin bir devamı niteliğindedir. Yazar anlattığı 

dönemi bizzat yaşamış ve yaşadığı olayları özenle kaleme almış
tır. Zamanın en büyük siyasi tarihçisi olarak sağlam ve klasik 
bir bilgi donanımına sahip olduğu eserinde görülmektedir. Eser
VIII. Mikhail’in devri için de olduğu kadar II. Andronikos’un 
hükümdarlığının ilk devresi içinde oldukça önem taşımaktadır. 
Eserde Anadolu’nun Türkler tarafından fethi, Katalan birliğinin 
savaş seferleri, Sırp, Bulgar ve Memlûk, hatta Moğollar hakkın

Georges Pachymérès

da verdiği bilgiler açısından çok önemlidir. Osmanlı Dcvleti’nin 
kuruluşu için eser ayrı bir önem taşımaktadır. Eserde, 1300 yıl
larında Batı Anadolu’da gelişen Türk hâkimiyeti, beyliklerin ku
rulduğu bölgeler, Bizans’ın Türkler’e karşı mücadelesi hakkında 
da zengin bilgiler bulunmaktadır.

Pachymeres, 27 Temmuz 1302’de gerçekleşen Bafeus Savaşı 
dolayısıyla Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey’den 
bahseden ilk tarihçidir. Eserde Kıpçak hanları Batu, Berke ve 
Tokta ile komutan Nogay’dan; Selçuklu Sultanları Gıyaseddin 
Keyhüsrev, İzzettin Keykavus, oğulları Mansur ve Mesut, kar
deşi Rükneddin Kılıçarslan’dan; Dobruca’daki Sarı Saltuk’a; 
İlhanlı hanları Abaka, Argun, Geyhatu, Gazan ve Olcaytu’ya; ay
rıca Karasi, Germiyan, Menteşe, Osmanlı Beyliklerine kadar ta
rihimiz için birçok değerli bilgiden de bahsedilmektedir.

Bu eserin Türk tarihi açısından bu kadar önemli bilgiler 
içermesi bizi, Batı dillerine çevrilmiş olan kaynağı dilimize çevi
rerek Türklerle ilgili kayıtları bulup, bu kayıtları diğer kaynak
lar ve araştırma eserler ışığında değerlendirmeye sevk etmiştir.

Çalışmamız sırasında ana kaynak olarak Pachmeres’in 
eserinin 1984-1999 yılları arasında Vitalien Laurent ve Albert 
Failler tarafından Paris’te yayımlanan neşrini kullandık. Eserin 
metni bu baskıda dört cilt halinde yayımlanmıştır. Beşinci ciltte 
ise metnin indeksi bulunmaktadır. Bu metin eserin bilimsel ge
rekliliklere cevap veren en iyi yayımıdır.

Öncelikle beni bu konuda çalışmaya teşvik eden ve ça
lışmalarımın her aşamasında yardımlarını ve desteğini esirge
meyen değerli hocam Prof. Dr. Mehmet Ersan’a şükranlarımı su
narım. Ayrıca her türlü sorunumda vakit ayırıp yardımcı olan 
Dr. Yusuf Ayönü’ye göstermiş olduğu ilgiden dolayı, eşim Ömer 
Barlas’a ve aileme ise bana her zaman destek oldukları için te
şekkür ederim.

İlcan Bihter Barlas 

İzmir 2008
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KINA C İM  Af. AK

U.K.*'. adı grçm  <wr

a.g.ın. açlı geçrn makale

çev. gev I ıvıı

I K ı l l İ T  D o ğ u ş t a n  ( ’. ¡ i m i m ü z c  l l i i y ü k  İ s l â m  T a r i h i

(Ipıı. dipı ıol

110 Kİ'*!> I İncel tepe Üniversitesi lidebiyat 

İMlkİİlICSİ Dergisi 

İA İslılın Ansiklopedisi

İÜKKY İslimimi Üniversitesi Kdebiyat

Fakültesi Yayınları 

lOliI'TI) İstanbul Üniversitesi Kdebiyat 

Fakültesi Tarih Dergisi 

Sa. Sayı

s. sayfa

TA Türk Ansiklopedisi

TA I) Türkiyat Araştırmaları Dergisi

TDVİA Türkiye Diyanet Vakfı Islfuu Ansiklopedisi

Tİ D Tnı ih İncelemeleri Dergisi

TTK Türk Tarih Kurunnı

ITKoııg. Tiirk Tarih Kongresi

GİRİŞ

BİZANS KAYNAKLARI HAKKINDA

Ortaçağ Türk tarihi üzerine yapılan çalışmalar için kısıtlı sa
yıda malzeme veya yazılı eserle yetinmek zorunluluğu vardır. 

Hıınunla birlikte Türk tarihinin Çincc, Arapça, Farsça gibi ya
bancı kaynakları arasında (V. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar 
Tiirklcrin çeşitli ilişkilerde bulunduğu Bizans devletinin kay
nakları da önemli yer tutmaktadır. Bizans İmparatorluğu ta
rihçileri Ortaçağ boyunca Ilımlar, Sabirler, Avarlar, Bulgarlar, 

Peçeııcklcr, Kumanlar, Oğuzlar, Selçuklular, Anadolu Beylikleri 
ve Osmanlı Devlet i’nin kuruluşu ve İmparatorluğa geçiş süre
ci için ayrıntılı ve zengin bilgiler verirler. Bizim üzerinde ça
lıştığımız kaynak Bizans'ın son dönemine aittir. Bizans tarih
çiliğinin gelişimini görebilmek için çalıştığımız kaynağa, yani 
Pachymcres’e kadar geçen sürede kaleme alınan kaynak eserler 
hakkında kısaca bilgi vermeyi gerekli gördük. Türk tarihi açısın

dan birinci derecede önem taşıyan bu kaynaklan ilk, orta ve son 
dönem olarak incelemenin faydalı olacağı kanısındayız.
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İL K  D Ö N E M  B İZ A N S K A Y N A K L A R I1

PR İSK O S -  EXCERPTA DE LEGATİONİBUS

448 yılında Bizans sarayında Atilla’ya gönderilen elçilik heyetin

de elçi Maksimos’un yanında muavin olarak görev almış ve ka

leme aldığı bu eserinde Avrupa Hunlarının siyasi, tarihi ve eko

nomik yapısı hakkında çok değerli bilgiler vermiştir. Elçilik he

yeti yolda Sofya’ya uğramış ve burada kendilerine verilen ziya

fette Hunlar, Atilla’nın İlahî menşeli, Roma imparatorunun ise 

sadece insan olduğunu beyan etmişlerdir. Priskos’un ifadesine 

göre, Bizanslılar bu işe çok hayret etmişler ve Bizanslılarca bar

bar sayılan birinin nasıl İlahî menşeden olabileceğini bir türlü 

anlayamamışlardır. Priskos eserinde Hun sarayı, buradaki tö

renler, devlet teşkilatı ve Atilla’nın şahsiyeti hakkında ayrıntı

lı bilgi vererek Hun imparatorunun diplomatik maharetini hay

ranlıkla ifade eder.

M AURİCİUS -  STRATEGİKON

Mauricius askeri el kitabı olan bu eserini VI. yüzyılın sonu VII. 

yüzyılın başında yazmıştır. Bu eser sadece Bizans savaş sana

tının tarihi değil, Avarlar ve Türk kavimleri hakkında da bilgi 

içermektedir.

M İR ACU LA S. DEM ETRİİ -

AZİZ DEMETRİOS’UN MUCİZELERİ

Slav ve Avarların VI. yüzyılın sonu VII. yüzyılın başında Selanik 

üzerine yaptıkları saldırıları büyük bir canlılık ve çok sayıda 

gerçekçi ayrıntı ile tasvir eder.

1 İlk dön em  B izans kaynaklan  iğin bkz. M elek D clilbıışı, “T ü rk  T arihin in  Bi

zan s K ayn aklan ", Cogiio, Bizans Özel Sayısı, İstanbul 1999, s. 339-351.

U

ORTA D Ö N EM  BİZANS KAYNAKLARI

IOANNES KINNAMOS -  HISTORIA

Kinnamos, kendi ifadesine göre İmparator II. Ioannes’in 1143 de 

ölümünden kısa bir süre sonra doğmuştur. Yine kendisinin be

lirttiği üzere daha delikanlılık çağına ulaşmadan yani çok genç 

yaşta imparatorluk sekreteri olmuş, ayrıca Anadolu’da Türklere, 

Balkanlarda Macarlara ve Sırplar’a karşı yapılan savaşlara ka

tılmıştır. Özel hayatı ve ailesi dışında pek fazla bir bilgimiz yok

tur. Ancak İtalya’’da yaşayan tanınmış bir aileden olduğuna ve 

İstanbul Trakya bölgesine göç ettiğine dair bazı kayıtlar vardır. 

Kinnamos’un ayrıca sarayda hazine bölümünde görevli olduğu

na ve denizcilik işleri bölümünde memur olduğuna dair iddialar 

vardır. Kinnamos, Moravcsik’in iddiasına göre 1203 yılına doğ

ru ölmüştür.

Kinnamos bu eserinde XII. yüzyılda Bizans’da hüküm süren 

Komnenos hanedanının iki imparatoru Il.Ioannes (1118-1143) ve 

oğlu I. Manuel’in (1143-1180) saltanat dönemlerini kaleme almış

tır. Eserin başlığından da anlaşıldığı gibi, esas ağırlık Manuel 

devrine aittir. Ioannes’in saltanat dönemi özet halinde oldukça 

kısa şekilde ele alınmış olup, yirmi dokuz sayfadan oluşan birin

ci kitapta bitirilmiştir. Esas amacının hizmetinde bulunduğu ve 

büyük hayranlık duyduğu İmparator Manuel’in devrini yazmak 

olduğu bellidir. Eserin Manuel’in ölümüne kadar gelmesi bekle

nirken Türkiye Selçukluları ile yapılan Myriokephalon savaşının 

anlatımının başladığı yerdeki sayfanın sonunda eser kesiliver- 
miştir. Ne yazık ki bundan sonraki sayfalar kayıptır.

Kinnamos’un bu eseri dönemin Anadolu Türk tarihi ile ilgi

li verdiği bilgiler göz önüne alındığında özellikle bizim için vaz
geçilmeyecek bir öneme sahiptir. Onun 300 sayfalık eserinin 
yaklaşık 80 sayfası Türklerle savaşlara ve diplomatik temaslara 
ayırmıştır. Özellikle Ortaçağ Anadolu tarihi üzerinde yapılan ça
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lışmalar için kısıtlı sayıda malzeme veya eserle yetinme zorun

luluğu vardır. Bu durum göz önüne alındığında XII. Yüzyılda 

Anadolu’da yaşanan olaylarına ışık tutan ve ufkumuzu genişle

ten olayları daha iyi çözmemizi sağlayan bu eser Prof. Dr. Işın 

Demirkent tarafından Tiirkçeye tercümc edilerek yayınlanmış

tır1.

N IK E T A S K H O N IA TE S -  HISTORIA

Niketas, kesin olmamakla beraber 1155 yılında Phrigya bölge

sinde Denizli yakınlarındaki Honas’da doğmuştur. Varlıklı bir 

aileye mensup olan Niketas 9 yaşında iken dini eğitim gören ağa

beyi Mikhail’in yanma İstanbul’a gönderilmiştir. Burada devlet 

idaresi üzerine iyi bir eğitim görmüştür. 1180 yılında önce impa

ratorluk sekreteri, daha sonra da hep saray içerisinde bulunmuş

tur. Zamanla yüksek hâkim olarak atanmış, III. Haçlı seferi sıra

sında da Filibe valisi olan Niketas’ın Angelos’lu İmparatorlar dö

neminde mevkisi iyice yükselmiş ve sarayda maliyeci olmuştur. 

Ama taht değişikliğiyle bu görevinden azledilmiştir. Bu olay onu 

çok üzmüştür. 1204’te İstanbul’un Latinlerin eline geçmesinden 

sonra ailesiyle birlikte İznik’e gitmiş ve orada da sarayda idare

cilik görevinde bulunmuştur. Özel hayatı konusunda bilgim iz kı

sıtlıdır sadece çok sayıda çocuğu olduğu bilinmektedir. Ölüm ta

rihi de tam olarak belli değildir ve bu konuda çeşitli görüşler olsa 

da, ağabeyi Mikhail’in verdiği bilgiler onun 1220 yıllarına kadar 

yaşadığı yönündedir.

Historia adlı eseri 21 kitaptan oluşan geniş kapsam lı bir 

kaynaktır. Bu eseri ile XII. yüzyılın başından XIII. yüzyılın ilk 

yıllarına kadar uzanan döneme damgasını vurmuştur. Niketas 

eserinde Bizans İmparatorluğu ile Türkiye Selçuklu Devleti 

arasında cereyan eden savaşlara, siyasi ve ticari ilişkilere deği

nir. Bu eser, çağdaşı olan Müslüman, Latin, Süryani ve Ermeni 

yazarların eserleri ile karşılaştırıldığında Selçuklu tarihiy-

2 Işın D em irkent, loannes Kinnam os’un Historia'sı (1118-1176), İstan bu l

2001.
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le ilgili verilmeyen birçok bilgiyi içermesi açısından, Anadolu 

Türk tarihi bakımından çok değerli bir kaynaktır. Eser Prof. 

Dr. Işın Demirkent tarafından Türkçeye tercüme edilerek 
yayınlanmıştır.3

A N N A  KOM M ENA -  ALEXİAD

Anna, 2 Aralık 1083de İmparator Alexios KOMNENOS ile eşi 

Eirrene’nin ilk çocuğu olarak İstanbul’da doğdu. Anna’yı henüz 

sekiz yaşındayken babasından önce egemenlik süren ve babası

nı evlat edinen İmparatoriçe Maria’nm oğlu ile nişanladıysalar 

da bilmediğimiz bir nedenle bu nişan bozuldu. 1097 yılında ba

basının isteğiyle Anna bir diğer Rum soylusuyla evlendi. Bu ev

lilikte çok mutlu olduğunu, kocasına büyük sevgi ile bağlandığı

nı biliyoruz. Eşinin ölümüne dek kırk yıl onunla aynı yastığa baş 

koydu. Kocasının imparator olması için kardeşine karşı sarayda 

entrikalar çevirse de bunu başaramadı. Ve ellidört yaşında eşi

ni kaybederek dul kaldı. Anna, çağma göre çok iyi eğitim görmüş 

bir kadın olarak araştırmaya, öğrenmeye, bilgiye, yazmaya düş

kündü. Babasını, annesini ve çok sevdiği eşini kaybedince kendi 
küçük dünyasına kapandı, kendini okumaya araştırmaya ve yaz

maya verdi. İşte Alexiad bu dönemde uzun bir çalışmanın ürünü 

olarak ortaya çıktı. Anna’nm kaç yaşındayken öldüğü tam olarak 

bilinmese de ıi53’te öldüğü sanılmaktadır.

Anna, Alexiad adlı eserini akıp giden zamana karşı yeni bir 

anıt dikmek için yazdığını söyler. Türk, Bizans ve Haçlılar tarihi

nin kesişme dönemini, yani 1071-1118 senelerini anlatmaya giri

şirken, öncelikle amacının İmparator babasının başarılarını çağ

lar ötesine taşımak olduğunu belirtmektedir. Dönemin olayları

nı, entrikalarını, savaşlarını, ünlü kişilerini, İstanbul’daki sarayı 

ve oradaki yaşamı, zamanın toplumsal kurumlarını, gelenekleri

ni anlatan ve pek çok önemli kişinin portrelerini başarıyla çizen

3 D em irkent, Niketas Khoniates’in Historia’st (1195-1206) İstanbul'un Haçlı

lar Tarafından Zaptı Ve Yağmalanması, İstanbul 2004. D em irkent, N ike

tas Khoniates'in Historia’sı (1180-1195), İstanbul 2006.
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Anna, Türklerle yapılan savaşları, Büyük Selçuklu Sultanlığı ile 
Türkiye Selçukluları arasındaki ilişkileri de çok ayrıntılı olarak 
anlatmaktadır. Eser Türkçeye tercüme edilerek yayınlanmıştır4.

M IKH AIL PSELLOS -  KHRONOGRAPHIA 

Mikhail Psellos Bizans’ın belki de dünyanın ilk hümanisti sıfa
tına layık olan çok yönlü bir filozof ve yazardır. Psellos, 1018’de 
İstanbul’da doğdu. Orta halli fakat saygı değer bir Lonca aile
sinin ikinci çocuğuydu. Annesinin ısrarıyla öğrenimine devam 
etse de on altı yaşında maddi problemler nedeniyle okulundan 
ayrılmak zorunda kalarak çalışmaya başlamıştır. On yaşların
dayken bile Homeros’un İlyada’sını ve birçok şiiri ezbere ve duy
gulu bir şekilde okuyabiliyordu. Babasını kaybedince onun vasi
yetine uyarak öğrenimine devam eden Psellos henüz yirmi dört 
yaşındayken döneminin tüm bilimlerini öğrenmiş çok bilgili bir 
gençti. Önce sarayda sekreterlik görevine başlasa da, kısa za
manda ihtirası, hitabet kabiliyeti ve engin bilgisi sayesinde sara
yın en nüfuzlu kişilerinden biri olmuştur. Fakat taht değişiklik
lerinden sonra politik hayattan uzaklaşmayı ve Olympos manas
tırına çekilmeyi uygun gören Psellos kısa sürede keşişler arasın
da yaşayamayacağını anlayarak tekrar politik hayatına dönse de 
pek başarı sağlayamamış, kesin olmamakla beraber 1081’de öl
müştür.

Psellos’un Khronographia adlı eseri II.Basileios’un 976’da 

tahta çıkışından VII. Mikhail’in henüz tahtta bulunduğu 1077 
yılına kadar Bizans’ın bir yüzyıllık dönemini içine alan uzun 

bir kroniktir. Khronographia adı esere bizzat yazarın kendisi ta

rafından verilmiştir. Tarih yazıcılığının geleneksel kurallarına 
göre oluşturulan eserin birinci bölümü oldukça gerçekçi ve ba

ğımsızdır. Bu bölüm yedi kitaptan oluşmaktadır ve kendi için
de iki alt başlığa ayrılabilir. İkinci bölüm ise VII. Mikhail taht

ta iken onun isteği ile gözetim altında yazıldığından, kuşkulu ve 
taraflıdır. Tıpkı bir methiye gibidir. XI. yüzyılın önemli bir tarih

4 Anna Komnena, A lexiad M alazgirt’in Sonrası, Türkçe çev. Bilge Umar, A n

kara 1996.
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kaynağıdır, kendisinden sonra gelen hatta çağdaşı olan Bizans 
tarihçileri onun eserinden pek çok paragrafı kendi kitapların
da kullanmışlardır. Eser Prof. Dr. Işın Demirkent tarafından 
Türkçeye tercüme edilerek yayınlanmıştır5.

NİKEPHOROS GREGORAS -  HİSTORAİ ROMAE 

Bu eser otuz yedi kitaptan oluşmaktadır. 1204-1359 seneleri ara
sındaki olayları içine alan eser, Pachymeres’in eserinin hem baş 
tarafını tamamlar, hem de devamı niteliğindedir. Gregoras’ın 
özellikle 1351-1359 seneleri için kaydettikleri, kendi yaşayıp gör
düğü olaylar olması açısından önem taşımakta ve esere XIV. 
yüzyılın ilk yarısı için çok önemli bir kaynak olma niteliği kazan
dırmaktadır. Bu eser, XIII. ve XIV. yüzyıl Türk tarihi ve Türk- 
Bizans münasebetleri açısından çok zengin malzemeler içer
mektedir.

5 Demirkent, Mikhail Psellos'un Khronographia’s ı , Ankara 1992.
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SO N  D Ö N E M  B İZ A N S K A Y N A K L A R I6

D U K A S  -H İSTO R İA

Dukas, çağdaşı olan diğer tarihçiler arasında Türkler hakkında 

en fazla bilgi veren tarihçi sıfatını kazanmıştır. Hayatı hakkın

da eserinde verdiği kayıtlar dışında fazla bilgiye sahip değiliz. 

Hatta ilk adı doğum ve ölüm tarihleri de kesin olarak bilinme

mektedir.

Eserinde öğrendiğimize göre büyük babası Mikhail 

Dukas İstanbul’un ileri gelen ailelerinden birine mensup olup, 

İoannes Kantakuzenos ile V. İoannes arasındaki mücadeleye 

Kantakuzenos taraftarı olarak katıldığından kaybedince hapse 

atılmış ve sonra Aydın emirine sığınmıştır. Âlim ve tabip oldu

ğundan geri kalan hayatını burada geçirmiştir. Dukas da büyük 

ihtimalle büyük babasının sığındığı Efes civarında doğmuştur. 

Ailesinin daha sonra buradan göç edip Cenovalılarla münasebet 

kurduğu, Dukas’ın 1421’de Foça’da Cenovalı bir ailenin kâtibi ol

masından anlaşılmaktadır. Osmanlılarla yazışmalarda da bulu

nan Dukas, daha sonra Midilli adasının hükümdarının hizme

tine girerek bu ailenin diplomatik faaliyetlerini yürütmüştür. 

1452’de Türklerin İstanbul’u almak için Dimetoka’da yaptıkları 

hazırlıklara da şahit olmuştur. 1455’de Rodos üzerine gönderi

len Türk filosunu burada karşılayarak amirale armağanlar ver

miştir. Bu arada yıllık vergiyi Sultana takdim etmek görevi de 

ona ait olduğundan Türklerle yakın ilişkiler kurmuş, onları tanı

mak ve dillerini öğrenmek fırsatı bulmuştur. 1462’de Midilli’nin 

Türkler tarafında zaptından sonra bir süre daha yaşadığı anlaşı

lan tarihçinin, nereye sığındığı ve nerede öldüğü kesin olarak bi

linmemektedir.

Dukas’ın 1453-1462 seneleri arasında kaleme alınan bu eseri 

kırk beş bölüme ayrılmıştır. Dukas eserine dünya tarihini anlat

makla başlar ve Âdem’den Palaiologos’lara kadar olan olayların

6 Son dön em  B izans k a y n a k la n  için bkz. D elilbaşı, a.g.m ., s .3 42-351.
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sadece çok kısa bir özetini verir. Eserde Anadolu Beyliklerinin 
kurulmasına da çok kısa değinildikten sonra 1359 senesine ka
dar Osmanlıların Bizans toprakları üzerinde yerleşmeleri anla
tılmaktadır. İstanbul’un fethi sırasında şehirde bulunmayan ya
zar, İstanbul’a daha sonra gelerek olayları yaşamış olanlardan 
dinlemiş ve duygularını da dile getirerek, şehrin Türkler tarafın
dan fethini kaleme almıştır.

LAONİKOS KHALKOKONDYLES -  HİSTORİAE

Atina’nın tanınmış ailelerinden birine mensup olan müellifin 
1430 senesi civarında doğduğu, 1490 sıralarında da öldüğü tah
min edilmektedir. Babası Atina’da cereyan eden taht mücade
leleri yüzünden ailesiyle Peloponnes’e göç ederek orada Mistra 
despotunun hizmetine girmiştir. Yine bu aileden birinin Mistra 
despotu tarafından Sultan II. Murada elçi olarak gönderildiği bi
linmektedir. 1449’da Laonikos’un daha önce Mora despotu olan 
İmparator XI. Konstantinos ile İstanbul’a gitmesi kuvvetle muh
temeldir. Fakat eserinden de anlaşılacağı üzere İstanbul’un mu
hasarası sırasında kendisi şehirde bulunmamaktadır. Fetihten 
sonra Girit’e, İtalya’ya veya Atina’ya gittiği hususunda deği
şik görüşler vardır. Bunlardan en kuvvetlisi Türklerin, 1458’de 
Atina’yı fethetmelerinden sonra oraya dönerek geri kalan ömrü
nü burada geçirdiğidir. Nitekim eserinde sık sık rastlanan Türk 
rivayetleri ve Mora’da olan olayları çok iyi bilmesi onun Türk 
hâkimiyeti altında yaşamış olduğunu kabul etmemize sebep ol
maktadır. Eseri on kitaba ayrılmış olup, 1298-1463 seneleri ara
sındaki olayları kapsamaktadır. Bununla birlikte bazı olaylar 
1487’ye kadar uzanmaktadır. Buna göre bu tarihten sonra, 1490 
civarında öldüğü sanılmaktadır.

Khalkokondyles, eserine Grekler merkez olmak üzere, dün

ya tarihinin kısa bir özetini yapmakla başlar. Bizans’ın çöküşü 

nedeniyle yazılan bu eserin ana konusunu ise Türklerin o zama
na kadar yaşayan kavimler arasında nasıl kuvvetlenerek Grekleri 

mağlup edip geri çekilmeye zorladıkları, Osmanlı Devletinin ku

ruluşu ve gelişmesi, Anadolu ve Balkanlardaki ilerlemeleri teş-
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kil etmektedir. Böylece bu eserin bir Osmanlı tarihi olduğu ile
ri sürülebilir.

GEORGİOS SPH R A N TZES -  MİNUS VE MAJUS KRONİĞİ

30 Nisan 1401’de İstanbul’da doğan Georgios uzun yıllar 
Palaiologos hanedanına hizmet etmiş olan bir aileden gelmek
tedir. Kendisi de onaltı yaşından itibaren sarayda bulunmuş 
ve daha sonra değişik görevlerle bu hanedana hizmet etmiştir. 
Elçilik görevi ile 1424’de Sultan II. Murad’a gönderilmiş, 1426’da 
TYırhan Paşa’yı ziyaret etmiş, 1447’de Trabzon’a ve 1448’de Sultan
II. Murad’a Konstantin’in tahta çıkışını haber vermek üzere git
miştir. Ayrıca Patras, İsparta, Sisam gibi yerlerde valilik yapmış
tır. 1451’de İstanbul’a dönen Georgios’a Megalos Logothetis un
vanı verilmiştir. Şehrin Türkler tarafından fethinde İstanbul’da 
bulunan tarihçi bir ara esir düşmüşse de daha sonra özgürlüğü
ne kavuşarak Mora’ya kaçmış ve burada Thomas Palaiologos’un 
hizmetine girmiştir. Mora’nın zaptından sonra da Korfu’ya kaça
rak geri kalan ömrünü burada geçirmiştir.

Georgios’un yazdığı iki kitap bulunmaktadır. Bunlardan bi
rincisi Minus Kroniği 1401-1477 seneleri arasındaki olayları an
latır. İkincisi ise Majus Kroniği 1258-1481 seneleri arasında ce
reyan eden olayları kapsamaktadır. Fakat ikinci kitabın XVI. 

yüzyılda Monemvasia Metropoliti Makarios Melissenos tarafın
dan yazılmış olduğu ispat edilmiştir.

M İK H A İL  K R İTO VU LO S -  HİSTORİA

Çağdaşı olan diğer tarihçiler gibi onun hakkında da pek fazla bil
gi sahibi değiliz. İmroz’un ileri gelen ailelerinden birine mensup 
olan Mikhail’in 1410’da doğduğu tahmin edilmektedir. İmroz’un 
yönetimi 1456’da kendisine verilmiştir. 1463 senesinde Osmanlı- 
Venedik savaşı patlak verince İmroz geçici olarak Venediklilerin 
eline geçmiş Mikhail’de 1466'da İstanbul’a göç etmiştir. Daha 
sonra Halkidikya yarımadasında meşhur Aynaroz Manastırı’na 
çekilerek burada keşiş olarak ölmüştür.

BizanslI GözüyleTiirkler
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Mikhail eserini Fatih Sultan Mehmed’e ithaf etmiş, önsö
zünde de belirtildiği üzere eseri Sultanın başarılarını anlatmak 
amacıyla kaleme almıştır. Eser 1451-1467 seneleri arasındaki 
olaylardan bahsetmekte olup beş kitaba ayrılmıştır. İlk dört ki
tabın her biri üçer yıllık, beşinci kitap ise dört yıllık bir döne
mi kapsamakta ve Fatih Sultan Mehmed’in icraatlarını anlat
maktadır. İstanbul’un fethi sırasında şehirde bulunmayan tarih
çi, daha sonra olayları görgü tanıklarından dinlemek suretiyle 
İstanbul’un muhasara ve zaptını etraflı bir şekilde anlatmakta
dır. Türkçesi 1910’da Tarih-i Osmanî mecmuasında tefrika ha
linde yayımlanmaya başlanan eser, 1928’de İzmir milletvekil
liği yapmış Karolidi Efendi tarafından Tarih-i Sultan Mehmed 
Han-ı Sani başlığı altında yayımlanmıştır.

İOANNES ANAGNOSTİS -  DİİGİSİS 

Müellif Sultan II. Murad’ın 1430 yılındaki Selanik seferinin gör
gü tanığıdır. Bir din adamı olan İoannes, eserini 1453 senesin
den sonra kaleme almıştır. Eserinde Selanik’in fethinden önce 
Sultan Murad’ın barışçı politikası sayesinde Venedik yönetimin
deki Rum halkın Türk taraftarı olduğuna değinmektedir.

PACHYM ERES’İN HAYATI VE ESERLERİ7 

İstanbullu olan Pachymeres, 1242 senesinde İznik’te doğ
du. 1261’de başkent yeniden BizanslIlar tarafından ele ge
çirildiğinde buraya taşındı. Sainte-Sophie’de diyakozluk 
yapmış, patrikliğin mahkemesinde çalışmış, keşişlere 
hocalık yapm ış daha sonra da saraya çağrılarak altı üst 
düzey görevliden oluşan grubun arasına girmiştir. Onun 
bu durum u Pachymeres’in kilise hayatını yakından tanı
m asını, İm paratorluk ailesi ve yine İmparatorluğun üst 
düzey görevlileriyle yakın ilişkiler içinde olmasını sağ

7 Georges Pachymeres, Relations Historiques, I, notlar Albert Failler, Fran

sızca çcv. Vitalien Laurent, Paris 1984, s. X 1X-XXI11.
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S.Xsr'S* jrtzl'/ií:

lam ıştır. Başlıca k ilise  görevlilerinden olan IL Athanes 
d'Alexandrie, Theodose Prinkips ve özellik le  1276’dan  

LZ82 senesine kadar İstanbul Patrikliği yapan Jean 
Bekkos ile dostluk bağı kurm uştur.

Pachyrserers, tarihinde kendi gorev*eri}4e ilgili bilgiler ver
iri* olsa da özel Lavatına hiç değinınemiştir. Tarihinin ilk ahi ki- 
tibırAa M İL Mikhaîl Palaîk/gos döneminde yani on üçüncü yüz- 
y i n  soslarında mevdaiia gelen olayla n anlatır. Bu İmparator 
ÎstarboTu ̂ 'eniden canlandırmış ve yazarımız da onun dönemini 
sağdayuhı, dengeli vc tarafsız bsr şekilde ele almıştır. Eserindeki 
aç£l:ğa eserin haçında verdik içerik bolü mü örnektir.

Eser 1307 senesinde aniden son bulur. Ayrıca eserin son 
böiümleri, geçen olanlarla avm zamanda kaleme alınmamıştır. 
Eterin neden burada bitirildiği bilinmemekle beraber buna o dö
nemde aitmiş beş yaşına ulaşmış olan yazarın bir hastalığının, 
ölümünün ya 4a bambaşka bsr dayın neden okluğu düşünülebi
lir. Padaymeresln arkadaşı Manuel Philes onun onuruna bir roe- 
zar taşı metni hazırlamış, ancak bu metne, ne yazık ki, bir tarih 
İK^Tsaasiftır. Monacensis adlı tablo bize yazarın bir portresini 
glaştınsaktadır, ancak XIV. yüzyılın ortalarında yapılan bu ese
rin ressamının moddden mi çizim yaptığı, yoksa haya] gücünü 
mâ kaSandığı halâ W  i nmemekîedir.

Tem banlara rağmen Georges Pachymeres, bugün özellikle 

"M atkm t historiques* *âh eteri, ki 00 üçüncü yüzyılın ikinci 
ya n a  için e» iyi Bizans kaynağıdır, sayesinde oldukça ünlüdür. 
A s e s i yazarın tek eteri bu değildir.

Padtymere**ljs Eserierk

/. Rebjtvjns historiques; Yazarın «1 tuzun eseri d an  bu 

kapsak gerçeSden w  orijinaldir. XIII, yüzyılın 
fë a d  yarsa ye XIV. yüzyılın ilk yansı açısından son de- 

rece önerrJi «tao bu «ser, Bizans tarihiyle beraber XIII- 
yvzyîlin ¿¡a riy a n a  Türk ve Bulgar tarihleri açısından 
ôfgs&Ii bér kaynak olma özdliği göstermektedir. Ayrıca

2 1

Moğolların, Selçukluların ve OsmanlIların içtimai ya
şamı hakkında bilgilerin yer aldığı önemli Bizans kay- 
naklanndandır. 1835de Bonnae tabının L ve II. cíWi I. 
Bekkerus tarafından neşredilmiştir.

2. Epitomé de la Philosophie d’Aristote: On iki kitaptan 
oluşan bu eserde yazar Aristote’nin eserlerini toplu hal
de yeniden ele almıştır.

3. Exercices rhétoriques; Progrymnasmata et Decla- 
mationes: Bu eser söz sanatı ile ilgili alıştırmalar içer
mektedir.

4. Quadrivium: Aritmetik, müzik, geometri ve astronomi 
bilimleriyle ilgili incelemelerdir,

5. Paraphrase des oeuvres du Pseudo-Denys VAréopagile

6. Traité du Saint-Esprit

7. II Athanase d’Alexandrie'ye ithaf edilen iki mektup

8. Ve çeşidi fiirier:

•  Otobiyografik bir şiir

•  Aristote'nin felsefesinin özetinin girişinde yer alan bir 
şiir

•  Quadrivium’un girişinde yer alan bir şiir

•  Şür sanatı ile ilgili alıştırmalar,

Pacbymeresln, edebiyata ve söz bilimine olan eğilimi bi
limsel incelemeler dışındaki tüm eserlerinde açıkça görülmekte
dir. Vazann ne çok yalın ne de İncildeki gil» karmaşık bir üslubu 
vardır; onun üslubunu daha çok ustaca diye tabir edebiliriz. O 
ayrıca araştırıcıdır ve hatipleri bile etkileyen bir yanı vardır. 
Relations historiques'âeVi hitabet şekline ve konulan işleyişine 
baktığımızda yazarın Yunan tarih geleneğini takip ettiğini gör
mekteyiz. Ayrıca yazarın eserlerinde aynı üslûbu, aynı biçimsel 
özeni, aynı alıntılan, aynı edebi kaynaklan ve aynı motifleri iş
lemesi de dikkate değerdir
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KİTAP I

E v

1/6  T ü rk lerin  Doğu Sın ırın d a k i Dağları Zaptı*

Tatarlar, savaşçı bir ruha sahip olan ve adeta silahlarıyla yaşa

yan Türklerin ülkelerini işgale gelmişlerdi9. Ancak Türklerin 
çoğu boyun eğmemiş ve dayanmanın yolunu dağlara yakın olan 
yerlere kaçmakta, ya da komşularının topraklarını dolaşarak 
eşkıyalar gibi yaşamakta bulmuşlardı. Bu şekilde Türklerden 
büyük bir topluluk yeniden bir araya gelebilmişti ki, bu bizim 
güçsüz adamlarımızın üzerine çullanıp onlara karşı çoğu za
man üstün gelmelerine ve de onları boyun eğmeye zorlamaları
na neden oldu. Adamlarımız kendilerine verilen ücretlerin yet
tiği ölçüde Türklere kafa tutmayı başarsalar da, toprakların
da gerekli düzenlemeleri yapamadıklarından her gün geri çe

kilerek sınırlarını düşmanlara bırakmak zorunda kalıyorlar

dı. Düşmanların akınları genellikle adamlarımızın kendi yap

tıkları yüzünden, arada da düşmanlar ordumuz hakkında bilgi

8 Başlıkta yer alan dağlar eserin Fransızca çevirisinde Rhomaide dağlan ola

rak geçmektedir. Bkz. Georges Pachymerca, Relations Historique», I, notlar 

Albert Failler, Fransızca çev. Vitalien Laurent, Paris 1984, *• 32 .

9 Bu bölüm de yazılan konular İstanbul’un i2 6 ı’de tekrar alınmasının ertesi 

günlerine denk gelmektedir. Ayrıca eser boyunca Tatarlardan ilk kez bah

sedilmektedir. Moğollar 1236'da Ermenistan’a ilerlemiş ve 1239’da Ani’yi 

ele geçirmişlerdir. Moğol ordusu komutanı Baycu Noyan 1242 senesinde 

Erzurum ’u işgal etmiş; « 4 3 ’de de Kösedağ savaşında Selçuklu Sultanı ordu

sunu bozguna uğratmıştır, Moğolların bu ilerleyişi Hülâgu Han döneminde 

de devam  etmiştir. Kösedağ bozgunundan sonra Moğolların Anadolu'ya gir

meleri Türklerin de Bizans topraklarına doğru ilerlemelerine neden olmuş

tur. Bkz. Pachymeres, I, s. 32 dpn. 2.
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edindiklerinden oluşuyordu. Bizlcr bu saldırılara olabildiğince 

karşı koyuyorduk.

Adamlarımızın maaşları, her zaman olduğu gibi, belirlenen 

zamanda ödendiği sürece bu direniş, yani sınır savunmacıları

mızın Türklere karşı mücadelesi sürdü. Bununla beraber kendi

lerini kötülüklerden sakınıyor, üstünlüğü ele geçirmek için bela 

aramıyor, ya da düşman topraklarına saldırmadan kendi top

raklarında kalıyorlardı: Bu şekilde, topraklarımızda mücadele

ye neden olan son olayı saymazsak, eğer savaş yapmak istemi

yorlarsa mücadeleye girişmiyorlardı. Ordunun başında bulunan 

ve onu yöneten komutanlar onlara ganimetlerden pay verdikle

ri halde sanki komutanlar ücretler konusunda cimri çıkmış ya 
da ücretler eskisinden düşükmüş gibi bu gençlerden büyük bir 

grup ortadan kayboldu. Bazıları kılıçlarla kurban edilmiş, ba
zıları düşman tarafına geçmiş, bazıları ise oraya buraya göç et

mişlerdi. Çünkü oldukları yerde kalarak kötülüklerden kaça

mazlardı, hayatı götürebildikleri yere kadar götürebilmeyi seçti
ler. Diğer yandan bütün engeller ortadan kalktığından, düşman

lar berkitilmiş yerleri ele geçirebiliyor ve çok defa oralardan iste
dikleri yerlere kadar ilerleyerek, sadece komşularına kötülük ge

tirmiyor çok uzaklarda olsalar bile onları hemen yakalıyorlardı.

Düşman, Bizans ordularına pek çok tuzaklar kuruyor, sü

rekli onları durdurmaya çalışıyor ve özellikle batı kesimindeki 

önemli bölgelerden vazgeçmelerini sağlıyordu. Sorun olan olay

lardan önce, yani doğudaki eyaletler ordulardan yoksun olduğu 

sırada batı sadece doğuya zarar vermiyor, kendisi de çıkmaz bir 

durumda bulunuyordu. Çünkü batılılar bazen bize doğru, bazen 

de düşmanlara doğru dönüyorlardı. Amaçlarındaki değişkenlik

le iki cepheyi de kışkırtarak yıpratıyorlardı. Ordu orada bulu

nuyordu ve ona güç kullanmadan boyun eğiyorlardı. Bir dönem 

ateşkes bile başgösterse, hatta onlara doğru ilerleyen ordular bu

lunsa bile kolayca yeniden diğer cepheye doğru dönebiliyorlardı.

Doğudaki durum böyleydi ve bizleri tedirgin eden zorluk

lar da bunlardı. Sonuçta bizi tehlikeye atan ve bu bölgede olu
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şan olayların daha sonra hangi duruma vardığını ve nedenlerini 
aktarmaya yeniden başlayacağız. O halde şimdilik hikâyeye de
vam edelim.

1/9 Kotis’in Tavsiyesi Üzerine

M ikhail Palaiologos’un Türklerin Ülkesine Kaçışı

Latinlerle uğraşan ve İmparator batı seferinden dönene kadar 
kendisine İznik’in idaresi verilen Mikhail Palaiologos, kuşatı
lan M6sothynie(?) ve Optimates’lere(?) kendilerini yönetme yet
kisi verdiği sırada Latinleri yakından tanıyan Kotis saraya gel
di. Gelişi Mikhail’i kaygılandıran Kotis şöyle demişti: "Eğer bir 
an önce kaçmazsanız başınıza kötü şeyler gelecek. Benim için de 
kalmak artık tehlikeli, iyiliğimiz için ikimizin de Türklerin ül
kesine gitmesi gerekmekte.” Bu sözler hayatı hakkında kaygı
lar taşıyan Mikhail için arkadaşça bir tavsiye gibi gelmişti. Onun 
adı da Mikhail Palaiologos olan amcası Mikhail’i endişelendiri
yordu. Şöyle bir gerçek vardı ki, iktidarla ilgili konuşulduğunda 
İmparator Tanrı birini seçerse oyla seçilen diğer kişi sitem etme
meli demesine rağmen kendisine karşı gelenleri çok ağır ceza
landıran hatta zincirleterek hapse attıran biriydi10.

Öğrendikleriyle korkuya kapılan Palaiologos, kalıp ha
yatını tehlikeye atacağına gitmeye karar verdi. Ancak iki du
rum da zordu, korku da seçim de. Yanına birkaç dostunu alarak 
Sakarya ırmağını aştı ve kuvvetleriyle beraber Türklerin ülke
sine ulaşarak kendisini Sultana (II. İzzettin Keykavus) tanıttı11.

10 Mikhail Palaiologos’un Selçuklu Dcvlcti’ne sığınma nedeni Bizans kaynakla

rında yer almaktadır. Pachymcres gibi, Gregoras ve Akropolitcs de Mikhaü^n 

kaçışını hayatından endişe etmesine bağlamaktadır. Bizans tarihçilerine 

göre İmparatorun sert tutumu ve kızdıklarına karşı acımasız cezalar vermesi 

Mikhail’i endişelendirmiştir. Üstelik İmparator onu birçok kez tehdit etmiş vc 

herkesin yanında cezalandırılacağını söylemiştir. Bkz. Yusuf Ayönû, Sclçuklu- 
Bizans Münasebetleri (1U6-230S). Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir 2007, 

s. 180; Mustafa Daş, Bizans'ın Düşüşü, İstanbul 2006, s. 177.

11 Mikhail Palaiologos’un Konya yolculuğu oldukça zorlu geçmiştir. Yolda kar

şılaştığı Türkmenler tarafından soyulmuş, aynca maiyetindekiler esir edü-
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Sultan, omı sovinçle karşılamış saygıyla kabul etmişti. Bunun 
ıı/.orino Mikhail Palaiologos yabancı topraklarda olduğunun bi
lincinde olarak, yanında adamlar vo Intpar.ıtorluk sancağıyla 
yola çıkmıştı. Böylooo Sultanın düşmanları onu tanıyacak ayrı
ca, İmparatoru da onurlandıracaktı. Ancak çok geçmeden derin 
bir pişmanlıkla doldu ve dönmeye karar verdi, dönebilmek için 
do Konya Metropolitini bulup ondan İmparatora mektup ya

zarak kendisinin affedilmesini isteyecekti. Piskopos mektubu 

yazmış, davranışlarını temize çıkarmayı başarmış İmparator 
da özrü kabul ederek öfkesinden korkmasına gerek olmadan 

dönebileceğini bildirmişti. Böylece Palaiologos ülkesine döndü. 
İmparator onu kabul etti, affedilemez suçları olan bu adamı ba

ğışladı ve ona makamını geri verdi“ .

l/ ıo  Palaiologos'un T ü rk le rin  Ü lk esin d en  D ö n ü şü  ve  

Stratigo s (G eneral] O larak Batı B ölgesin e  

G ö n derilm esi [M akedonya S e fe ri]'3

Batıdaki Draç şehrini ele geçirmiştik. Bu başarı ilan edildikten 

sonra buradaki insanlara bir Piskopos ayrıca bir de yöneticiy
le müfreze gerekti. Piskopos olarak büyük kilisede Skeuofîlakos 

[kayyunt] görevine sahip olan Chalkoutzes seçildi. İmparator 
onunla beraber yönetici olarak da Palaiologos'u göndermiş

ti ancak burada alınacak kararlarda bölgedeki önemli kişilerle 

ve özellikle de papazla işbirliği yapılması esastı. Büyük bir hız

iniştir. S is . Ayonu. a.g.c„ s . 1S0-1S1; M ustafa Daş, 'Selçuklu  Ülkesinde Bi

zanslI Mülteciler*. Toplumsal Tarih. XIV, Sa. 94. Aralık 2000, &  4-12. 

ı s  Burada bahsi seçen makam "M egas Kontostavlos* dur. İm paratordan gü

venlimi için yeminli tem inatlar alan M ikhail Palaiologos. lS$S*dc ülkesine 
geri donm uş ve eski makamım tekrar elde etm iştir. Bls. A yonü. a.g.e.. s. 1S0 

dpn. 630 ve 184.
13 1350'da ihanet suçlam asıyla tutuklanacağını sezen M ikhail. Selçuklu Sulta

nının sar ayına kaçmış ve iki yd geçm eden fenik’e  geri dönerek İm parator ta
rafından bağışlanmıştır. İm parator II. Theodoros Laskaris. böylesine bir as

keri yeteneği harcamayı gö te  alam ayıp onu JSSS’de M akedonya'ya. Epeiros 
Despotu ile savaşm aya gönderm iştir. Bkz. Oonald M. Nicol. Buans'm  Son 
Yüzyılları (1J61-1453). İstanbul 2003. s. 33.

3 ?

Ccorgcb P.ıchymerev

la Selanik do ele geçirildi. Vardar ırmağını orduyla beraber ge
çen komutan bu bölgeyi karışıklıklar içinde ve isyana hazır bul
muştu. Üstolik Despot Mikhail'i» gayri meşru oğlu Manuel bura
da güçlü bir ordunun başında bulunuyordu ve mücadeleye hazır
dı. İlk olarak komutanın karşısına çıkmış, ona mızrağıyla saldı
rıp düşürmüş, ancak çok geçmeden komutan kalkıp yeniden atı
na binmiş ve Manuel'i öldürmüştü'4.

14 1255'tc İran topraklarına ayak basan ve Hamcdan yakınlarındaki
Konabad'da karargâh kurmuş olan Hülâgu’ya Moğol kurultayı tarafından. 
İslâm dünyasının ruhani lideri. Irak-ı Arap'ta hakimiyet sahibi olan Ba&dad 
Abbasi Halifeliğini vc İslâm beldelerini itaat altına alması görevi verilmiş
tir. Hülâgu'nun Ba&dad Scicri için k A  Kerimüddin Mahmud-i Aksarayi. 
Mitsâınerctu T-Ahbâr. Türkçe çcv. Mursel öztürk. Ankara -OOO. s. 37*40; 
Abdulkadir Yuvalı, llhanlılar Tarihi I Kurutuş Devri. Kayseri 1994. S. 4S* 
So; Rene Grousset. Bozkır İmparatorluğu Atilla/Cengi: Han/Timur. Tük- 
çc çcv. Reşat Üzmen. İstanbul 19S0. s. 337-339: Osman Turan, Selçuklu
lar Zamanında Türkiye Tarihi: Siyasi Tarih AlpArslan'dan Osman Got?ye 
(¡071-131$). İstanbul 19S4. s. 455-493-
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li/2 4  T a ta r la r T a r a fın d a n  A n a d o lu 'n u n  İ s t ila s ı v e  

H a li fen in  fla ş ın a  G e le n le r

Möğtdhf fi iye de adlandırılan Tatarlar; 7 nrklerin üzefİfle sal
dırmışlardı1*. Halifeye! a itin parçaları yedirerek finu Öldürdü* 
lef. Bcımi yapmalarının nedeni, onu öldürmekten çok dalga geç
mekti: AÎtıri häfcmyatäk diî mam yenen Halife ki, altını kendi
sinden dah» çok severdi, sonunda altın yiyen bir (Anıta dönüş- 
taniİmâ^fü14. Halifenin boğularak ölmesiyle beral>et Tüfklerin 
dürt/mİarî da Saltan İL  ¡-///etlin Keykavtıs’u Wie korkutacak ka
dar zayıfla maya baçîamışt».. Türkin bu rnillet ten gerçekten kor- 
fcyyor ve tarıdiktmi kurtarabilecek yollar arıyorlardı, Türk im- 
psratörfağa beylerin isyanı yüzünden sarsılmıştı, J’aleolog/ft'un 
üficesfödeii Tiirfcîerirt sarayına gelen soylulardan ikisi, Sultanın 
ttifsirsamAîi hayati ve edepâiz tavırları yüzünden onu küçümsü
yorlar di, Btf adamlar Rodos kökenli olan fiasiIikoüerâH Tiyatro 
sarariçssı oltn ve SuHsmiti htızüroftda öüel gösterilerde bulunan 
foa insanların sldıkian bahşişler hayret uyandıracak boyuttaydı. 
An£ak şfodi çok güçlü öteri İmparator eski dostunun zor zama- 
rrrfsda gönderdiği giziI mektuplar aracılığıyla onun yanına gel' 
tö£s£r& Mr» verdiğini ve kendisine ne kadar iyi davrandığını ha

vi > «t» (totav son#* fhfiWatri $akh bulandardağn ba--
rttesktMV yeraftföf «itytMftiiibî istetfıîsfcfd«1: Afttafc İtatiiımitı bu i£f«|i yert-' 
** #îîİâww, a?*** &A* öte* İAt&Jİisttti VttidîsİtnUjn ktedt-

{m t i k * .  Y<w*î». a<t* ffjflt:
ftt/M K *  frytutttfaA »AiV*4f, JC*ny)«î»İAi fİı/Uttysfıiti\M<A&n S«dûİÎy#
b*«mww#:iter. fe«* r * î fl!f Hâ«**»* » . a »  £1 câ’fetf

#  ££ £ iS M fty tA lâ iy y *fil UrtiMİ-Atölytftr ( f^ ^ n a m e jy  i l i
tW k<* ^ y . pi-âttti tr/*ijir, At&ktt ty/t. n. 2?  âpit M , Tafur», a.{fe., s. 

4S*

'^yy«

fırlamıştı, Sultan İmparatoru neş* UjtttU tor şiltmiş. <#r.vi «rittf- 
landırm ıştı.

Tafariarm ortaya çıkfşi vçyaptıklan karşısında efi kofri b<v£- 
İ! katan ve bu olayların yarattığı sıkıntının f«m bedenini s&tât* 
¿1 Sultan, kadınlarını, çocuklarını vfc dinine bağfe bir 
olan yaşlı arinesini^ yanına alarak İmparatora st^mm^ya ka  ̂
far vermişti’*. Kiyeti sadece İmparatordan atacağı yardımla bîr 
»tire sonra yeniden günlenerek dönmek değildi. İçinde böforidb- 
ğu durumda kurtuluşunu sağlayabilecek başka kimsesi yokfı*. 
Çünkü Sultan, düşmanlarının bir anda karşısına çıkıp kendim 
nesaklırmasmdan korkuyordu. İmparatorla daha fokseden kur- 

duğiı dostça ilişkilerine güvenerek,, istediklerini onun sayesinde 
elde edeceğine inanıyordu. Bu yüzden ile Türkler in zenginlikle

rini yüklenip- yanına birçok altın alarak, eşleri ve çocuklarıyla 
Pisidİe1̂  Metropolitinin eşliğinde yola koyıiJdu. Geçmişte onun

i f  SaİMn H. tü/̂ eddin K«?İravti$f ve otıhtitt m itttfitö SiÎıjnîıin.
éTftí/Ĵ riyl« mrwí̂ fírwtebifínéíc î iır Mtmláir Soft«<» H*¡/fı»t*’<U a ¡*-

bu uMtkiu 0tr̂ »f;Sê n«jnAC« tsfAf.í>y|’a hqir,u}ttr. Kk¿ Ákutfá' 
yi, «.£.*•> T/i V.d 'Ihn Bibi. II, %. i6<>; (¡te#ayÁitol F»/v < b*í fi*U»*ns), 
Abût-f'arac tarihi, II, Tbríe^^ev. óttíefKm iXtfrvI/Áriknr* s. s^2. 
Turan, a.ğ.e., s. 403 4f/7; Chttd« Cah«A, OsmanUúmUtn Once Ánadohfúa 
fiirkíet, I$taftiXii K/R4. & 27» vd.¿ Er<kiĵ n Mct<íI, *B¡'¿»ns'ta S^çuklıi f la- 
MdM M«nstfpfAn" A/. TtKong., ViMlriler, íí, Ankiri «Ji&i f>»}. 
ú.tf.ír., s. 177-17»; títuk ítímet, T«ykávus íl"r ttM A ., 25, s. Z*wte 
Oünál 6 c1«ti> *Türkíy* Ŝ t̂ ukİu Suftanı II. Ciyas«d<tín M«su<l HaíkjtuU 6*& 
Ğötiişfcr*, Belleten, LXt, S*. 2$l, Ankara K/>?, f. 287-2^,' (5rrt/»W Spui«r̂  
/rö/ı Mf/ğaltan Siyaseti idare i# Kültür ílhanhlaf Devri tuso- /3.50, Türkçe 
Çir. Ceııiat Anadóf. z. baáki, ÁñkArá i'/R/, s. Í4-65; Zerrin Cuñal 6d«n, ta 
rasí ¿Şeyliği. Aflİcun ı${^, s. 25,

16 A/ıfafyai ilmin kíweybáti ^f¡(asini kapsayan Anadolu b4(̂ $in< lieflenlffc» 
verîl«ı «L fekz. itilme Ü îar, Türkiye’deki Tarihsel AdUtr Türkiye'nin Tarih* 
set Cüğrafyası ve Tarihsel Adlan Üzerine Alfabetik fiüzeruie Bir İnceleme,
2. İMtffcl, İstanbul a. 666.

Hr Sultan IsUnbuTdS ydi iyi ç*k»M* karşılanmıştır'. AjtfR* V^adimlr 
ÖwdlwsM>«f ffne Isfanbiıl'da (id iı« V»fll¿ «rlilnek IfırtetiyiMt oİriMiştur. 
Bkü. AyöHfl. S. 190 d (m. fijö. Bj^M  İmpaıatörtt tarafından iyi 
şfkilrle tar$ifcñaH II. ItíiMldln lífykí*«! gibi Zamanında İstanbul'u ıtlyaret 

M lM»ç Arslan'a d« «ir»k İyi katşılütiıışfır. feki. Muamniff K««ik, *Trar- 
kly» SeHukla Su/tânt İL ftfıç Arslart’llı Istanbııl'ü ZiysrHİ ve Tiiıkkrin Ta-

3b



İmparatoru karşıladığı gibi İmparator da Sultanı saygı ve sevgi 

göstererek karşıladı. Ayrıca Sultana uygun zaman geldiğinde geri 

dönüp halkı üzerindeki hâkimiyetini yeniden tesis edebileceği

nin güvencesini verdi. Sonuç olarak Sultan İmparatorun yanına 
oturtuldu, emrine onu koruması için birlik verildi ve hâkimiyet 
alametlerinden sayılan kırmızı çizmeler giydi'-"’. Sultan kendi

sine verilen bu imkânlardan en iyi şekilde kazanç sağlamak is
temiş, ancak bu üzerinde çok düşünülmemiş bir umut olmuş
tu. İmparator üzerine düşeni yapmış Sultanın maiyetindekile- 

ri, özellikle kadınları ve çocukları, korunmaları için İznik’e yol
lamıştı. Bu görünürde onların güvenliğini sağlamak için yapıldı. 
Asıl neden ise Bizans hareminde hizmet verenlerin İmparatorla 
beraber sefere çıkacak olması ve bu boşluğun tehlike oluşturabi
leceğiydi. İmparator Sultanı da kendisiyle beraber sefere götür
dü- Sultana himayesindekilerin güvenliği için onları gönderdiği
ni söyledi. Aslında gerçek sebep Sultanı zincire vurmadan kont
rol altında tutabilmekti21.

Bizans İmparatoru, Türklerin yurdunu kolayca işgal eden, 
ancak yine de Suitan olarak anılmayan, Tatar Hanı Hülâgu 
ile barış anlaşması yaptı. Birbirinden başarılı günler geçiren 

Tatarlar, Türk ülkesini egemenliği altına almıştı. Ancak göçebe 

olarak adlandırılan ve yerleşik yaşama karşı olanlar, boyundu

ruk altına girmeyi reddedip özgürlüklerini korumak için kalele

rimizi işgal ediyorlardı. Tatarların karşı konulamaz hamlelerin

den çekinen İmparator, eğer Tatarlar saldırırsa onlarla arada sı

&iz*3rt'>lı Gözüyle Türkler

rflrteki İlk U ça? Denemesi (i 162)", Belleten, LXVT, Sa. 247. Ankara 2002, s. 

S3 9-8 4 6 .

w  Hükümdar soyundan selen vc Türk hâkimiyet anlayışına göre yetişmiş olan 
U, Kryfcavm’a kalabalık «ayıdaki maiyetiyle birlikte Bizans sınırında bir böl- 
tfyrytrlejtirmek tehlikeli olabilirdi. Bkz. Ayönü, s. 190.

21 i2r,H'de ¡Bağdat'ın dürmesinden sonra Türkiye Selçuklularına hakim olan
M of/Mur, M folumanlara karşı Hıfistlyanlan destekleme eğilimindedirler.
VIII. MiVh*n, 126̂ ’de kızı Maria'yı e* olarak Hülâgu’ya göndermiş ancak 
MüSiıftu’nun ölümü üzerine Mana, Hülâgu'nun oğlu Abaka ile evlcndirilmi?'
tif Bu açıdan bakıldığında yapılan evlilik anlaşmaları oldukça doğal gözük*
nvVtrAlr. Jîkz. Jiicol, a ç .*.,». R6~%7"
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nır olması için Türklerin kalelerini elde etmenin yollarını arıyor
du. Ayrıca yine endişeleri nedeniyle evlilikbağı kurarak uzlaşma 
yoluna gitmek istiyordu. Tüm bunların bir başka nedeni de, eğer 
savaş olursa bu savaşın Tatarların adlarının anımsattığı kadar 
korku ve dehşet dolu olacak olmasıydı” .

I I / 2 5  Ö n c c k i  İ m p a r a t o r l a r ı n  T a t a r l a r a  K a r ş ı  T a v r ı

Geçmişte kalelere buğday ve silah tedarik etmekle ünlü Jean 
Doukas adlı birinden bahsedildiğini duymuştuk. Buğday konu
sunda; halka buğdayların toparlanması için depolar kurulması
nı emrediyor, kurşun eriterek buğdayları mühürlüyor, halka da 
karşılığında ihtiyaçları olan şeyler getiriyordu. Silahlara gelir
sek; yeni evleneceklere bazı yükümlülükler getirerek çeyiz hazır
lanması aşamasında silahların sicile geçirilmesini emrediyordu.

İmparator Theodore zamanında, daha öncede söylediğimiz 
gibi, Türklere bir elçi heyeti yollanmıştı ve bu durum büyük kor
kuyla kargaşaya neden olmuştu. İmparatorun niyeti Türkleri en
dişelendirmekti. Öncelikle Türklere, onlara karşı harekete geç
mek için hazırlandığını söylemeleri için ulaklar yolladı. Bu gö
revliler tehlikeler içinde yol alarak Bizans İmparatorluğunun ye
nilmezliğini duyuruyorlardı ve karşılığında da eşleriyle çocuk
larının geçimi için dolgun bir yıllık ücret alıyorlardı. Daha son
ra önceden giden elçilere yol göstermeleri için yeni ulaklar gön
derdi ve onlara çok daha zorlu yollara ilerlemelerini emretmiş
ti. Ayrıca bahsettiğimiz isteklilerle şehir hakkında görüşmek 
için şehrin dışına çadırını kurdu13. Halkın ileri gelenlerini gizli
ce toplantıya çağırdı, onlara kafasmdakileri anlattı ve kendisini 
desteklemeleri karşılığında büyük umutlar vaat etti. Bu insan
lar saldırıya başlamak için uygun bir zaman olduğunu vc kendi
lerinin de işbirliği yapacaklarını bildirmişlerdi ve gerçekten de 
bu doğruydu çünkü şehirde bulunan tüm İtalyan donanmaları

22 Burada bahsi geçen şehir Silivri'dir.

23 Hcllcn dilinde: "Defnesi bol yöre". Kcften Adasına Hcllcnlercc verilen ad. 

Bkz. Umar, a.g.r., s.203.
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Daphnousia adasını24 almak için uzaklara gitmiş ve uzun zaman

dır uzaklarda bulunuyorlardı. Bu da şehirde kalan halkın savaş 

tecrübesi olmayan insan yığınından ibaret olmasına neden ol

muştu. İmparator bu insanların sözlerine değer vermiş, yardım 

için ne kadar hevesli olduklarını görmüş, bu da saldırı için he

veslenmesine neden olmuştu. Ancak bir an buna benzer bir baş

ka şehrin çok sayıda askerle ele geçirilemediği aklına geldiğin

de bu girişimin zorluğunu gördü. İşin tehlikesini anlayarak du

raksadı ve eylemi erteledi. Bununla beraber tamamen pes etme

miş ve topladığı görüşlerle kontrolü eline almıştı. Ancak yeğeni 

Alexis25 güçlerini toplayıp isteklice, Alexis, ki adına Koutritzates 

denir, güçlerini bu işe girişmiş ve nasıl tamamlanacağını bildi
rince -  ki kader hem şehirler hemde halklar için kaçınılmaz

dı- imparator da cesaretini yeniden toplayıp, şehri almaya hazır 

hale gelmişti. Diğerleri de ona hemen destek vereceklerine söz 
verince, Koutritzakes etrafı araştırmak için bir tura çıktı, ki bu 

gerekliydi, bazen dikkat çekmemek için uzaklara doğru hareket 

ediyor, buraları iyi bilenlerden tavsiye alıyor, karşılaştığı kişiler
le amacını hızlıca nasıl gerçekleştireceğini araştırıyordu, bazıla

rı korkudan savaş çığlığı atıyordu, sır açığa çıkmamıştı.

24 Bu kişi VIII. M ikh ail’in kom utanı A leksios Strategopulos’dur. VIII. M ikha- 

il, A leksios’u Bulgaristan sınırında devriye gezsin  diye kü çük bir orduyla 

T rakya’ya gönderm iştir. A leksios, İstanbul’un 45 km  kadar batısında, kıyıda 

bulunan Silivri’ye ulaştığında, Latinlerin ve V enedik filosunun Karadeniz’de 

bir yere baskın verm ek için şehirden ayrıldıkların ı öğrenm işti. K ent savun

m asızdı ve sonuçta Tem m uz 1261'de İstanbul tekrar B izans ordusunun eline 

geçti. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 38; A .A . Vasiliev, History O fTheByzantineEm pi- 

re 324-1453, Canada 1952, s. 538; G eorg O strogorsky, Bizans Devleti Tarihi, 

çev. Fikret Işıltan, A nkara 2006, s. 415; Daş, a.g.e., s .43.

25 Yunan m itolojisine göre Zeus ile Sem ele’nin oğlu olan  D ionysos, H era’nın 

kini uzun süre yakasını bırakm adığı için oğlağa dön üşerek gizem li N ysa ül

kesinde yaşam ak zorunda kalır. Sonra üzüm ü, şarabı ve de sarhoşluğu keş

feder. Bu durum  onun, gezgin olarak ülkeden ülkeye gitm esine neden olur. 

M aceraları T an n lan n kin den  çok kahram anların  m aceralarına benzer. O  ar

tık bitki büyütm e ve bağcılık Tanrısıdır. Bizans ülkesinde kutlanan ve adını 

bu T an n dan  alan Dionysos ise şarap b ayram ıdır. Bkz. Colette Estin ve Hele- 

ne Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, İstanbul 2003, s. 105.
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III/3 VIII. M ikhail’in Tatarlara ve 

M em lûklara Gönderdiği Elçiler

İmparator istediklerini gerçekleştirmek için bu amaca uy
gun olarak uzak ülkelerdeki hükümdarlara elçiler gönderdi. 
Bu hükümdarlardan biri Tatar şefi Hülâgu, diğeri ise Memlûk 
Sultanıydı. Yanında ise Türklerden İzzeddin Keykavus bulun
maktaydı ki, bu adam şehirde tembelce yaşıyor, günlerini ziya
fet yaparak ve yollarda içerek geçiriyordu. O dönemde şehir hâlâ 
boştu, caddeler çöl gibiydi, yollarda özgürce dolaşan İzzeddin 
soyluların eşliğinde Dionysos26’u kutlamış ve sarhoş olmuştu. 
İmparatora gelirsek o biraz önce bahsettiğimiz hükümdarlara 
elçiler yollamış ve onlardan da Bizans sarayına elçiler gelmişti. 
Hülâgu ile evlilikle bağlanan bir anlaşma yapılmak istenmiş, bu
nun için de İmparatorun Diplobatatzina’dan olan öz kızı Maria, 
keşiş olan ve soylu bir aileden geldiği için kendisine Prinkips de 
denen Théodose27 eşliğinde, Moğol ülkesine gönderilmişti28. Onu 
götüren Prinkips, Pantokrator manastırının29 başıydı ve bu genç

26 Abu’l Farac'a göre kızı Mogollara götüren Rumlann Antakya patriği 

Eftimius’dur bkz. Abu l Farac, a.g.e., s. 585.

27 Bizans İmparatoru, Hülâgu’dan korktuğu için ona sadakatini göstermek 

istemiş ve kızını zengin hediyelerle Hülâgu’ya göndermiştir. Bkz. Turan, 

a.g.e, s. 498-499; Nicol, a.g.e., s. 86-87.

28 Molla Zeyrek Cami olarak bilinen Pantokrator Manastın kilisesi bugüne ka

dar varlığını sürdürebilmiş en önemli Bizans kiliselerinden biridir. Kilise Fa

tih Sultan Mehmed zamanında camiiye dönüştürülmüştür.

29 Bizans İmparatoru Mikhail tarafından H ulagûya gönderilen Maria. hanın 

yanına varamadan Hulagû ölmüş, bu yüzden de Hulagû’nun oğlu ve vari

si Abaka, Maria ile evlenmiştir. Bkz. Abu'l Farac, s. 585; Grousset, a.g.e., s. 

350; Nicol, a.g.e., s. 86-87. Abaka öldükten sonra ise, Maria İstanbul’a dön
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kızı biiyiik bir titizlikli' özel araklarla götürmüştü; aynea yanına 
çadırdan bir kilise ve kutsal törenler için değerli vazolar alınış
tı. Bu şapelin (çadır kilisenin) bezi ipekten dokunmuş, direkleri 

sazdan kamışlarla yapılmış, üzerinde ise altından aziz resimleri 
bulunmaktaydı. Ancak hazırlanan hu anlaşma büyük bir skan- 

dalla sonuçlanmış, daha genç kız yanına ulaşmadan lUilâgıı hu 
dünyayı terk etmişti. Genç kız ise daha sonra ülkenin yeni hü
kümdarı olan, llülâgu’nuıı oğlu, Abaka ile evlendirildi30.

Diğer anlaşma ise bir başka gereklilik nedeniyle Memlûk 

Sultanı ile yapılmıştı31. Bu adam Kuman soyundan gelmekteydi, 

köle olarak satın alınmış sonraysa Sultan olmuştu. Yeryüzünün 

iki noktası, kuzey ve güney karşı karşıyaydı. İkisi arasında hem 

güç heıııde karakter bakımından farklılıklar bulunmaktaydı. Bu 

farklılıklar sadece insanlar arasında değildi, daha birçok alan

da da farklılık vardı. Mesela kuzeyde hayvanlar beyaz, güneyde 

ise siyah renktedir; kuzeydekiler beceriksiz, güneydeki insanlar 
ise yeteneklerle doludur. Kuzeydekiler mantık bilimlerinden, do

ğadan, bilgelikten, yaşam düzeninden, sanat çalışmalarından, 

ne de insanların kendini gösterebilecekleri faaliyetlerden anla
mazlar. Ancak çok ataktırlar, dövüşte hızlıdırlar, cesaretlidirler,

müştür. Bizanslılar onu Dcspina Mugulion. yani M oğolların hanım ı olarak 

tanırlar. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 150.

30 Bizans İmparatoru 1281’de Bavbars'ın ardılı Kalavıın ile antlaşm a im zala

mıştır. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 86.

31 Memlûk devleti hiiküm sürdüğü iki buçuk yüzyıl zarfında sürekli olarak dı

şarıdan köle getirtmiştir. Kölelerin arasından en iyileri seçilip, kışlada m ü

kemmel bir eğitimden geçirildikten sonra bir kısmı Sultanlığa kadar yüksel

miş, diğerleri ise devletin bel kemiğini oluşturan, Ortaçağın en güçlü ordula

rından birini meydana getirm iştir. M emlûk devlet yapısı için bkz. Kazım Ya

şar Kopraman, “Mısır M cm lûkleri", DGBİT, VI, İstanbul 1987, s. 436-437; 

P.M. Holt, “Memluk Sultanlığında Devlet Yapısı", T iirkçe çev. Sam ira Kor- 

tantamer, Belleten, LII, Ankara 1988, s. 227-246; Sam ira Kortantam er, 

“ M cmlûklcrde Devlet Yönetim i ve Bürokrasi”, TİD, Sa. II, İzm ir 1984, s. 27- 

45; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osırıanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Ankara 

1984, s. 293*3851 Şohabottin Tekindağ, Berklik Devim de Memlûk Sultanlı

ğı, İÜEKY, No.887 ı İstanbul 1961, s. 127-162; Kölelik sistem i için bkz. David 

Ayalon. ‘ M emlûk Devletinde Kölelik Sistem i", Türkçe çev. Sam ira Kortanta

mer. TİD, Sa. IV, İzmir »989, s. 211-247.
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kendilerinden geçecek kadar sarhoş olur, Mars tanrısı şerefine 
yerlere şarap dökerler. Güneyde ise durum tanı tersidir; insan
lar çok yeteneklidir, zekidir, siyasette ve sanatta mükemmeldir, 
bilgilidir. Ancak girişimlerde yavaştır, dövüşte korkaktır, çoğu 
işsiz gezer ve bir şeyle çok uğraşmaktansa az ilgilenmeyi tercih 
ederler. Bir doğa bilimleri uzmanı bu durumu güneşe bağlamış
tı. Güneş ışınlarım bir noktaya çok az yayıyor ve çok az ortaya çı
kıyor, beyinleri insanların zeki olmalarını sağlayacak kadar ısıt
mıyor. Ancak az gözükmesi sayesinde deriler sertleşiyor, kol ve 
bacaklar güçleniyor. Diğer noktada, yani güneyde ise güneş çok 
daha fazla bulunduğundan insanların zekaları için gereken ısı 
sağlanıyor. Ancak onları erkek yapacak kol ve bacakları güçsüz 
kalıyor. Ve bu nedenlerle de doğa bilimi ruhların bedenlerle bir
likte değiştiğine işaret ediyor.

İşte Memlûkların Kıpçak Türklerine bu kadar çok değer 
vermelerinin sebebi de buydu. Bu insanlar köle olarak satın alı
nıyor daha sonraysa asker yapılıyordu. Kıpçaklar hükümdar bile 

olabiliyorlardı31. Yine bu kölelerle ordu oluşturuluyordu. Onları 
köle olarak satın alanların hu iş için Karadeniz sahilinde kara
ya çıkmak, ya da alışveriş tamamlandıktan sonra boğaz yolunu 
kullanarak ülkelerine dönmek için İmparatordan izin almala
rı gerekmekteydi. Ayrıca Memlûk Sultanı kendi sularından de
nizlere açılarak Karadeniz’de karaya çıkmayı başaran ve birçok 
masraf yaparak genç köleleri satın alıp ülkelerine dönen gemile
re bu önemli görevi başardıkları için birçok armağanlar veriyor
du. Bu olayların sürekli gerçekleştiğini biliyoruz ki zaten kölele
re yol açmak için İmparatora hediyeler yollandığı da oluyordu.

III/5 M emlûkların Suriye’yi Alması ve Nogay Olayı

Kızgınlıkları iyice artan Memlûklar kuzey bölgelerindeki kü
çük çocukların taşınmasıyla oluşturulan biiyük bir orduy
la kendi emniyetleri için sınırları dışına geçerek, korkusuzca

32 Tyr kentinin d ¡¿er adı Sur Ya da lYrus’dur Bkz. Steven Kunciman, Haçlı Se

ferleri Tarihi, 111, Türkçe çev. Fikret lşıltan. Ankara 1992, s. 3
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Hıristiyanlara saldırıyorlardı. Haçlılar Suriye’nin kıyı şeridinin 
tümünü işgal etmişlerdi. Phenicie’de(?) hüküm sürüyorlardı, ay
rıca Antakya’ya da hâkimlerdi. Kurtarıcıdan kalma tutku dolu 
ve harika ekonomisi olan kutsal Filistin topraklarını da ele ge
çirmişlerdi. Kölelerden oluşan ordularına güvenen Memlûklar 
saldırıya geçmiş ve tüm bu toprakları önce küçük şehirlerden 
başlayarak yakmış (çünkü Haçlılar kutsal haçın düşmanları ola
rak nitelendirdiğimiz bu insanlarla anlaşamamışlardı), Haçlıları 
büyük şehirlerden kovmuş tüm toprakları yerle bir etmişlerdi. 
Ünlü Antioche (Antakya) düşmüş, Tyr33, Beyrouth (Beyrut) yı
kılmış, Apamea34 da onlarla aynı kaderi paylaşmıştı. Diğer taraf
ta Haçlıların büyük şehirlerinden Laodicee35, Tripolis (Derebol) 
ve Ptolemais36 gözyaşları içindeydi. Eski zamanlarda doğu sını
rında kurulan kibirli Damas37 da tamamen yıkıldı. Ermenilerin 
hâkim olduğu topraklar (Çukurova) hariç, her şey mahvolmuş
tu. Şehirlerde yaşayan halkın tamamı, tabi ölenlerin dışında
kiler, savaşın kuralları nedeniyle dağılmıştı. İşte tedbirsizliği
miz, kötü davranışlarımız, dürtülerimiz ya da bencil hevesleri
miz sonucunda, Hıristiyanlar olarak Memlûklardan çektikleri
miz bunlardı38.

Bizanslı Gözüyle Türkler

33 Bahsi geçen yer Efâm iye’dir. Bkz. Runcim an, a.g.e., III, s. 286.

34 Laodicee, Lazikiye’dir. Bkz. W ilbrand von Oldenburg, Filistin ve Küçük  

Asya'ya Seyahat, Türkçe çev. M ehm et Ersan, İzm ir 2000, s. 78.

35 Ptolem ais yani Batlamyus, A kka’dır. Bkz. Oldenburg, a.g.e., s. 4 dpn. 10.

36 Dam as/Dam askos, Dim aşk’tır. Bkz. Ostrogorsky, a.g.e., s. 549.

37 M em lûk Sultanı Baybars’ın Suriye seferi ve H açlılarla olan m ücadeleleri için 

bkz. Al-M elik-Al-Zahir (Baypars)  H akkm daki Tarihin İkinci Cildi, T ürkçe- 

ye çev. Şerefüddin Yaltkaya, İstanbul 1941, s. 4 vd. Runcim an, a.g.e., III, 

s. 268 vd.; Cüneyt Kanat, "M em lûkler’in Baybars Zam anındaki (1360-1377) 

Suriye-Çukurova Siyaseti ve Bu Siyasetin Çukurova’nın Türkleşm esindeki 

R olü”, III. Uluslar A rası Çukurova H alk Kültürü B ilgi Şölen i (Sem pozyu

m u), Bildiriler, Adana 1999, s. 423-434; Christopher Tyerm an, G o d ’s W ar A  

N ew  History o f  the Crusades, Londra 2007, s. 722 v.d; A li A ktan, "M em lûk- 

Haçlı M ünasebetleri", Belleten, LXIII, Sa. 237, A nkara 1999, s. 411-453. Bay

bars zamanında Memlûk ve İlhanlı ilişkileri için bkz. Cüneyt Kanat, “Bay

bars Zam anında M em lûk -  İlhanlı M ünasebetleri”, TİD, XVI, İzm ir 2001, s. 

31-45
38 N ogay, ilk defa Altın Orda Hanı Berke devrinde ortaya çıkm aktadır. Han ai

lesine yakın olan Nogay, Hulagû ile yapılan m ücadelelerde tüm en beyi ola-
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Tatarlara gelince şüphesiz cesur ordularından aldıkları güç
le oluşan girişimlerini yaptığımız evlilik anlaşmaları ve sık sık 
gönderdiğimiz güzel ve değerli hediyelerle durdurmak istiyor
duk. Nitekim birkaç sene sonra bir başka anlaşma daha meyda
na geldi. Bu ikinci anlaşma batıda bulunan Tatarlarla yani ku
zey topraklarını işgal eden ve şefleri Nogay39 olan Tatarlarla ya
pıldı. imparator Nogay’a gayrimeşru bir şekilde doğan ve adı 
Eufrosyne olan kızını verdi ve de bu anlaşma sonucunda savaş
larda çektikleri onca acıların ödülü olarak Tatarlar iyi bir dost
luk elde etmişlerdi40.

III/25 Sultan İzzeddin ve Tatarlar

MakedonyalIlar ve Trakyalılar gibi, kötü kadere sahip olan 
Sultan İzzeddin olayını yeniden ele almalıyız ki, bu olayın olu
şacağını bize bildiren bir kuyruklu yıldızdır. Çok uzun zaman
dır İstanbul’da hayatını, yanında kuvvetleriyle41 topraklarına 
geri dönebileceği günü bekleyerek tüketen bu hükümdar, artık 
umutlarından vazgeçmişti. Çünkü İmparatorun başka şeylerle 
meşgul olduğunu ve hatta Abaka ile evlilik bağıyla sağlamlaştı
rılan bir anlaşma yaptığını öğrenince, geri dönemeyeceğine iyice

rak Moğol birliklerini idare etmiş, devletin en yüksek mevkilerine çıkmıştır. 

Kendisi kırk yıl süren Altın Orda siyasî hayatında o kadar büyük bir rol oy

namıştır ki, yabancı hükümdarlar onu han zannetmişlerdir. Bkz. A. Yu. Ya- 

kubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, Türkçe çev. Haşan Eren, Ankara 1976, s. 

66-67; Wilhelm Barthold, Türk-Moğol Ulusları Tarihi, Türkçe çev. Haşan 

Eren, Ankara 2006, s. 22-23.

39 Memlûklar, Bizans dünyasına komşu olan ve İstanbul’a karşı Bulgarların ya

nında yer almaya eğilimli olan, Altın Ordu Moğollan ile dostluklarını sür

dürmüşler. Bu durum iki ateş arasında kalan Bizans İmparatoru Mikhail’in 

Altın Ordu ile anlaşma yoluna gitmesine neden olmuştur. Bkz. Nicol, a.g.e., 

s. 87; Ostrogorsky, a.g.e., s. 424.

40 Sultan İzzeddin 1261 senesinin kışında İstanbul'a hareket ederken yanında 

ailesi ve maiyeti dışında Ali Bahadır ve Uğurlu gibi yakın adamlan bulun

maktaydı. Bkz. Aksarayî, s.32; Merçil, a.g.m., XI. TTKong., Bildiriler, II, s. 

718, dpn. 31; Cahen, a.g.e., s. 272.

41 Bu anlaşma Bizans İmparatorundan destek alarak, yeniden hükümdarlı

ğa sahip olabileceğini düşünen İzzeddin Keykavus'un hayallerini yıkmıştır. 

Bkz. Turan, a.g.e, s. 498-499; Nicol, a.g.e., s. 86-87.
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inanmıştı4*. Hu durumdan kurtulmak için de İmparatorun yok 
olması gerekmekleydi. Karadeniz’in kuzeyinde bulunan ve ünlü 
bir kişi olan akrabasından4-1 İmparatoru zincire vurmadan tut
sak edebilmesi için kendisine yardım etmesini istedi. Bir dos
tu düşmandan ayırt etmek zordur. Bu adam eğer îzzeddine yar
dım etmeyi kalnıl ederse, İstanbul'a gelecek ve İmparatora sal
dırmasında ona destek olacaktı ki, İzzeddin ile ortak olmayı ka
bul elti. Ivfcer yanında Tatarlar, Bulgarlar ve Konstantin ile ge
lirse bu amacı gerçekleştirmek çok daha kolay olacaktı. Eğer 
İmparator ele geçirilirse saldırganlar Sultana, büyük bir gani
mete sahip olarak döneceklerdi. Sultan eski ününü ve dostla
rını geri istiyordu. Dönüşte bu büyük kazammlara sahip olma 
umuduyla yola çıkacaktı. Düşüncelerini gizlice amcasına anlatıp 
mektupla ondan teminatlar aldıktan sonra İmparatoru görmek 
istemiş, İmparatora mektup yazarak onun yanma gitme isteğini 
bildirmişti. Çünkü uzun zamandır ondan uzakta bulunmaktay
dı. Bu istek onu sürekli güdülediğinden eğer gelmesi için emir 
verilmese bile yine de gidecekti.

Bu talebi öğrenen ve bir şeyler döndüğünden şüphelenen 

İmparator, Sultanın yanına gelmesi için mektupla izin yolla

dı, Bu doğuda yaşayan İzzeddin için batıyı görme fırsatıydı. 
Bu izinden aldığı güçle paraları, eşlerini, çocukları, kardeşini 

w  annesini bırakıp, engelleri kaldırmak için gerekli olan şüp

heleri dağıtarak, yola çıkmaya karar vermiş, yandaşlarıyla şeh

ri terk ederek İmparatora gitmek için acele etmişti. Söz konusu 

olan amca, Bulgarlar ve Konstantin ile onu uzun zamandır is- 

teklendiren ve İmparatoru hedefleyen projelerini anlatmak için 

Konstantin'in karısının yanma İrene Laskaris44 gitmişti. Kendisi 

ve Bulgarlarla birlikte saldırıya geçerler ve durumu kolaylaştırır

lar diye bir grup Tatarı da toplantıya çağırdı. Bu Tatar gençleri

43 Bu kişi S a n  Saltuk'tur, A yn n tılar için  b k z. T u ran , a-g.e, s . 5 8 ı  ve  dpn. 47 !

Paul W âtek, '“Vaiyıoglu ‘Afi on  the Christian T u rks o f  D obruca", BuUctin o f

thtSchool Oriental and African Studics, X IV , 1952, s . 648.

4 3  Sotgar KonsUntin Tikh. Laskaris ailesinden olan İten e  ile evlid ir. Bkz. Nicol.

44 S rç« ı Tatarlar, Alitn O rda M ofcolUndır. B lu . N icol, a.g.t,, s . 49.
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özgürdü, yani Nogay’a tamamen tabi değillerdi; gerçekten Nogay 
efendilerine isyan etmiş, bu gençlerle dost olmuş, eşitlik getir
miş, söyledikleri gibi ilan olmamıştı. Ancak zenginleştiği zaman 
bu gençlere sahip çıkmıştı. Bu olayla gelişen bölgeleri tüketmek 
için köpekler gibi saldırmışlardı. Ayrıca Nogay’la yapılacak ev
lilik anlaşması henüz gerçekleşmemişti. İşte bu olaylardan do
layı İmparator kızı Euphrosyne'yi vererek onunla anlaşma yap
malıydı.

Aynı dönemde şehrin yollarım süsleyen İmparator, Batı böl
gelerine sefere çıkmış, Tatarlar45 ise Konstantin’in önderliğinde46 
ansızın harekete geçip Haimos’un engebeli yollarını baskı altı
na almışlardı. Aynı yerde bulunan tek bir birlikten oluşmuyor
lardı, topluluk süvari bölüklerine ayrılmıştı ki, bu bölükler bir- 
birleriyle uyum içinde saldırı yapıyor, korkunç davranışlar için
de bulunarak hem yağma hemde katliamla tüm kötülükleri ye
rine getiriyorlardı47. Onların taktiklerini iyi bilen İmparator sal
dırıya geçtiklerini herkese duyurarak tüm ülkeyi hemen koru
ma altına almıştı. İnsanlar ansızın aldıkları bu habere şaşır
mıştı İmparator ise kendini tamamen kuşatılmış hissediyordu. 
Hemen ve düzenli bir şekilde savaşa girmesi mümkün değildi. 
Çünkü İmparatorun yanında az bir adamı ve saray görevlileriyle 
döndüğü zaman, ön sıradaki bölükleri dağılmış ve evlerine dön
müşlerdi. Ayrıca Bizanslılar Tatarlara göre savaşa girmeye ce
saret edemeyecek kadar azdılar. Kaçmak için kolay bir yolları da 
yoktu. Çünkü her yanları sarılmıştı, Barbarlar önce topraklan 
yoklamış güçlü noktaları işgal etmişlerdi. Korkmadan yol alı
yor, insanların bazılarını öldürüyor, bazı zavallıları ise esir edi
yorlardı, bu noktada kaçacak yer yoktu. Ülkeyi dolaşanların hü
kümdarla karşılaşmaları bekleniyordu. Çünkü aralarında atla 
yarım günlük bir mesafe bile yoktu. Aynca düşmanların yaptık

45 Sultan lîeddin, Alan Ordu’dan Nogay'ı ve  Bulgar kralı Konstantin'i Bizans

lIlara karşı harekete hazırlamıştır, Bkz. Turan, a p .e ., s. 500.

46 Konstantin T ikhln  bu harekete katılıp, Mikhaü'e savaş açmasının en önem

li nedeni eşinin kışkırtmasıdır. Bkz. Nicol. a.g.e.t s. 49.

4 7  Ganos, bugün Tekirdağ'da bulunmaktadır. B k r Umar, c .g .e , s. 271.
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ları zalimliklerin haberleri yayılıyordu : İmparatorun sabah ay

rıldığı yere onlar akşam ordugâh kurmuş, onun önceki gün kal

dığı yere ise onlar bugün hareket etmişlerdi. Kargaşa içinde bu

lunan saldırganlar bir düzen içinde değillerdi ganimet umuduy

la her yana saldırıyorlardı ve hiç korkuları yoktu.

Konstantin şaryo [iki tekerlekli araba] ile ilerliyordu çün

kü eskiden bacağını kırdığından, yollarda yürüyerek ilerleye- 

miyordu. Etrafını çevreleyen Bulgarlarla beraberdi ve tek dü

şüncesi yalnız olacağım düşündüğü İmparatoru ele geçirmek

ti. Gerçekten de İmparatorun yanında olanlar, hizmetindeki gö

revliler ve aile üyeleri, kendileri için endişe ettiklerinden hız

la kaçarak saklanmış. İmparatoru kendi başına bırakmışlardı. 

Hepsi geleceklerini önemsediklerinden kurtulamamaktan kork

muşlardı. Bazılarının korkusu yerinde, bazılarınınki ise yersiz

di. Gitmek için acele etmeyip bekleyenler ise, doğal olarak ya

kalanmışlardı ve başlarına gelecek kötülüğün derecesinden ha

berleri yoktu. Bu durumdan haberi olanlar ise kurtulabilecek

leri yerlere kaçmışlardı. Savaşçıların düzenli olarak mücadele

yi sürdürüp düşmana meydan okumaları mümkün olmamıştı. 

Çünkü şefleri bile olanlar karşısında sarsılmıştı ve kaçmanın yo

lunu arıyordu. Yanında ailesinden olan, çok yakın birkaç dostu 

dışında fazla adamı yoktu, kaçmak için bu adamlarla bir tehli

keden bir başkasına geçiyorlardı. Gerçekten de dağların sırtla

rı. onlara sözle anlatılamayacak bir dehşet salan düşmanlarının 

varlığını bildiriyordu. Bu arada başka felaket haberleri de geli

yordu: Yaklaşan ya da ansızın ortaya çıkıp korku salacak kimse 

yoktu ve eğer düşmanın kaç kişi olduğunu ve ne şekilde hareket 

ettiğini bilmek istiyorlarsa, yeni bir serüvene hazırlanarak on

lara doğru ilerlemeleri gerekmekteydi. İmparatorun yanındaki

ler sadece kendi kurtuluşlarını düşündükleri için bu büyük tehli

keden çekinmişlerdi. İmparator onları kendi kurtuluşlarını ara

maları için bıraktıktan sonra gecenin ve sapa yolların yardımı 

ile Ganos48’a doğru ilerledi. Zaten arkasından geleceklerden de

48 Enez, M eriç  N ehrin in  Ege denizi ile b irleştiğ i yerin  gü n evin dcdir. Bkz. Veli 

S evin . Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, A nkara 2001, resim  6.
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ümidi kesmişti. Çünkü hepsinin esir alınması kesindi. Bu insan
lar İmparatorluk hâzinesini taşıyan ve Sultan İzzeddin’in yanın
da olanlardı. İmparatora tekrar dönersek o dağda kaybolmuştu 
ve ulaklar yollayarak nerede olduğu belli bile olmayan düşman
dan kaçmanın yolunu arıyordu. Neyse ki dağların yakınına hız
la yaklaşan bir gemi vardı. İmparator bir yerden diğerine geçip 
gerçekten yaklaşan düşmanın görüş açısından ustalıkla kaçarak 
hazır halde bulunan gemiyi [triere] gördü, dağdan sahile sağ sağ- 
lim indi. Diğerlerine gelirsek, tüm Trakya'ya dağılmışlar, bazıla
rı esir edilmiş bazıları ise beklenenin aksine zarar görmemişti.

Ancak İmparatorun hâzineyi emanet ettiği Sultanı gözeten 
aile üyeleri ise düşmanın elinden kaçıp Enez49 kalesine sokul
muşlardı. Bu arada kötülükler daha son bulmamıştı. Sultanın 
ve diğerlerinin Enez’de bulunduklarını haber alınca, düşmanlar 
Konstantin ile beraber o yerde toplandılar. Şehri kuşatma altına 
aldılar ve her yeri yıkacaklarına dair tehditler savurmaya baş
ladılar. Kaleyi kuşatarak çarpışmaya hazırlandıkları günler bo
yunca teslim olmaları için kalenin içindekilere tehditler savur- 
muşlardı. Eğer bu grup herhangi bir nedenle saldırırsa tehlike
nin çok yakınlarda ve kurtulmanın olanaksız olduğu görülecek
ti. Diğer taraftan da eğer savaş araçlarıyla saldırılır ve kuşatılan
lar zor bir durumda kalırsa kalenin harap hale geleceği ve her
kesin teslim olacağı bir durum ortaya çıkacaktı. Ancak kaledeki- 
ler kurtulmayı önemsemiyorlardı. İmparatorluk hâzinesinin so-

49 Pachvmeres’e göre, VIII. Mikhaıl, Sultan ve adamlarının kendisine karşı su

ikast planladığını öğrenerek onlan Enez kalesine hapsettirmiştir. Cahen'e 

göre, Mikhail, o sıralarda aralan açık olan Altın Ordu'ya karşı İlhanlIlarla iş

birliği yapm a yoluna gitmekteydi. Aynca Avrupa'daki siyasetinin engellen

memesi ve Moğollarla arasında çıkabilecek ani bir anlaşmazlık için vardım 

geleceği umuduyla Türkmenlerle de iyi geçinmeye başlamıştı. İşte bu du

rumda İzzeddin artık İmparatora yük olarak gelmekteydi. Bkz. Cahen, a.g.t.. 

s. 273; İbn Bibi ve Alcsarayi gibi İslâm kaynaklan sebebin. Pachymeresm 

de değindiği gibi İmparatorun suikast planım öğrenmesi olduğunu söyler

ler. Bkz. Ayönü, a.g.e.. s. 191-193; Mehmet Suat Bal, T ürkiye Sclçuklulan. 

M ısır Memlûkleri ve Altın Orda Devleti’nin İlhanlılara Karşı Kurduğu İtti

fak". TAD. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Sa. 17, Kon

ya 2005, s. 301.
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.•ıiü'.lulujÂiunı taşıyanlarda ¡sı? çok büyük bir telaş vardı. Onlar 

ruşlanna gelecek ve ölümle sonuçlanacak felaketten ya da kendi 

kurtuluşlarından çok zenginliklerle dolu ha/.inelcri vc de onla

rı koruma yollarını düşünüyorlardı. Diğerleriyle beraber savaşa

bilmek tiım güçlerini dii/enleyip okları ve yaylan hazır hale ge

lebilmek için hazînedeki değerli taşların ve incilerin keselerini 

açmış, onları İmparatorluk mihrap örtüsüyle sarıp gizli bir yere 

saklamış bu değerli ve parlak şeyleri gömmüşlerdi. Mamafih bir 

şey elde edilememişti. Çünkü düşmanlar merdivenleri hazırla

yıp surlara dayadıktan sonra birçok şey ele geçirmek için işe gi

riştiler: Gerçekten de, zenginlikleri ele geçirme umudu onları 

harekete geçiriyor ve yağma için hücum ediyorlardı. Bu grubun 

genel düşüncesi başarıdan çok kazanç sağlamaktı; şeflerine ya 

da onlara emir verenlere gelince ordularının isteklerini giderme

li ve seferlerden kârlı dönmelerini sağlamalıydılar. Eğer başarı

sız olurlarsa kendileriyle dalga geçileceğini düşünüyorlardı. İşte 

bu yüzden tüm kötülükleri sergileyip kaledekileri tehdit ettikten 

ve güçlerini gösterdikten sonra tüm bunlann Sultan için yapıldı

ğını ve onu yanındakiler ve mallarla birlikte vermeleri koşuluyla 

diğerlerinin sağ salim gidebileceklerini bildirdiler.

Bu durum karşısında kuşatılan kaledekiler ikiye ayrılmış

tı: bir grup eğer bu teklifi kabul etmezlerse kendileri de tehlike

ye girecek diye teslim olup Sultam da bırakmayı düşünüyor, an

cak Sultanla birlikte kaybedeceklerini hesap etmiyorlardı; diğer

leri ise İmparatordan korktuklarından sabırlı olmaları gerekti

ğini düşünüyorlardı: Hâzineyi düşünen İmparator gerçekten de 

daha sonra onlara denizden takviye kuvvet yollamış ve bizi teh

likeden çıkarmıştı. Eğer başka türlü davranıp Sultanın kafası

nı kesip surlardan aşağıya, yani düşmanın önüne atsaydık bize 

pusu kurarlardı ya da öç almak için saldırırlardı, biz de ölene 

kadar onlara karşı koyar, ya Tanrının yardımıyla galip gelir, ya 

İmparatora olan sadakatımızdan ezilirdik. Bu tartışmada ikinci 

fikir galip geldi: Yardım beklemek için kalenin içindekiler kapa

lı kalmaya devam ettiler ve dışarıdakilerin vazgeçmesini umut 

ettiler. Bağışlanana, ya da yardım gelene kadar olabilecek en iyi
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durumda kalmayı umuyorlardı. Öte yandan üstlerine daha beter 

kötülükleri çekecekleri tehlikeye girecekleri için, Sultanın kafa

sını koparmayacaklardı. Bu gerçekten de ölüm isteyen düşünce

siz adamların atacağı küstah bir adım olurdu. Kurtulmak için 

anlaşma yapmak bilgece bir tedbirdi. Bu sözlerle yüreklenerek, 

kuşatılanlar uzun bir görüşme sonucunda istediklerini yapacak

ları sözünü verdiler. Ateşkes aynı gün yapılmak istendi, ancak 

dışarıdakiler uzlaşmayı kabul etmediler, etrafı kuşatıp saldırıya 

geçtiler. Kaledekiler ise kendilerini savunmak için dayanmaya 

çalışıyorlardı. Mücadele her iki tarat içinde çetindi. İçeridekiler 

artık zayıf düşmüştü, kelleleri de tehlike altında olunca kuşatan

lara teslim olacaklarını bildirmek için elçi gönderdiler. Ancak 

bu durumun Tanrı önünde edilecek ve kutsal şeylere dayandı

rılacak bir yeminle garanti altına alınmasını istiyorlardı. Çünkü 

yemin eden Konstantin dindar bir adamdı. Tüm bunlar için o 

yerin piskoposu görevlendirildi. Etraf dini ikonlarla süslendik

ten sonra din adamları dışarı çıkıp Konstantin’in yanma gitti

ler. Piskoposun önünde Tannya yeminler edildikten sonra ku

şatılanlar Sultanı ve maiyetini teslim ettiler. Diğerleri ise baş

ka bir saldın yapmadan ganimetlerini alıp uzaklaştılar; Amaç 

Sultanın almmasıydı ve bu da onları yeterince memnun etmişti, 

başka bir şey yapmalarına gerek kalmadı50.

Karşı koymaya çalıştığımız kader doğal olarak galip gelmiş

ti. Gerçekten de ertesi gün, yani anlaşmadan sonraki ikinci gün

de, denizde İmparatorun gönderdiği üç kürekli gemiler göründü. 

Bu gemiler limana yanaştıklarında kuşatılanlar teslim oldukla

rına pişman oldular. Ancak yapılacak hiçbir şey yoktu, bir kez 

olan olmuştu, tıpkı Epim&hSe’nin pişman olduğu gibi. Tüm piş

manlıklarına rağmen olay gerçekleşmişti. Ancak şimdi akıllan

S û E nez’den kurtarılan Sultan II. fcacddin Keykavus ile oğu llan  M esud ile Ke- 

yum ers, A ltın  O rdu H an'ı Berke'ye götürülm üştür. H an. on lan  çok iyi karşı

lam ış ve Sultan i2$ 0  senesine kadar Kırım 'da yaşadıktan sonra burada öl

m üştür. Bkz. İbn Bibi, II, s. ı6 ı- ıö 2 ; Aksarayi, s. 104-105; T uran. a.g.e.. $. 

SOO; W . De Tiesenhauscn, Altsnordu Devleti Tarikine Ait Metinler, Türk<îe 

çcv. İsm ail Hakkı Istnirli. İstanbul 1941, s. 175; Erdoğan M ercii. Müslüman- 

Türk Devletleri Tarihi, Ankara 2000, s. 157.
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hâzineyi sağ salim buradan götürmekteydi. Çünkü topluluk da
ğılmıştı ve bölgede hâlâ bir çok düşman vardı. Bu yüzden gemi
ler iyice limanın ağzına yanaştırıldı; askerler tıpkı bir sur gibi 

iki sıra halinde dizildi. İşte bu şekilde hazine çıkarılıp gemilere 
kondu. Sonrada gençler gemiye binip denize açıldılar. İstanbul’a 
ulaştıklarında hemen olanları İmparatora anlattılar. İmparator 

bu habere çok sinirlendi karşı konulmaz öfkesiyle harekete geçti. 

Piskoposu kilisenin yargılamasına karar verdi, anlaşmada bulu

nan diğerlerini ise kendisi yargılayıp ceza verdi; aile üyelerine 

gelince onları kamçılattıktan sonra kadın kıyafetleri giydirip re

zil etti ve huzurundan uzaklaştırdı. Daha sonrada Sultanın karı

sını ve kızını ve de tabi ki annesini, kız kardeşini tıpkı oğulları

na ve maiyetindekilere yaptığı gibi hapse attırdı. Sultana ait olan 

para, altın, değerli kumaşlar, kıyafetler, kuşaklar, inciler ve de

ğerli taşlardan oluşan ve Türklerin ihtişamını gösteren ganimeti 

İmparatorluk hâzinesine koydurttu51.

III/28 İznik’in T atarlar T arafın d an  İstila  E d ilm esin e 

D air Yanlış Bilgilendirm e53

Aynı senenin Mart ayında53, kutsal günlerde oruç tuttuktan son

raki ikinci haftanın ikinci gününde, İznik’te ansızın korkunç bir 

olay cereyan etti. Bu bir saldırıydı ve kurbanların etrafları fela

ketlerle sarılmıştı kurtulmak için hiç umutları yoktu. Öte yan

dan bu olayın hikayesi ise kurbanların yaşadıkları kadar büyük 

korkuya ve şaşkınlığa neden olmaktadır. Gerçekten de bazen

51 S u lu n  II. Keykavus hakkında, eserin sonraki bölüm lerin de tek rar b ilgi veril

mektedir.

52 Beyle b ir istila söz konusu değildir. A ncak T ü rk  fetih lerin den  dolayı Bizans 

halkanın yaşadığı güvensizlik böyle b ir paniğin  yaşan m asın a neden olmuş* 

tur. 1264'de Iznik’de, M oğolların surları kuşatıp, sald ırıya  geçerek , şehre gir

dikleri haberi yayılm ıştır. Bu söylentiden ibarettir, an cak şeh ir halkın da kit

lesel bir paniğe yol açm ıştır. Bkz. N icol, a.g.e., s. 90.

53 Eserde sene olarak kesin bir tarih verilm em esine rağm en paskalyayı göz 

önüne aldığım ızda XIII. Yüzyılın altm ışlı senelerinde burada belirtilen  gün 

yalnızca 12 6 1,12 6 4  ve 1267 senelerine denk gelm ektedir. B la . Pachymeres,

I, s. 316 dpn. 4.
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meydana gelen olaylar anlatılırken abartılabilinir. Yalnız dikkat
leri çekmek için de böyle hikayeler ortaya çıkabilir.

Bahsi geçen günün ilk saatlerinde, güneş horizonun üze
rinde zodiakm 30. derecesinde yükselirken, insanların ruhları 
ve bedenleri işgal edildi. Ansızın bir gürültü duyuldu ki, bu gü
rültü şehrin bir noktasıyla sınırlı kalmıyor, tüm şehre yayılıyor
du: Sayılarına güvenen Tatar ırkı kapıdaki muhafızları parçala
ra ayırmış hızla şehre girmişlerdi, önlerine çıkanları hiç acıma
dan bir anda yok etmeleri korkunçtu. Gürültü, şehrin çevresin
de olanları anlatmak için geç bile kalmıştı. Halk kendilerini ev
lerinden dışarı buldukları yerlere atıyor; caddeler boyunca koşu
şup oraya buraya gidiyorlar ve birbirlerinin üzerine üşüşüyorlar
dı. Herkes yalnız ve üzgündü; sanki felaket iki grubu omuzların
dan itekliyordu, birbirlerine çarpıyor, ne olup bittiğini gürültü
nün nedenini öğrenmek istiyorlardı. Ancak kimse ne olduğunu 
kesin olarak ifade edemiyordu, eğer olanlar gerçek ise herkes iş 
birliği yapmalıydı; herkes kendi kurtuluşundan kuşku duyuyor, 
ancak söylenenlere de tamamen güvenemiyordu.

Bu durumda bulunan insanlar ve arkadan saldıran diğerle
ri ard arda gelen kötülüklerin trajik sesiyle karşılaşmış ve karşı
laştıkları herkesi parçalayan katil saldırganlan kendi gözleriyle 
görememişlerdi. Bu noktada yapılacak en iyi şey onlan ölü ola
rak görebilmekti; benim fikrimce korku bu insanların hayaller 
görmelerine neden oluyordu ve onların yolunu şaşırmış gözleri
nin gerçekle alakası olmayan şeyleri bile gerçekmiş gibi görmele
rini sağlıyordu. Gerçekten de ruhunda dehşeti hissedenler aşırı 
korku altında körleşiyor ve doğru görüş açılarını kaybediyorlar 
imgeleri gerçek gibi kabul ediyor, var olmayan şeylere bile ger
çekmiş gibi inanıyorlardı. Önde olanlardan vazgeçenlerin oldu
ğunu duyanlar evlerine geri dönmüş, bazıları canlarını kurtar
mak için köşe bucak saklanmış, bazıları ölülerin cesetlerini gör
düklerinden kaçıp gitmiş, bazıları ise güvenilir yerlere sığınmış
lardı. Erkekçe ve cesurca şeyler yapmak isteyenler ise silahları
nı, mızraklarım ve kalkanlarını alıp kendilerine bir şef arama
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ya başladılar. Şehrin başında olan ve prokathemenos54 unvanına 

da sahip Nicolas Manouelites55 onların şefi olabilirdi. Bu adam 

savaştan pek anlamıyor, ancak ganimetten anlıyordu. Savaş bi

limi konusunda eğitimli olan bu adamlar, yalandan ibaret olan 

kuru bir gürültü çıkarmaktansa bu dehşete maruz kalan şehri 

tümüyle savunmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden de 

silahlarıyla tüm şehri dolaşıp etrafa yıldızlar gibi kurşun yağ

dırmışlardı. Aceleyle oradan oraya koşuşuyor, ancak başlarına 

ne gelebileceğini düşünmüyor sadece etraftan gelen ağlama ve 

sızlanmaları duyuyorlardı. Şehir işgal edilmişti, felaket çok ya

kındı; yenilmiş şehrin görüntüsü neler olup bittiğini anlatmaya 

yetiyordu. Bahsettiğimiz kötülük söylentileri, yalnızca buna ne

den olanların başına değil şehrin işgaline maruz kalanların ba

şına da gelmişti. Gerçekten de artık kimse fakir komşusunu, fa

kir evine davet etmiyor, kendilerini saran korkudan dolayı tanı

dıklarına bile yabancıymışlar gibi saldırıyor, kendi akrabaların

dan düşmanmışlar gibi şüphe ediyorlardı. Düşmanların darbe

lerinden korunduklarını düşünen az sayıda insan ise hayatları 

ve umutlan mahvolmuş şekilde bir köşede duruyorlardı.

Tüm bu kanşıklıklar içinde bir de hapishanede olan ayak- 

lanndan zincirlenmiş tutuldular vardı ki, gerçekten de İznik ha

pishanesinde savaşlarda tutuklanmış çok sayıda düşman da bu

lunuyordu. Burası unutulmuş bir hapishane gibiydi. Çünkü bu

radan kaçmak hiç de kolay değildi. Tutuldular yaşanan genel ka- 

nşıklığı görünce düşmanların şehre girdiklerini ve şehri ele ge

çirdiklerini düşünmüşlerdi, tabii ki göremiyorlar ancak halkın 

yaşadığı kargaşaya şahit oluyorlardı. Zincirlerini çözerek önden 

giden artçı bir kuvvet oluşturarak yola çıkmışlardı. Bu kaçışın 

amacı savaşmak değil güvenliklerini sağlamak için şehrin ka- 

pılanna ulaşmaktı. Kalabalık, karm akarışık yola koyulmuştu. 

Onlar herkesin kendi köşesinde korkudan titrediğini ya da öldü-

5 4  Y ö n etic i, va li an lam ın a  gelen  unvan. Bkz. Pachym eres, I, s. 3 2 0  dpn. 1.

5 5  Y azar, e se r  bo yu n ca  N icolas M a n o u e lites ’den  sad ece  bu  b ö lü m d e b a h set

m ekted ir. M a n o u e lites , İzn ik  şehri va lisid ir. Bkz. Pachym eres, I, s. 3 2 0  dpn.
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günü düşünüyorlardı. Önden gidenler düşman tarafından şeh

rin dışındaki yolda sıkıştırılıp yenildiği, diğerleri de şehirde on

larla mücadele ettiği için ki, böyle sanıyorlardı, onlar kurtuluş 

yolunu artçı kuvvette bulmuşlardı. Ama şüphesiz durumları ka

rışıktı; kapılara doğru koşuşturdular. Ancak saldırmak yerine 

aynı düzenle geri çekilip tam tersi karışıklığın içine atıldılar ama 

yine de sakinliklerini ve düzenlerini koruyorlardı. Orada kara

kollarında rahatça oturan muhafızlarla karşılaştılar ancak bu 

şehrin çevresinde gelişen normal bir durum değildi. Buradaki 

rahatlık onları diğer kapılarda bekleyen kötülüklerin korkusu

na engel olamamıştı. Yeni bir kargaşa doğdu. Çünkü düşmanla

rın kolaylıkla geçebileceği diğer kapılara ulaşan yola çıkacaklar

dı. Ayrıca yola çıkarken kendi aralarında dağıldılar, bir kısmı bir 

yöne, diğerleri diğer yöne doğru gittiler. Ancak hepsinin ulaşa

cakları yer aynıydı doğudaki kapıya yönelmişlerdi. Ancak bu ka

pıda da durum aynıydı tehlike yoktu. Düşmanın gelmesinin en 

zor olduğu yani en güvenilir kapı sahildekiydi. Yeniden bir araya 

gelip amaçlarına döndüklerinde onları engelleyen bir durumla 

karşılaştılar: Düşmanlar tehlikeyi göze alarak aniden ortaya çı

kabilirlerdi! Hemen sahile ulaşan kapıya ilerlediler ancak orada 

da muhafızlar vardı. Hatta bu kapıdaki muhafızlar onların hayal 

kırıklığıyla dalga geçmişlerdi. Hemen korkuyu bırakıp toparlan

dılar ve söylentinin nedenini araştırmaya koyuldular.

Birçok yolda izlerini bıraktıktan sonra hiçbir şey bulama

mışlardı: çok geçmeden gizli bir kaynaktan yayılarak büyü

yen gürültü herkesin kulaklarına ulaştı. Bu gürültünün kayna

ğı Tanrının annesine yalvaran kadın kafilesiydi. Kadınlar kafile 

halinde yürüyor, dua ederek yüksek sesle haykırıyorlardı. Onları 

Türklerden ve Tatarlardan koruması için Tanrıya yalvarıyor

lardı. Onların arasında bulunmayan, ancak etrafta olan insan

lar kargaşaya neden olan ve korkuyla birlikte yayılarak kulak- 

lan dolduran bu gürültünün düşmanlara karşı olduğunu anla

mışlardı.

İşte insanların yaşadıkları bunlardı. İmparatora gelin

ce, olanları öğrenen İmparator durumdan çok etkilenmiş ve
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mektupla sitemlerini bildirmişti: Bu olanlar, söylentinin orta

ya çıknıası ve kargaşaya neden olması sağduyulu insanların ya

pacakları şeyler değildi. Olanlar düşünülmeli ve düşmanların 

şehri kuşatıp kuşatmadıkları ya da surlara ulaşıp ulaşmadık

ları düşünülmeliydi. Çünkü aynı dönemde Türkler kendi yurt- 

larındaydı uzakta bulunuyorlardı ve ortaya çıkıp bir saldırıda 

ya da atakta bulunmamışlardı. Tüm bu duyduklarından sonra 

mektupla sitemlerini bildirdi ve halkı daha çok muhafızla ko

ruma altına aldı.

KİTAP V

V/4 Nogay ve Tatarların Geçmişleri,

İlk Hükümdar ve Yasa Koyucuları

Nogay Tatarlar arasında çok güçlü bir adam, iyi bir stratejist 
ve dövüş ustasıydı. Tatarlardan oluşan bir ordusu vardı. Bu 
Tatarlara Moğol denmektedir. Ve bu Moğollar Hazar denizi kı
yısında yaşayan Han denen şefleri tarafından gönderilmişler
di. Onlar eskiden BizanslIlara bağlı olan ve Karadeniz’in kuze
yinde bulunan kabilelere saldırıyorlardı. Bir kez de yine eskiden 
BizanslIların olan sonradan da bağımsızlığına kavuşan şehri, 
Saray56’ı almışlardı. Bu bereketli ve nüfusu yeterli olan topraklar 
devlet kurmak için uygundu Nogay’da bu durumu değerlendir
di. Burada yaşayanlar arasında Alanlar, Gotlar, Zechiensler(?), 
Ruslar ve sınır komşusu oldukları diğer ırklardan insanlar bu
lunuyordu. Bu insanlar zamanla birbirlerinin adetlerini, dilleri

ni, giyim kuşamlarını öğrenmiş ve neredeyse akraba olmuşlar
dır. Kısa zamanda istilacı Tatar halkı din değiştirmiş ve gittik

leri yerlerde, orduları sayesinde, artık iyice karşı konulamaz bir 
hale gelmişlerdi. Ancak bir savaş yasaları olmadığından şefle
rinden bazıları isyan edince büyük karışıklıklar yaşamış saldı

rıya uğramışlardı.

Bu halk birbirlerine zorlanmadan ve sıkı bir bağ ile bir ara

ya gelmişlerdir. Onlar savaşta hızlı ve kötüdürler; kimseye muh
taç olmadan yaşar geçimleri için endişelenmezler. Onların yasa

56 Altın O rdu’nun merkezi olan Saray şehri için bkz. Kurat, a.g.e.. s. 117 vd.
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koyucuları Solon'\ I,ycıırguevS ya da Dr;ıkon*g kökenli değildir. 

Tanı tersi bu kişi tanınmayan eskiden demirci olan, sonradan 

han. yani hükümdar olan biridir. Hazar Denizinden göç etme

ye karar veren halkına, yasasını takip etmeleri durumunda hep 

galip olacaklarına dair söz vermişti. Bu yasada şunlar vardı: ki

bar şeylerden uzak dur. önüne gelenden memnun ol, halkını gö

zet. geçim uğruna onlara acı verme, imrenmeden her şeyi ye, bir 

çok kadınla yaşa ama onların ihtiyaçlarını eksik etme çiinkü so

yumu/ çoğalınalı, toprakın alsını ve ona gecikmeden evler inşa 

et, faydalı şeyler için gel ya da git. eğer yiyeceğe ihtiyacın olursa 

at avlamak ya da yakalamak için ok kullan ve onun kanını iç eğer 

daha katı bir yiyeceğe ihtiyacın varsa bu kanı koyun tulumunun 

içine koy ve tulumu da eyere yerleştir; böylece ısıyla birlikte ya

vaş yavaş pıhtılaşarak katılaşacak ve yemek olacaktır; eğer ku

maş parçası bulan biriyle karşılaşırsan kıyafet dik ama gerekme

dikçe kıyafet değiştirme, amaç elde etmek ve ihtiyacı olana gö

türmek; eski alışkanlıkların üzerine yenilerini eklemekten utanç 

duyma. Kendi köşende otururken eyerin, kıyafetlerin ve erzakla

rınla idare et savaşta ise başkasınınkini almaktan çekinme. İşte 

yasa koyucu Cengiz H ancın  bu buyruklarına sıkıca tutunarak 

sözlerinde doğrucu davranışlarında ise adaletli oldular. Ruhlara

¿~ M Ö  640-559'da yaşadığı tah m in  ed ilen  Solon, A tin alı d evlet adam ı v e  şair. 

Y aptığı reform larla A tin a  dem okrasisin in  tem elin i attığı kabul edilir. Kendi 

adıyU  anılan  w  esk i Yunan dön em in in  en esk i an ayasası o lan  Solon  A n a y a 

sasını hazırladı. Bkz. Estin  v e  Laporte. a.g.e., s. 33.

58  M Ö  ■'00-630'da orduyla ilgili y ap tığ ı reform larıyla  m eşh u r o lan  Lycu rgue, 

S p arU  nın efsanevi yasa  yap ıcısıd ır. Bkz. Estin  ve  Laporte. a.g.e., s. 3 3  v e  35.

5 9  M Ö . Y1I. Yüzyılda çıkardığı yasa larla  tan ın an  A tin a lı d evle t ad am ı v e  yasa  

y a p  ia d ır  Bkz. Estin » t  L aporte. a.g.e.. s . 38 .

60 Babası Yesugevin büyük o ğlu  o larak , b ir  gü n  C en g iz  H an d iy e  a n ıla cak  olan 

Temuçuı 1 ıcr*de dün yaya gelm iştir. U zun boylu , sağ lam  gö v d eli, g e n iş  alınlı, 

kedi gozhı bir adam olan  Temuçin kötü  h ayat ş a r t la n  ile  sertle şm iş  vü cudu 

ve tecrübeyle işlenm iş zekasıyla, dünyayı titreten  d e m ir a d am  C e n g iz  Han 

olmuştur Cengiz Han ve M o ğollar için  bkz. G ro u sset. a.g.e, s . 186 vd .: İsen- 

b& r To p u . *ÇSnggis Han ve M o ğo lla r’ , TA. V III, A n k a ra  2002, s. 235*255: 
V.V Barthoid. M oğol İstilasına Kadar Türkistan. T ü rk çe  çe v . H akkı Dur

u n  YıM u. Ankara 1990. s. 405 «d; Kurat. a.g.e.. s. 119- 120; Y u v a lı, a.g.e., s. 

v -J 5
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özgürlük karakterlere dürüstlük geldi, Yani bu durum duydukla

rını başkasına yalanla söylemeyip yaptıklarında da entrikacı ol
mamaktır61.

Fakat İmparator, onların şefleri Nogay’la bir antlaşma yap

tı62 ve ona durmadan hediyeler gönderdi, bunlar kumaşlar, çe

şitli yiyecekler, güzel kokulu şarapların bulunduğu fıçılardı. İşte 

Nogay bu yiyecek ve içecekleri memnuniyetle kabul etti. Diğer 

yandan kupa şeklindeki altınları ve paralan da aldı; diğer eşya

ları, yani başlık ve giysilikleri -  ki İmparator bunları da büyük 

bir cömertlikle göndermişti- elleriyle yokladı ve onları getiren

lere başlıkların kafasını yorgunluk ve acıya karşı, inci kakmalı 

ve parlak olanların taşlarının ise yıldırıma karşı koruyup koru

madığını sordu. Çünkü taşıyanları yıldırım çarpmamış şatafat

lı giysileri ise onları yorgunluktan korumuş olabilirdi. Eğer ona 

hayır cevabı verilmiş olsaydı aradaki dostluğu feda etmek uğru

na bile olsa o kıyafetleri bir kenara atar hemen soyunup köpek ya 

da koyun postundan yapılan kendi kıyafetlerini giyer ve bu şata

fatla övünürdü. Başlıklar içinde aynı şeyi yapabilirdi. Eğer ulak

lar, yani getirenler yalan da olsa bu durumu doğrulasalardı he

men onları faydalı olacakları için giyerdi.

İmparator böylece Nogay’ı, ülkesine saldıran ve toprakları

nı istila eden Konstantin’e saldırması için hazırladı; Konstantin, 

Mesembreia63 ve Anchialos’u kendine bağlamış, Sozopolis64, 

Agathoupolis(?), Kanstritzion(?) ve diğer kaleleri almıştı.

61 C engiz Han yasası, Cengiz Hanın emriyle Uygurca yazılmış olan yasadır. 

M oğollar ne zaman gerekli olsa bu yasaya başvururlardı ve bu yasayı ken

dilerine şeriat kanunu tanımışlardı. Bkz. İsmail Hakla Uzunçarşılı, Osmanh 

Devleti Teşkilatına Sfedhal Büyük SelçuJâler, Anadolu Selçukileri, Anadolu 

Beylikleri. İlhâniler, Karakoyunhı ve Akkoyunhtlarla Sfemlûklerdeki Dev

let Teşkilatına bir Bakış, İstanbul 1941. s. 268-271; J A . Böyle. The Camb- 

ridge History o f  İran Volüme V: The Saljuq and Mongol Periods. Cambrid- 

ge  2001, s. 523-524.

62 N ogay BizanslIların güvenilir bir müttefiki olmuştur. Bkz. Grousset. a.g.e. s. 

380.

63 M esem breia. N sebardır. Bkz. Ostrogorsky, 0.9.«.. s. 565.

64 Bulgaristandald Apollonia da Sozopolisdir. B la . Umar, a.g.e.. s. 745.
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Buraları İmparatorun kuvvetleri restore etmişlerdi. Nsebar’m 

alınmasının en önemli nedeni Mytzes’lerde bulunan eski bir yer 

olmasıdır.

KİTAP V I

V I/21 T ralles’in T ü rkler Tarafından Tekrar Alınışı*®

İmparator tarafından ayrıcalıklara sahip olan ve güzel umutlar
la yaşayan Aydın66 halkı şimdi yeni bir durumdaydı. Türklerden 
oluşan bir grup onlara saldırdı. Güçlü bir adam olan Salpakis*7, 
yani onlann kendi dillerindeki adıyla Menteş Bey çok sayıda 
adamdan oluşan ordusuyla saldırmış ve şehri kuşatmışlardı. 
Şehrin başındaki Büyük Chartulaire Libadarios tüm çarelerden 
yoksundu; şehrin içindekiler aç ve susuz bırakılmıştı. O kadar 
kötü durumdaydılar ki bir sıvı elde etmek için sürekli atların da
marlarını kesip kanlarını içiyorlardı. Ancak bunun susuzlukları
nı tam olarak dindirebilmesi mümkün değildi. Ayrıca bu durum 
hayvanların ölmelerine neden oluyordu. Açlığa gelince bu nokta
da daha iyi durumdaydılar. Çünkü eskiden geçimlerini sağladık
ları hayvanlan öldüğünden bu doğru olmasa da onlan yiyorlar
dı. Ama çok daha korkunç olan susuzluk öğlen parlayan güneş
le iyice kötü duruma gelmişti ve bir çare bulmak gerekmektey di. 
Bu yüzden onlar da yaşayacaklan her ölümün açlık ve susuzluk
tan iyi olduğunu düşünerek düşmanın yanına gittiler, kuru du- 
daklanyla merhamet için yalvardılar. Ancak düşmanlar onlan 
öldürdü üstelik mezarlan bile olamadı.

Türklerin yardım geleceğini umarak içeride kalmaya devam 
edenlere karşı çok daha korkunç fikirleri vardı; kalkanlı ve silah
lı adamlar siperlerin altına yerleşerek surlara doğru iyice yaklaş

65 Yeni tahkim edilmiş olan Tralles, 1282 de Türkler tarafındın kuşatılmıştır 

Şehir halkı korkunç açlığa ve susuzluğa mahkum edilerek, teslim olmuşlar

dır. Bkz. Nicol. ajg.e. s. 92; Paul VVîttek. Menteşe Beyhğı, Türkçe çev. O. Ş. 

Gokyay, Ankara 1999, s. 26; baş. 0 4 *.,  s. 118-119.

66 Tralles şehri bugünkü Aydın ilidir. Bkz. VVtttek, a .ç.r. s.26.

67 VVittek’e  göre. Salpalds bir unvandır Bkz. VVîttek. a-g.e., s. 27-32.
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mışlardı. Yüksekten taşlar fırlatıyorlardı ancak bu pek iyi bir çö

züm olmamış sadece gürültüsüyle insanları korkutabilmişti. Bu 

seferde demir çubuklar ve kütükler yardımıyla yeri kazmaya ça

lışıyorlardı. Bu çalışma surların birçok yerine yapılmış temeller 

kazılmıştı. Çalışmaların üstteki kısmına gelince kolay tutuşan 

kalaslardan yardım almaya çalışmışlardı. Bu hamleler şehirde- 
kileri anlaşma yaparak teslim olmaya itti. Ancak sözcüler gel

diğinde şehirdekiler sağ salim bırakılmak istiyorlardı, planları 

tutmayan Türkler ise saldırarak şehri tahrip ettiler. Sahip oldu

ğu ayrıcalıklarla dinlenip, güzel umutlara takılıp kalan bu şehir 

toz bulutu olmuş, kalabalık halkı ise kılıçlara kurban gitmişti. Bu 

Türklerin Nyssa’dakinden68 sonra elde ettikleri ikinci zaferdi ki, 

Sultanhisar’da çevresini kötülüklerin çevirdiği Parakoimomene 

Nostongos esir alınmış, halk ise ya boğazlanmış ya da esir ol

muştu. İşte cesaretlerinin onları kışkırttığı Türkler bu zaferler

den sonra doğu bölgelerine daha bir enerji dolu yol aldılar.

Genç İmparatora (Andronikos II) gelirsek o bu zaman zar

fında Nymphee69’de kalarak babasının karşısına çıkacağı zama
nı bekliyordu.

VI/35 VIII. Mikhail’in Sebastokrator Jean’ı (Teselyalı İo- 

annes Dukas’ı) Yenmek İçin Tatarları Çağırması

Sebastokrator Jean rahat durmuyordu, yeni yapılan antlaşma
yı çiğneyerek yersiz hareketler yapmaya girişmişti. İmparatorun 
ise isyancı olduğunu ortaya çıkaracak kadar cüretkar olan bu 
adamın yaptıklarını durdurabilecek bir çözümü yoktu, tabi 
Tatarları çağırmanın dışında70. Tatarlar onun topraklarını yağ

68 N yssa, Aydın iline bağlı ilçe m erkezi Sultanhisardır. Bkz. Um ar, a.g.e, s. 

606-607.

69 İzm ir iline bağlı ilçe m erkezi N if/Kem alpaşa kasabasının eski adı. Bkz. 

Um ar, a .g * ., s. 606.

70 İm parator M ikhail, Dukas ın aralarındaki antlaşm ayı bozup yeniden silah

landığını öğrenince, dam adı Altın O rdu Hanı N ogay’ı yardım a çağırm ıştır. 

Pachym eres, dine saygısız putperestleri H ıristiyanlar üzerine süren bu  ha

reketi dehşetle d ile getirir. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 94; O strogorsky, a.g.e., s.

4 2 9 -4 3 0 .
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malayıp, işlerini ve umutlarını güçleştirebilir, en azından tehli
keye düşmesini sağlarlardı. İşte zihnindeki bu fikirlerin etkisiyle 
İmparator, Tatarları çağırdı. Kışın gelişiyle uygun bir ortam bul
muştu çünkü bu adamların kışın sefere çıkma gibi bir alışkan
lıkları vardı. Ve kış gelmeden Tatarları şehrin dışında toplamak 
için acele etmeliydi. Şüphesiz bu plan bir Hristiyan için utanç ve
riciydi, çünkü kafirleri Hristiyanların, ateistlerin ve kutsal şey
lerin üzerine yolluyordu ve bu Tanrıdan korkan herkes için suç
tu. İmparatora gelirsek, o Nogay’dan adamlarını yola çıkarması
nı istemişti, amacı düşmanı ve topraklarım yok etmekti. Ancak 
Kutsal Adalet onları doğru yola sevk etmeyecekti.

Kasım ayında71 İmparator sefere hazırdı ve kendi ordusu
na Tatarlara güvendiği kadar güvenmiyordu; İmparatoriçeye 
gelirsek, o bu seferin düşüncesiz ve vakitsizce yapıldığım 
düşünüyordu.72 Ayrıca İmparatorun başına gelenlerden dolayı 
da huzursuzdu ona göre yazın gelişi yeni felaketleri de yanında 
getirecekti. İşte tüm bu sebeplerden dolayı İmparatora baskı ya

parak sefere çıkmasına razı gelmedi. Söylediklerinden de cay
madı, hatta inatla ve açıkça seferin ister istemez bazı büyük fe
laketlere neden olacağını düşünüyordu. Hatta İmparatora şöy
le dedi: “Seni ordunu ve hatta kendi hayatım önemsemekten alı
koyan şey ne?” Bu şüpheler ve korkuların altında İmparatorun 
hastalığı da vardı ve koşullar ona uygun değildi, vazgeçirilme- 
liydi. İmparatora gelince, o da adamları için endişeleniyordu, 

ancak gerçek amacı Trakya’yı kazanmaktı. Trakya’da Tatarlarla 
buluşmuş ve onları hoş sözlerle yüreklendirmişti. Onlarla iler
leyebildiği kadar ilerleyecek, ne yapılması gerektiği konusunda 
onları yönlendirecek ve sonra geri döneceklerdi. Ayrıca oğul
ları ve damatlarıyla ki, damatları arasında bir önceki gün da
madı olan Jean da vardı, hareket etme amaçlarını da belirt
ti. Aslında dış dünyada neler döndüğünü bilmeyen, ancak ola
cakları önceden gönlünden hisseden ve çocukları içinde endi-

71 Kasım 1282. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 94.

72 İmparatoriçenin endişelenmesinin sebebi İmparatorun hasta oluşudur. Bkz. 

Nicol, a.g.e., s. 94.
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şelenen İmparator içenin neden olduğu huzursuzluk ve engel 
İmparatorun aşırı derecede umutsuzluğa düşmesine neden ol

muştu.

İmparator ve çocukları Selymbria’ya73 kadar atla ilerlemiş
lerdi ancak kara yoluyla gitmelerine bir engel olmadığı halde 
İmparatorun hastalığı nedeniyle denizden devam etmeye ve ge
miyle Raidestos’a74 kadar gitmeye karar verdiler. Onlar gemiye 

bindiler, Tatarlar ise yakındaydılar ancak onlarla gelmemişlerdi, 
İmparator onlarla ilgilenecek durumda değildi, bağırsakların

dan çok hastaydı; bu arada gemiye bindiklerinde İmparatorun 
yanında çocukları dışında birde kahin bulunmaktaydı, bu kişi 

hisleri sayesinde geleceği görebiliyordu ve onlar için geleceğin 
başarılarla dolu olduğunu söylemişti75.

73 Sefybna, Silrvn’nin ilkçağdaki adının Hellenlerce kullanılan biçim idir. Bkz- 

Umar, a.g.e .t .  720.

74  Tekirdağ kentinin ortaçağda kullanılan adıdır. Bkz. Um ar, a.g.e., s. 687.

75 İm parator Trakya’ya varıp, N oga/ın  gönderdiği birliklerin geçit tö ren in i 

hasta yatağından izledikten sonra hızla çokm üf ve 11 Aralık 1282’de ölmü$' 

tür. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 94.
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V ll/ j İmparator Andronikos’un Tatar Sorununu Çözmesi 

İmparator Mikhail in 1282 de ölümünden sonra, o zamana kadar 
iktidardan uzak tutulan oğlu Andronikosa İmparatorluk tacı 
giydirildi7* ve tüm gücü ellerine alması sağlanarak gönlü alın
dı. Bu arada önceden yapılan antlaşmalara uygun olarak gelen 
ve İmparatorun vereceği emirlere hazır olan Tatar ordusu bekli
yordu. Aslında bu ordu için elleri boş dönmek büyük bir sorun
du. Çünkü onlar kana susayan ve sadece kazanç gözeten insan
lardı, zarar görmekten endişelenmezlerdi, eğer onların ganimet 
elde etmeleri sağlanmazsa, alışkanlıkları ve kanunları gereği, 
hiçbir şeyden çekinmeden BizanslIların üzerine saldırabilir ve 
onları yağmalayabilirlerdi. İşte bu yüzden henüz 24 yaşında olan 
bu genç İmparator korkmaktaydı. Ve bu karışıklıklar korkusu
nu daha da arttırıyordu. Çünkü Kilisede de bir skandal söz ko
nusuydu, bir grup, kiliseye hâkim olmuştu ve İmparatoru taht
tan uzaklaştırmak istiyorlardı. Neyse ki, itaat altına alındılar, 
en azından fizikî olarak- İmparator bu sorunu hallettikten son
ra bir başka acil meseleye girişti, danışmanlar meclisine başvur
du, özellikle de Theodore Mouzalon^’a, ki babası Akropolites in 
ölümünden sonra Büyük Logothete7* unvanıyla onurlandırılmış
tı. Önce Büyük Papias7’  sonrada Pinkernes(?) olan ve son olarak

76 İmparator ölürken oğlu Andronikos yanındaydı vc İmparator kendisinden 

sonra onun başa geçmesini vasiyet etmişti. Bkz. Nicol. a.g.e. s. 94.

77 Bu kişi Theodoros Metokhites dir.
78 Logothetcsler. Bizans İmparatorluğunda Maliye işleriyle ilgilenirlerdi. Bkz.

OstroRorskv. a.g.e., s. 93.
79 Papias. Saray binalannın ve kaptlannın anahtarlarını muhafaza eden kişi,

bekçidir bkz. John Kinn.ımus. Dceds o f John and Mam/el Comnenus. In-
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d.» Bvv\ vık Oonnetable*' unvanıyla onurlandırılan Taıklıaneiates 
MiUuil Glabas'ı yanında bir Bizans ordusuyla Tatarların ba
şına gönderdi, Am.\< onları P>i:ans topraklarının dışına, yani 
TVakyaVa do£ru sürmekti, Savaş yapmayacak, ancak İftarların 
istedikleri k,ı.\ınoı salkımalarına yanlıma olacaktı. İşte bu yüz
den. yani bu seterden eli boş dönmesinler diye onlara İmparator 
tarafından bir miktar ücret verilmişti. Ayrıca armağanlar w  hoş 
so.-.lerlo onların jönlü alınmış başka topraklara saldırıp gani« 
met elde etmeleri i<in yanlarındaki Bizans ordusunun refakatiy
le İmparator onlara yol vermişti*'.

İmparatoru gelince o Patrike bir prostagma®* gönder
dî *. Ancak bu prostagma'daki ad w  yılı mühürleme kısmı ace
leye gelmişti. İmparator ayrıca girli olarak Büyük Ti*aousio$ 
Papylas'a da bir şey ler ya*ıp gönderdi: Ona şehri sıkı bir güven
likle korumasını emredû-or, Patrike ise bakısının ölümünü ve 
kendisinin başa geldiğini bildiriyordu. İmparatoriıs'e\'e gelince 
ona bu haberi yeni İmparatorun vermesi ve tesellilerini bildir
mesi gerekiyordu. Ancak Patrik bu faciayı çok daha önce öğren
miş, bu durumu (Çevresinden guleyvrek İmparator için gözyaşı 
dökmüş ve kimse onun bu haline anlam verememişti. Papylas 
da İmparatorun Prostagmasını gönJiikten sonra İmparator 
K'in göıyaşı döktü. Ancak anlaşılamayan bir durum vardı. 
Pmstagma'daki mühürün ve imzanın kimin olduğunu çozeme-

S o v A  0\Vu> W TüiMe«

giftive çev„ C turks M. Brand. New Yort:: Columbia uniwrsity Press 1976; 
TUrks-e çev.. İşın Demirkent, /ounws AannamosVn /ftsforw si (¡118-1176), 
Ankara soot, s. S2J.

S o  ıko n n eu U ), eski F n u v a ıc ı o l« ı bu terini siU hh birliklere komu

ta « dm  (*U v kom utuu) kum andanlar için kullanılırdı. Bkx. M ehm et Ersan, 

Se*,'t«JL\Air Zam anındı .4 m xM u\ta D m i l W ,  A nkara 200?, s. 234 dpn.

«ta
s ı  Genç İmparator, babasının hum ete «Mı£ı savacı T it ir  birliklerinin başına 

Mikhail GUbas Tuihantotes'i jvllarmçtır. Komutan Gtab&s emrindeki Ta
tarlar, MakedonyaV» şuan Sırplarla savaşmaları için gûre\1endirilmişlenÜr. 

Bb-KkuLa^M ioa 
S i İm paratora emrini rçrrra bir kanan belgesi. Bkx. Fachymerrs, 111, s. so 

dpn.*
S3 Bak» jrçen Patrik İoannes Bekkas'dur. B kr K kol, a g r „  s. 101.
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inişi eni i. Çünkü İmparatorun babasının imzasına da benziyor
du, Bunu ancak bir uzman kolayca ayırt edebilirdi. Nitekim in
celendikten sonra baba ve oğlun yazı tipinin birbirine çok benze
diği görülmüştü, Patrik'in çevresindekiler İmparatorun Ölümü
nü öğrendikten sonra onun halini anlamışlardı. Çünkü Patrik’in 
ölen İmparator sayesinde daha üst konumlara çıkma umudu 
vardı. Onun İmparatora olan bağlılığı aslında umutlarına olan 
bağlılığıydı. İşte Patrik'in durumu buydu*4.

84 VIII. Mikhail'in ölümünden sadece iki hafta sonra. Patrik İoannes Bckkos

tutuklanıp İstanbul'daki bir m anastın götürülmüş verine Fatnk losef jeç- 

«niştir. Bkx. Kieol. 0.9 .e., s. 101.
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IX/i4 Aleksios Filanthropenos ve Tü rkler

Türkler kayıplarının acısını çekiyorlardı; bu dönemde 
Filanthropenos doğu topraklarının komutanı idi. Ona bir za
manlar katılanlar daha sonra bu topraklara kötülük yaptılar. 
İşte doğu topraklarının bir süre sonra tümden harap olması
nın sebebi bence bu olabilir. Çünkü daha sonraları onların hem 
hayran oldukları hemde korktukları Aleksios artık yoktu, onlar 
tüm kibirleri ve özgür halleriyle etrafta koşuşturup büyük zarar
lar vermiş, Bizans topraklarına yavaş yavaş saldırarak kemik
siz kalmış köpekler gibi tüm aç gözlülüklerini göstermişlerdi. Ve 
böylece Karadeniz’den Ege Denizine kadar uzanan, yayıldıkla
rı, o topraklar çöle dönüştü. Tabi tüm bunlar çok sonraları ger
çekleşti85.

IX/2ö Kuzeydeki Tatarlar ve Svetoslav

Kuzeydeki Tatarlar -  ki doğudakilerin başında han olarak 
Hülâgu, Abaka ve Gazan bulunmuştur- konusunu, sıkıntı ver
se de, yeniden ele almak gerekiyor. Daha öncede bahsettiğimiz 

Nogay; şefleri tarafından ülkesinden Karadeniz’e doğru yanın

da çok sayıda kuvvetle, komutan olarak değil ama, vekil olarak

85 Burada bahsedilen Aleksios Filanthropenos Nimfaion ve Lidya bölgesi ko

mutanıdır. Çok iyi bir asker olan bu kişi Türklere karşı büyük zaferler ka

zanmıştı. Bu zaferler sırasında onun başarısını gören bazı T ürkler yani yer

li halk paralı asker olarak savaşmak üzere onun yanm a geçm işlerdi. Burada 

Turklerin kayıplan olarak bahsedilen yer Kaıya bölgesi olabilir. Çünkü Alek

sios, Karya bölgesindeki Menteşe Beyliğine girm iş ve  M clanoudion kentim 

geri almıştır. Bkz. Nicol, a.g.e, s. 133 vd. Yazarın burada kastettiği de böyle 

kom utanlar kalmayınca Turklerin Bizans topraklarının tüm ünü ele  geçirme
yi başardıklarıdır.
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yollanmıştı86: Burada daha önce Bizanslılara bağlı olan çok sa
yıda ulus bulunmaktaydı, ancak İstanbul'un alınmasından son
ra bu uluslar özerk olmuş, devletçikler oluşmuştu. Nogay işte bu
ralara hakim oldu, onlara sanki çöllere saldırıyor gibi saldırdı ve 
kendisinden korkan Tatarları boyunduruğu altına aldı. O kadar 
çok ulusa komuta ediyordu ki, bu kalabalık halk için gereken her 
şeyi üretebileceği bereketli toprakları görünce hemen oraya yer
leşti. Zekası, becerisi ve yanındaki kuzey Tatarlarıyla zafer ka
zanan Nogay, gücünü göstermek için akınlanna devam etti ve 
Karadeniz’in kuzeyindeki toprakların hakimi oldu. Sonrada bu 
hakimiyetini İmparatorla evlilik antlaşması yaparak süsledi*7. 
Ancak bir süre sonra başa Tokta geçecekti88. Tokta, yaşlı Nogay a 
güçlü bir şekilde saldırıp onu yendi ve Nogay öldü89. Bu toprak
larda meydana gelen mücadeleleri ve karışıklığı, ülkenin nasıl 
tümüyle çöle dönüp insanların kılıçtan geçirildiğini ve kurtulan
ların da tıpkı mal gibi yük gemilerine binerek göç ettiğini anlat
mak gerek.

Zaferinden sonra Tokta tüm bu toprakların hükümdarı ol
muş, Nogay’m Alakke’den olan oğlu Gokeye katılanların dışın
daki, tüm Tatarları boyunduruğu altına almıştı. Zamanında 
Nogay’ın tehdidinden kaçan bir başka kişi de Terter90 idi.

86 Altın Ordu Ham Berke Han zamanında, 1262’den 1266ya kadar İran’a ve 

1265'de Bizans'a karşı yapılan seferlerde ordunun başında Nogay bulun

makta idi. Bkz. Grousset, a.g.e., s. 379-380; Kurat, a.g.e., s. 129.

87 Emir Nogay, Bizanslılara karşı emin bir müttefik olmuştur. Evlilik anlaşma

sı da bunun bir göstergesidir. Bkz. Grousset, a.g.e„ s. 380.

88 Tokta Han 1290-1312 seneleri arasında hüküm sürmüş, ancak 1300de 

N o ga/ı yendikten sonra Altın Ordu’nun kesin hâkimi olmuştur. Bkz. Yaku- 

bovskiy, a.g.e., s. 70; Kurat, a.g.e., s .129.

89 Burada kastedildiği gibi, N oga/ı Tokta öldürmemiş ancak Tokta ve Nogay 

arasındaki m uharebe sırasında Tokta’nın ordusundaki bir Rus eri Nogay'ın 

kellesini kesm ek suretiyle onu öldürmüş, Tokta ise bu durumdan dolayı 

üzüntüye kapılarak katilin idamını emretmiştir. Bkz. Grousset, a.g.e, s. 381; 

Yakubovskiy, a.g.e., s. 69; Kurat. a .9.e., s. 129-130.

90 Yorgi Terterii, Türk-Kıpçak Boyandır. 1280’de Terterii, Bizanslılara) isteği 

üzerine Bulgar ç a n  olm uştur. Bkz. Grousset, a.g.e., s. 380. Ancak Emir N o

gay kendi dönem inde Bulgar Ç an  Terterii yi tahtından indirip, yerine Smüeç 

adında birini getirmiştir. Bkz. Kurat, a.g.e., s. 129.
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Edirne'ye sığınan Terter İmparatordan bir şeyler yapmasını is
temiş İmparator Nogay’ın öfkesinden çekindiği halde bu ada
mı koruması altına almıştı. Nog;»y’ın oğlu Goke ise kayın pede
ri Terter’in oğlu Svetoslav91 ile anlaşarak Bulgar’ları egemenli
ği altına almaya karar verdi. Ancak fakir Svetoslav, soylu ve zen
gin bir adam olan İmparatorluk soyundan Pantoleon’un torunu 
ile evlenerek damadı olmuştu; bu kız Nogay’ın eşi Euphrosyne 
tarafından vaftiz edilmiştir. Böylelikle Bulgarların sempatisini 
de kazanmış olan Svetoslav, Goke’nin hükümdar olması şartıy
la, Goke ile anlaşarak onunla Tırnova’yı aldı. Bir süre böyle ida
re ettikten sonra annesi tarafından Bulgar olan Svetoslav -  ba
bası Terter Kuman- bu durumdan yararlanarak eniştesi Goke’ye 
saldırdı. Onu hile ile yakalayıp hapse attı; Svetoslav hapisteki 
bu adamı boğdurmak ve diğer bazı işleri yaptırmak için Yahudi 
uşakları kullanmış, şehrin patriği olan Joachim’i de astırarak 
yaptığı kötülüklerle tüm hakimiyeti eline almıştı92.

Yavaş yavaş ilerleyen Svetoslav, İmparatorun önceki mü
dahalesine rağmen iyice kuvvetlenmişti93. Bu durumdan ra
hatsız olan Bulgarlar ise, Maria’nın Konstantin’den olan oğlunu 
İmparator yapmak bu Tatarın iktidarından da kurtulmak isti
yorlardı. İmparatorda bu nedenle Mikhail’i onlara yolladı. Ancak 
Bulgarların topraklarına gelen bu adam Tırnovo’da aylak aylak 
dolaşıp İmparatorluğun görkemine yakışmayacak, basit bir ha
yat sürüyordu. Svetoslav'a dönersek o yıllar sonra babası Terter’i 
saray görevlileriyle takas edecekti. Bulgarların Sebastokratoru94, 
Smilec soyundan gelen ve Bulgarların en ünlü ailesine mensup 
olan, Radoslav İmparatorla görüşmüş ve Terter’in kardeşi olan

91 Nogay'ın oğullarından Goke, yani Çaka, Terter’in kızıyla evlidir ve Svetoslav, 

kayınbiraderidir. Bkz. Grousset, a.g.e, s. 381.

92 Svetoslav, Tokta Han'dan korktuğundan Goke’yi [Çaka] Tırnova’da öldürt

müştür. Bkz. Grousset, a.g.e., s. 381.

93 Nogay’ın ölümünden sonra Bulgarlar, Tatar hakimiyetinden kurtulmuş ve 

Svetoslav idaresinde yeniden güçlenmişlerdir. Bkz. Ostrogorsky, a.g.e., s. 

456-
94 Scbastokrator, Komncnoslar döneminde en yüksek derecedeki bu unvan, 

İmparatorun oğullarına ve kardeşlerine verilmiştir. Bkz. Kinnamos, s. 224-
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Eltimir’c saldırmıştı. Bir zamanlar Nogay’dan aldığı yetkiyle 
Bulgarlara komuta eden Smilec Terter'in kaçışından sonra Gokr 
ve Svetoslav başa gclince oradan uzaklaşmıştı, imparator tara
fından Selanik’ten yollanan Radoslav ve adanılan yüksek görev
lilerin eşliğinde Eltimir’i kuşatan Bulgarlara saldırdı. Svetoslav’a 
gelince o İmparatorun gönderdiği bu saray görevlilerini alıkoy
muş, daha sonra da İmparatorla anlaşarak bu adamlar karşılı
ğında babasını geri almıştır. Böylece hem Terter lıemde sayıla
rı 011 üçü bulan görevliler serbest kaldı. Yeniden babasına kavu
şan Svetoslav ona yüksek bir görev vermemiş ancak şehirlerin
den birine yerleştirerek rahat bir şekilde yaşamasını sağlamış
tı. Tüm bu yaptıklarından sonra ise Svetoslav ve annesi İznik’e 
hapsedilmiştir.

I X / 2 7 T o k t a ’ n ı n  İ m p a r a t o r l a  Y a p t ı ğ ı  E v l i l i k  A n t la ş m a s ı

İmparatora gelince o Tokta’yı, evlilik dışı ilişkisinden olan kızı 
Maria’yı vererek, damadı yaptı. Tokta, Maria ile evlenmiş ancak 
henüz Tatarlar arasındaki mücadele ve karışıklıklar devam etti
ğinden ve Nogay’ın kaderi yılan kuyruğu gibi titrediğinden ken
dini evlilik yerine bu olaylara adaması gerektiğine karar vererek, 
Maria’yi İmparatora geri göndermişti. Maria burada birkaç sene 
kaldı. Bu arada Tokta da Tatarları hâkimiyeti altına aldı ve ona 
muhalif olacak kimse kalmadı. Daha sonra da İmparatora haber 
gönderip eşini istedi, İmparatorda kızını yanında hediyeler ve 
maiyeti eşliğinde Tokta’ya geri gönderdi. Bu arada Nogay ölmüş, 
Tokta devleti eline geçirmişti, İmparatorla yaptığı bu antlaşmay
la da gücünü iyice arttırmıştı.
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KİTAP X

SS

X/25 Mouzalon’un95 İzmit Bozgunu

27 Temmuz96 günü güzel İzmit’in yakınındaki Koyun Hisar97 
topraklarında, sayısı birkaç bini bulan adamlarının eşliğinde ki 
Osman98 ansızın ortaya çıkmıştı. Ancak bu hikayeyi en başından 
anlatmak lazım.

Ali Amourios", senelerce kardeşi Nasıreddin100 ile bir

likte Bizanslılar tarafından rehine olarak tutulmuş, sonra da 

Kastamonulu Türklerin yardımıyla komşu BizanslIlara saldır

mıştı. Daha sonra da Karadeniz tarafında yani kuzeyde kal

dı; kibiri hatırı sayılır derecede arttığı ve bizimkileri hor gör
düğü sırada savaşta Sultan II. İzzeddin’in oğlu Melik Masour’u

95 Bizans İmparatorunun gönderdiği Mouzalon, Heteriarkos yani muhafız ku

mandanıdır. Bkz. İnalcık, a.g.m,, s. 94.

96 Temmuz 1302.

97 Koyunhisar’ın Bizanslılarca kullanılan adı Bapheus’dur. Bu yer İzmit'in 5 

km. Kuzeydoğusu civarındadır. Bkz. Umar, a.g.e., s. 152.

98 Bu bolüm Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Beyin kendi çağda

şı bir kaynakta ilk kez yer alması açısından çok önemlidir. Bkz. Nicol, a.g.e., 

s.135; Feridun M. Emecen, İlk Osmarılılar ve Batı Anadolu Beylikler Dün

yası, İstanbul 2001, s. 27-28. Ayrıca Osman Gazi için bkz. Colin İmber, “Os

man Gazi Efsanesi", Osmanlı Beyliği (1300-1389), Tarih Vakfı Yurt Yayınla

rı, İstanbul 1997, s. 68-78.

99 Amourios ismi Arapça Umur adının Grekçe’ye çevrilmiş halidir. Bkz. Eliza- 

beth A. Zachariadou, “Pakhymeres’e Göre Kastamonu’da “Am ourioi” Aile

si", Türkçe çev. Zerrin Günal Öden, TİD, XVI, İzmir 2001, s. 225 dpn. 4 vd.; 

Zerrin Günal Öden, Karasi Beyliği, Ankara 1999, s .17. Karasi Beyliği için ay

rıca bkz İsmail Hakkı Uzunçarşılı,>4nado/u Beylikleri ve Akkoyunlu, Kara- 

koyunlu Devletleri, Ankara 1988, s. 96-104.

100 Burada bahsi geçen Ali’nin babası yani Amourius, Muzaffereddin Yavlak 

Arslan olmalı. Kardeşi Nasıreddin ise Çoban-oğulları hanedanının son beyi

olan Mahmud Bey olmalıdır, Bkz. Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkın

da Araştırmalar [, 1991 Ankara, s. 47-48.
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öldürmüştü101. Melik Masour, Sultan İzzeddin, Enez kalesinden 
kurtulana kadar babasıyla beraber uzun bir süre kuzeyde göçe
be olarak dolaştı; babası öldükten sonra ise Karadeniz’i geçe
rek Kastamonu'ya geldi. Bu arada uzaklarda bulunan Tatar hanı 
Argun’dan hediyeler almış, geldiği bu yeni topraklardaki Türk 
valilere boyun eğdirerek babasından kalan mirasa sahip çık
mıştır. Fakat Ali’nin babası Amourios yanına topladığı bir grup 
Tatarla tüm kızgınlığıyla Melik’e karşı koymuş, ona karşı savaş 
açmış ve her şeyden vazgeçerek kaçmasını sağlamıştı. Melik ka
rısı ve maiyetiyle İmparatora gitmeye karar vermiş bu yüzden 
de İstanbul’a gitmiş ancak bu arada İmparator da Nife gitmek 
için sefere çıkmıştı. Emir'in kendi huzuruna gelmesini istedi. 
Karısını burada bırakan Masour da İmparatorun adamlarıyla 
birlikte yola çıktı102.

Ancak yarı yolda yani Edremit yakınlarına vardıklarında, 
İmparator’un yanına gitmenin ona pek bir fayda sağlamayaca
ğı kanısına vararak kaçtı ve Türklerin yanına döndü. Ünü saye
sinde adamlarını tekrar toplayan Melik, eski gücüne kavuşmuş, 
hatta daha da güçlenmişti. Hatta o kadar güçlendi ki, Amourios 
ona karşı gelmenin hayırlı olmayacağı kanısına vararak onun 
hizmetine girmek için yalvarmak üzere yedi oğlu ve birçok hedi
yeler eşliğinde yola çıktı. Ancak Masour eski kininden vazgeçme
mişti: hediyeleri kabul ederek onları huzuruna aldı. Amourios 

dizleri üzerinde sürünerek ona yalvarmış, ancak Masour yap
tıklarını onun yüzüne vurmak suretiyle eskiden yaşadıkları için 
bu adamı kınamıştı; adamlarına daha önceden söylediği işare
ti vermek üzere şarap kadehini eline almış böylece bu adamla
rı öldürtmüştü.

101 M asour’un İstanbul’da bıraktığı karısı bir süre sonra yanına gönderilmiş an

cak kızı İstanbul’da kalmıştır. II. Andronikos onu rehine olarak alıkoymuş, 

daha sonra M elik İshak ile evlendirmeyi planlamıştır. Bkz. Zerrin Günal 

Öden, “Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud Hakkında Bazı G ö

rüşler ", Belleten, LXI, Ankara 1997 s. 290 dpn. 15.

102 Sangaris/Sangarios, Sakarya ırmağıdır. Bkz. Umar, a.g.e., s. 705; irene Bcl- 

diceanu, “Pachymere et Lcs Sources Orientales", Turcica, 32, 2000, s. 433.
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Y a şan an  bu  a c ıla rd a n  so n ra  sa d e ce , p a r ç a la ra  b ö lü n e n  a d a 

m ın  tek  oğlu  o lan  A li h ayatta  k a la b ilm iş ti ve  o la n la r ı g ö z d e n  g e 

çir in ce  in tik am  a lm aya  k a ra r  verd i. T ü r k le r in  y a r d ım ıy la  b ir  e ş 

k ıy a  gib i ilerlem eye d evam  e d iy o rd u , ç o k  n e t  o la n  b ir  ş e y  v a r 

dı ki; y a  ö lecek  y a  d a  in tik a m ın ı a la c a k tı. Y a p tığ ı b a s k ın la r la  

M a so u r’un  to p ra k la r ın ı y a k ıp  y ık t ı  bu  d a  M e lik ’in  c e s a r e t le n m e 

sin i s a ğ la m ış  ve  a ra la r ın d a  sa v a ş  ç ık m ış tı. A n c a k  k a d e r  M e lik te n  

y an a  d e ğild i a tın ın  d izg in le rin i e lin e  a la n  b u  a d a m  ö n c e  a tın d a n  

düşm ü ş, so n ra  d a  k ılıç  k u rb a n ı o la r a k  h a y a tın ı k a y b e tm iş t i . Bu 

o la y  A li 'y i  d a h a  d a co ştu rm u ş, B iza n s  to p r a k la r ın ı ta h r ip  e tm e 

y e  b a şla m ıştı.

A li A m o u rio s , S a n g a r is 103 n e h ri ü z e r in d e k i k a le le r e  s a l

d ırm a y a  d e v a m  e d iyo rd u ; İm p a ra to r M ik h a il b u  n e h r i a ğ a ç la r 

d a n  y a p ıla n  u z u n  k a z ık la r la  o r ta s ın d a n  g ü ç le n d irm iş  v e  b u  d a  

T ü r k le r  iç in  zorlu  b ir  en gel o lm a s ın ı s a ğ la m ış tı. ... [n eh ri t a s 

v ir  e d ilm iş j T ü m  b u  e n g e lle re  ra ğ m e n  n e h ir  z a m a n  iç in d e  y a 

ta ğ ın ı d e ğ iş tir iy o rd u . İm p a ra to ra  to p r a k la r ım ız ın  d ü ş m a n la r la  

dolu o ld u ğ u n u  b ild irm iş tik  b u  d ö n e m d e  A li  A m o u r io s  b a r ış  iç in 

d e  v e  s a k in  d u rm a ya  d e v a m  e tm iş  a n c a k  İ z n ik  ç e v r e s in d e  d o la 

n an  O sm a n ’ın o rd u su n u  g ö rd ü ğ ü  z a m a n  b u  a d a m ın  d a  f ik r i  d e 

ğ işm işti: A li, İm p arato ra  k a rş ı y e te r in c e  iy ilik  y a p m ış  b a r ış  iç in 

d e  k a la ra k  u zu n  zam a n  s a ld ır ıd a  b u lu n m a m ış t ı;  a n c a k  d iğ e r  a ç ı

d a n  za m a n  zam a n  y a ğ m a  y a p m a y ı d a  b ır a k m a m ış t ı.

O sm an , İz n ik  b ö lg e sin d e n  a y r ı lm ış  v e  v a d ile r i g e ç e r e k  

H a lizo n e s 104 to p ra k la r ın a  d o ğ ru  ile r le m e y e  h a z ır  h a le  g e lm iş t i .  

A n c a k  bu d u ru m  M o u z a lo n ’u  h a r e k e te  g e ç ird i. T ü m  b u  g e l iş m e 

le r  ü z e r in e  O sm a n , k e n d is i iler lem e d e n  ö n c e  y ü z  k iş i l ik  b ir  ö n c ü  

k u v v e t g ö n d e rd i ve  bu  a d a m la r  T eIem a İa I0S’d a (? ) a n s ız ın  o r ta y a  

ç ık tıla r . H en ü z u y k u d a  o la n  M o u z a lo n  v e  a d a m la r ın ın  ü z e r in e

103 Yalova ve Karamürsel arasındaki düz kıyı ovasına, yani Yalak Ovasına "Ha- 

lizones” topraklan denmektedir. Bkz. İnalcık, “Osman Gazinin İznik Kuşat

ması ve Bafeus Muharebesi", Osmanh Beyliği (1300-1389), İstanbul 1997> 

* 9 4
104 Burası Telemaya olarak geçmektedir. Bkz. İnalcık, a.g.m., s. 81.

105 Méandre bölgesi, Menderes nehri civandır. Bkz. İnalcık, a.g.m., s. 81.
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sa ld ıra n  bu b ir lik , k a la b a lık  karşısın d a  p ek b ir  şey  yapam am ış 

ve  g e ri p ü sk ü rtü lm ü şle rd i. Bu kez d c  B izan slılar onları, yani sal

d ırg a n la r ı iz le m e y e  b a şla d ıla r, sa ld ırga n la r çoktan  dağa ulaşm ış 

v c  g ü v e n lik le r in i sa ğ la m ış la rd ı. B öyiece B izanslIları kuşatm ayı 

b a ş a ra ra k  o k la r ın ı çe k en le r, y an i kovalanan lar, avantajlı duru

m a g e çm iş  v e  c e s u r  b ir  so y lu  olan  BizanslIların  kom utanına sal

d ırm a y ı b a ş a rm ış la rd ı. A n c a k  bu ad am ın  atın ı yaralam ak dışın 

d a  h e rh a n g i b ir  b a ş a r ı e ld e  ed em em iş ve onu ele geçirem em işler- 

d i. B u d u r u m  y ü r e k li  b ir  b a rb a r  o lan  O sm an ’ı iy ice  yüreklendir- 

m işti. Ç e v r e d e k i T ü r k  o rd u su  M éan d re106 bölgesinden gelenler

le  iy ic e  k a la b a lık la ş m ış  v e  b u  ittifa k la rla  s a ld ın  için gerekli yar

d ım la r  a lın m ış t ı. B u d u ru m  A m o u rio s ’un d a ikn a olm asına ne

d e n  o ld u : o , u z a k la r d a n  g e len lerin  bu  işten  karlı çıkacak olm a

la r ın ı k ıs k a n m ış tı. B u a d a m  h a rek ete  geçm ekten  çekinm ese de 

b ir  s ü r e  b e k le d i.

S o n u n d a  O sm a n  ç ık a g e lm işti; ken d i ad am ların ı ve  yine it

t ifa k  y a p tığ ı d iğ e r le r in i yö n etiyo rd u ; o n la r v a r olan h er şeyi y ı

k ıp  y o k  e tm e y e  h a z ır la r d ı ve  b u rad a  b ir  araya gelm işlerdi. 

M o u z a lo n ’u n  a d a m la r ı ise  A la n la r107d a n  ço k  BizanslIlardan ve 

y in e  y a b a n c ıla r d a n  ç o k  y erlilerd en  o luşan  v e  z a r  zo r toplanan iki 

b in  k iş iy d i. S a v a ş ın  k e n d i to p ra k la rın d a  yap ılm ası nedeniyle bu 

a d a m la r  k e n d ile r in d e n  ç o k  d a h a  faz la  sayıd a  olan T ürklere kar

ş ı  m ü c a d e le  e d e c e k  c e sa re ti k en d ilerin d e  bulm uşlard ı. O nlar sa

v a ş a  g ir iş e r e k  b a ş a r ıl ı  o lm a k  zoru n d ayd ılar. A n cak  şöyle de bir 

d u ru m  v a r d ı k i, s ı r f  o n la r ın  kö tü  y ü rek lik lerin d e n  değil, akılsız

lık la r ın d a n  d a  m e y d a n a  ge liyord u . Bu a d am la r son zam an lar

d a  a tla r ın ı v e  p a r a la r ın ı ka y b etm işlerd i. Ç ü n k ü  A la n la r için ver

g iy e  ih tiy a ç  v a r d ı v e  b u  d u ru m  o n la rın  h eveslerin i kaybetm ele-

106 1300lerde askeri gücünü kaybeden Bizans, Alan ve Katalan gibi yabancı, üc
retli birliklerden yararlanmayı denemiş fakat beklediği sonuca ulaşamamış
tır. Bkz. Şerif Baştav, “Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu Esnasında Bi
zans vc Avrupa”, Belleten, LXVIII, Sa. 251, Ankara 2004, s. 2.

107 Bu kişi Moğollardan Kuzin Paşa olabilir. İmparator 1302 senesinde Türklere 
karşı bu adamla gizlice anlaşmıştı. Bu kişi İzmit komutanlığını üstlenecek ve 
Türk beylerinden birinin kızını alarak Türklerle uzlaşacaktı, ancak bu plan 

işe yaramadı. Bkz. Nicol, a.<;.e., s. 136.
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rine mal olmuştu. Türkler ise çok hevesli, cesur ve rakiplerine 
göre çok daha fazla sayıdaydılar. Bu durum mücadelenin hem 
sayı hem de durum bakımından eşit olmamasına neden oldu. 
BizanslIların çoğu ortadan yok olmuş, kaçarak onur kırıcı bir 
şekilde yakındaki İzmit’e sığınmışlardı. Bu durumda Alanların 
varlığı çok faydalı oldu. Alanlar büyük bir cesaretle karşı sal
dırıya geçerek, büyük yaya kitlesine geri çekilme fırsatı verdi
ler. Türklerin çevresini saran Alanlar, onlara saldırırken, çap
raz ok salvosuna tuttukları süvarilerin atlarını yaraladılar. Bu 
arada Bizanslı yayalar da ustaca davranarak kaçmayı başardılar. 
Ancak kurtulmak için kaçan bu adamlar, Alanların da yenilme
sine neden olmuşlardı. Zafer kazanan Türkler, o zamandan son
ra çevreye yayılmış ve karşılarında bir engel olmadığından iste
dikleri gibi ve kolayca yağma yapmışlardı. Bu savaş aynı zaman
da Anadolu’da var olan kötülüklerinde bir başlangıcıydı ve hasat 
zamanıydı [27 Temmuz]. Adamlarımız ya yakalanmış, ya öldü
rülmüş bazıları ise kaçmayı başararak kötülüğün önüne geçmiş 
kaderlerini sığındıkları kalelere emanet etmişlerdi.

X/30 Tatar Koutzimpaxis Olayı

İzmit’ten Trakya boğazına kadar uzanan ve bize çok ya
kın olan, hatta kapımızdaki topraklar çok kötü durumday
dı. Bu çekişmeyi savaşla halletmenin imkansız olduğunu gö
ren İmparator, düşmana başka türlü davranmaya karar ver
di. Nogay’m da akrabası olan ve Türklerin dinini benimseyen 
Tatar Koutzimpaxis10® nüfuzlu bir kişiydi. Bu adam, Nogay öl
dükten sonra doğudaki Türklere katılmak için karısı ve çocuk
larıyla yola çıkmış, ancak ters bir rüzgar onu Bithynia‘°9’ya sü
rükleyerek Bizanslılarm eline bırakmıştı. O da kurtuluşu için 
İmparatora bir çağrı yaptı, İmparator Hıristiyanlığa geçerek ai-

108 Anadolu'nun kuzeybatısında, yaklaşık olarak Bursa, Bilecik, Bolu, Sakarya, 

Kocaeli illerini, İstanbul ilinin Anadolu yakasını, Zonguldak ilinin batı bölü

münü kapsayan bölgenin adıdır. Bkz. Umar, a.g.e, s. 167.

109 Bahsi geçen Süleyman Paşa, İzmit çevresinde hüküm suren bir Türk emin-

dir. Bkz. Pachymeres, IV, s. 378 dpn. 91.
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leşiyle beraber vaftiz olması şartıyla onu affetmiş, yakınına al
mıştı. Hatta İmparator yeni bir strateji geliştirerek onun, düş
manlan olan komşularının komutanı Süleyman Paşa’nın11“ kı
zıyla evlenmesine izin verdi. Bu bağ ile Tatar, İzmit bölgesinin 
başına geldi, bu antlaşma ve akrabalığın Bizanslılarm sorunu
nu çözeceği düşünülmüş ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitme
mişti. İmparator bu evlilikle zorlu umutlarına ulaşacağını düşü
nüyordu, Koutzimpaxis İmparatorun hizmetindeydi, Süleyman 
paşa ise bu anlaşma doğrultusunda saldırı yapmıyordu. Ancak 
bu anlaşma İmparatorun hayallerini gerçekleştirmeyince, di
ğer iki adam kazançlı çıkarak Bizanslılara karşı düşmanlıkları
nı sürdürdüler.

Kötülükler başka yerlerden de gelmeye devam ediyordu: 
Türklerin komutanlarından (emirlerinden) Amoures, Karadeniz 
Ereğlisine sık sık seferler yapıyordu: bu adamlar için mutlak ku
ral gruplar halinde mücadele etmekti ve bu grupların başında 
ayrı ayrı komutanlar vardı. İşte bu nedenle İmparator, içinde bu
lunduğu durumu düzeltmenin ne kadar zor, hatta imkansız ol
duğunun farkındaydı: Bu adamlar farklı noktalardan saldırıyor, 
başlarındaki komutanlar ordularına başarıya giden yolu göste
riyor, eğer bu liderler savaşmak istemezlerse de kazanmak için 
savaşacak başka komutanlar buluyorlardı. Süleyman Paşa’nın 
da yaptığı gibi Bizanslıları yok etmek için bahsettiğimiz düzen
le hareket ediyordu. Bizanslılarm daha önce onlara yaptığı mu
ameleyi, şimdi onlar Bizanslılara yapıyorlardı. Ancak bu nokta
dan sonra neler yaşandığını başka yerde anlatacağım.

110 Kuzeybatı Anadolu'nun bugünkü Balıkesir ile Çanakkale ili Troas bölgesi dı

şında kalan parçası. Bkz. Umar, a.g.e., s. 594.
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XI/9 Genel Yıkım  ve Toplu G öç

Doğudaki topraklar gittikçe çürüyor, İmparatora her gün birbi
rinden kötü haberler geliyordu. Topraklarımızda olanları, çeki
len acıları biz kendi gözlerimizle görebiliyor acıların neden oldu
ğu sızlanmaları duyabiliyordu. Artık düşmanla aramızdaki tek 
sınır boğazdı. Düşman başına buyrukluğuyla tüm toprakları, ki
liseleri, görkemli manastırları istila ediyor, bazı kaleleri yıkıyor, 
bazılarını ise yakıyordu. Her gün insanları öldürerek ve kızları
nı kaçırarak mutlu oluyorlardı. Bu daha önce hiç duyulmamış 
bir zalimlikti. Bithynia, Mysia1“ , Phrygia112 ve Lydial,3’nın civa
rındaki topraklar yani ünlü Anadolu’yu, birkaç güçlü yerin dı
şında, tamamen yıkmışlardı. Bu bahsettiğimiz olayları yapan ve 
ölüm getiren zalimler ise Amourioslar"4, Osman’lar, Alişirler, 
Menteşeler, Süleyman Paşalar, Alaides’ler"5, Ameramanes’ler,

ı ı ı  Anadolu’nun bir parçası olan bu yer Ankara’nın güneybatı bölümünü; Es

kişehir, Kütahya, Afyon illerinin tümünü; Denizli ilinin kuzey bölümünü ve 

hatta Konya'nın kuzey parçasını kapsamaktadır. Bkz. Umar, a.g.e., s. 663.

112 Anadolu'daki Lydia; güneyde Karia'dan Menderes ırmağı ile ayrılır; doğu

da bugunku Ufak kentine kadar uzanır ve Uşak ilinin batı yanmını içine 

alır; kuzeydoğu sının Kütahya ilinin güneybatı sınırlandır. Kuzeyde Akhi

sar, ovalık bölgenin ve Lydia'nın son kentidir. Bkz. Umar, a.g.e., s. 526.

113 Eftt-rde sıkça geçen Amourio (Umur veya Emir), Zerrin Günal Öden’e göre 

Çobanogullan Beyi Muzaffereddin Yavlak Arştandır. Bkz. Öden, a.g.e., t. i7i 

Z*rrin Günal Öden, “TürkiyeSelçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mcsud Hakkın

da Bazı Görüşler, Belleten, Sa. 231, Ankara 1997, s. 290.

114 Paul VVıttek’e gore, AJaides ile muhtemelen Alaeddin kast edilm işti 

Am eram anes’ler Emir Yaman olabilir. Bkz. Wittek, a.g.e., 1. 22 dpn. 62ı

(Me.n, a.g.e., 1 . 15.

U.Ç Pronoia, bir dirlik türüdür. Aynntılar için bkz. 0*1  rogorsky, a.g.e., 267. J*c
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Lamises’ler (?), Sphondylcs’ler(?) ve Pagdines’lerdif?). Kibir
lerinin ve ürkütücü karakterlerinin verdiği cüretlc, vahşi bir ateş 
gibi, her yeri ele geçiriyor ve parçalıyorlardı onların daha da ile
ri gitmelerine engel olabilen tek şey denizdi.

Sürekli gelen felaket haberleri İmparatora düşünecek za
man bile bırakmıyordu. Onlara karşı ilerlemek ya da direnmek 
mümkün değildi. Çünkü Bizans ordusu iyice zayıflamıştı; ev
lerini ve pronoia,,6’larını kaybedenler batıya ulaşabilmek için 
doğudan kaçmıştı ve artık tek ilgilendikleri hayatlarını kur
tarmaktı; diğer taraftan bir takım ayrıcalıklar vermek paha
sına bile olsa başka asker bulma şansımız da yoktu. Durumu 
biraz kurtarmak için antlaşma yapılsa bile Türklerin karakte
ri bu antlaşmalar için uygun değildi ve bu yüzden anlaşma ya
rarsızdı. Bu düşmanlar oldukça kalabalıktı, karakterleri çok 
farklıydı ve başlarında olan emirleri onlara yağma yapmaları 
ve ganimet elde etmeleri için izin veriyordu, eğer izin vermez
lerse bile yağma ve ganimete ulaşmak için başka bir yol bulu
yorlardı. Bu yüzden dönemin şartlarına ve duruma uygun gö
rünen tek önlem daha önce bahsettiğimiz manastırlara, kilise
lere ve İmparatorluk bahçelerine ayrılan özel toprakların ordu
ya devredilmesi fikriydi. Böylecebu adamlar kendi malları için 
mücadele edebileceklerdi. Ancak bu sadece projeydi, hayata ge
çirilmesi için henüz karar verilmemişti. Türkler her yeri istila 
ediyor, insanları kılıçtan geçiriyorlardı. Bu durumdan kaçma
yı başarabilenler ise Kyzikos kalesine sığınıyorlardı. Güçlü bir 
adam olan şehrin metropoliti Niphon bu kadınları, çocukları, 
hayvanları ve hatta malları bile şehre kapatmıştı.

ques I.cfort, "13. Yüzyılda Bitinya", Osmanlı Beyliği (1300-1389), Ankara 

1997, s. 113 vd.

116 Kyzikos, Kapıdag yarımadasının kuzeyinde, Erdek yakınlarındadır. Bkz. 

Umar, a.g.e., s. 494. Kyzikos hakkında ayrıca bkz. Zeynep Mercangöz. 
“Bizans'ın Son Yıllarında Balıkesir Yöresi", Uluslar arası Batı Anadolu Bey
likleri Sempozyumu Ekim 2004, Balıkesir 2005, s. 58.
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xi/2i Anadolu’da Türklerin İlerleyişi ve 

Halkın Mutsuzluğu

Her geçen gün Türklerin yarattığı dehşet daha da artıyor

du ve kurtuluş umudu kalmamıştı. Peki hangi güçlükler 
dile getirilmedi? Ben uzaktaki sorunları bir kenara bırakıp 

İmparatorluğun yani bizim kapımızda olanları dile getiriyo

rum. Türklerin boğazı geçip gemilerini terk ederek tehlikeye 

neden olmaları an meselesiydi. Boğazın Asya ırmağındaki her 

yere özgürce dağılıyor, istedikleri yerde ordugâh kuruyorlardı. 

Ancak toplu olarak değil grup grup yerleşiyor, düzensizce sa

vaşıyorlardı. Böylece Bizans’ın karşı kıyısında kimse Türklerin 

önüne çıkmaya cesaret edemiyordu. Bazen çok pervasızca ha

reket edip, cesur hücumlar yapıyorlardı. Bunun sebebi ise yan

larında getirdikleri erzaklarının gittikçe tükenmesiydi. Bu teh
likeli bir durumdu. Bu yüzden içlerinden bazıları civardaki yö

neticileri tehdit ederek, onları korkutarak ihtiyaçları gideriyor, 

bazıları ise cesur ataklar yapıyor, içlerinden biri ki, bu genellik

le hızlı olan komutanlardan oluyordu kimse anlayamadan sal

dırıda bulunuyordu. Ancak bu ataklar çoğu zaman başarısız

lıkla sonuçlanıyordu.

Düşmanların kıyıdaki kalelere saldırmadığı ya da esirler 

ele geçirip öldürmedikleri bir gün dahi yoktu. Biz ise bu anlar

da merhametli Tanrı’ya sığınıyorduk. Boğaz aramızdaki tek sı

nırdı. Gün içinde sık sık buraları gözetleyen yaya ve atlı asker

ler görülüyordu; ama eğer ki adamın biri başkalarının bıraktık

ları şeylerden kar sağlamayı umarak, ya ihtiyaçtan ya da kendi 

mallarını yeniden elde etmek için, ortalığa çıkarsa hemen ele ge

çiriliyor ya da öldürülüyordu. Etraf boğazlanmış ve ölümcül ya

ralar almış cesetlerle doluydu; kimisinin vücudu var kafası yok 

kimisinin ise kafası var vücudu yoktu. Şehir dilencilerle doluydu 

ve etrafı tedirgin ediyorlardı; kıtlık ve veba şehirdekileri de vur

muştu ve onlarda kötülüklere maruz kalmışlardı; çoğu çaresiz' 

lik içinde bekliyordu.
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Düşmanlar sadece Chele ve Astrabete117’ye değil, HieronllB 
kalesine de saldırmışlardı. Dehşet verici hücumlarına devam 
ediyorlardı. İmparatora gelince o ya uyukluyor ya da yaşamıyor
du. İzmit açlık ve susuzluktan zayıf düşmüştü, büyük güçlüklerle 
karşı karşıyaydı. Ünlü İznik ise daha dayanıklı olmasına rağmen 
kıtlıktan sıkıntıya düştü. Bu dönemde Belokomis, Angelokomis, 
Anagourdys, Platanea, Melangeia"9 ve çevrelerinde yaşayan halk 
çekecekleri acıları bildiklerinden buralardan uzaklaşmışlardı. 
Kroulla ve Katoikia’ya gelirsek onlar daha da beter kötülüklere 
maruz kalmışlardı120. Herakleion ve Neankomis’den İznik’e gi
den yol kapanmıştı ve diğer eski yollarda korkunç şekilde risk 
altındaydı; Kios’dan İznik’e giden ağaçlıklı geçiş ise şans ese
ri açık kalmıştı, ancak oradan da şüphe duyuluyordu121. Pylai 
ve Pythia’da yaşayan halk ki, biz onlara Bebrykes’ler(?) diyoruz 
Chalcedoniens(?) ve Halizones’lerle aynı muameleye maruz kal
mışlardı122. Denizden gelip Kios’da karaya çıkacaklar ise güven
likleri için gündüzün geçmesini ve gecenin gelmesini bekliyor
lardı, Askania gölü üzerinden yolculuk yapanlar şehrin sahilde
ki kapısından karaya çıkıyor ve İznik’e usulca sokuluyorlardı. 
Çünkü düşmanın baskısı ensemizdeydi. Ayrıca İznikliler de bü
yük tehlikelerle yüz yüze gelmişlerdi123.

Hükümdara gelince o, ülkesindeki bu felaketi durdurama
dığı için Sgouros’u124 gönderdi. Bu adamın yanında yardımcıla

117 Chele ve Astrabete, Karadeniz’de bulunmaktadır. Bkz. Pachymeres, IV, s. 

452 dpn. 60.

118 Hieron kalesi, Anadolu Kavağıdır. Bkz. Pachymeres, IV, s. 452 dpn. 60.

119 Belokomis Bilecik, Angelokomis İnegöl, Melangeia Yenişehir, Anagourdys 

ve Platanea ise Yenişehir yakınlarında bulunan bir yerdir. Bkz. Pachymeres, 
IV, s. 454 dpn. 64.

120 Kroulla Gürle, Katoikia Kite’dir. Bkz. Pachymeres, IV, s. 454 dpn. 65.

121 Herakleion Ereğli, Kios Gemlik’tir. Bkz. Pachymeres, IV, s. 454 dpn. 66.

122 Pylai Topçu İskelesi, Pythia Yalova’dır. Bkz. Pachymeres, IV, s. 454 dpn. 68.

123 Osmanlılar 1331 senesinde İznik, 1337’dc de İzmit’i fethetmiş böylece Batı 

Anadolu’daki Alaşehir ve Karadeniz kıyısındaki Ereğli dışında Anadolu'da 

Bizans’a bağlı bir kent kalmamıştır. Bkz. Daş, a.g.e., s. 190; Ostrogorsky, 

a.g.e., s. 467.

124 Sgouros, Bizans komutanıdır. 1304'dc Sgouros komutasında Osman Gazi'ye
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rı, bir miktar para ve sefer için gerekli olan araç gereçler de var
dı. Cesurca Katoilia(?) bölgesinde ilerleyen bu adamların ama
cı emniyeti sağlamaktı. Ancak bu çaba onlara felaket ve yıkım 
getirecekti: Yaklaşık beş bin düşman gece vakti saldırıya geçti 
ve kimsenin haberi olmadan kaleye giden tüm yolları tuttu. Bu 
düşmanlar başka bir tarafa saldırmaya başladıklarında ise bah
settiğimiz adamlar sığınmak için kaleye doğru harekete geçtiler: 
gerçekten de felaketten korkmak hiçbir işe yaramıyordu, kork
mak kurtulmak için yeterli değildi. Ancak karşı koyanların ba
zıları boğazlanmış, kaleye doğru kaçan sayısız kadın ve çocuk 
ise girişleri tutanlar için tam bir av olmuştu. Sonuçta yardım et
sinler diye gönderilen adamlar kendilerini kurtarmak için kaç
ma yolunu bulmuşlar ve yanlarındaki İmparatorluk paralarını 
da feda etmişlerdi; düşmanlara gelince onlar harika yerleri önce 
ateşe vermiş sonra da tamamen yıkmışlardı. Belokome’liler125 
BizanslIlarla ittifak yapmaya kalkınca Osman adamlarıyla tek
rar ortaya çıktı ve yaşayanları öldürerek şehri halkından yok
sun bıraktı. Ayrıca burada uçsuz bucaksız zenginlikler bulduğu 
ve bölgedeki kalelerle güvenliği sağladığı için mutluydu126.

Güzelliklerini korumayı başaran tek yer olan Brousse(?) 
de sonunda bu felaketlere maruz kalmıştı. Bir kıyı şehri olan 
Pegai de127 bu zorlukları yaşadı: şehrin dışındakiler kılıçlardan 
kaçarak içeri kapanmış bu da vebaya neden olmuştu, hastalık
tan ölenleri saymazsak yüzlerce kişi açlıktan ve diğer acılardan 
hayatını kaybetmişti. Ayrıca İmparator tarafından buraya gel
mek isteyen Dük e12* binlerce nomismalık para cezası verilmişti.

Bizanslı Gözüyle Türkler

karşı gönderilen birlik Katoikia yakınlarında mağlup edilmiştir. Bkz. Daş, 

ag.e., s. 189.

125 Bilecik kentinin eski adı. Bkz. Umar, a.g.e., s.162.

126 Burada bir kronoloji hatası bulunmaktadır. Çünkü Bilecik 1302 Koyunhisar 

muharebesi öncesinde fethedilmiştir. Bkz. Daş, a.g.e., s.188.

127 Bu kente Osmanlılar tarafından Biga denmektedir. Bkz. Umar, a.g.e., s. 165.

128 Burada bahsi geçen hükümdar İmparator IX. Mikhail olabilir. Çünkü Mik-

hail 1303 yazında Biga'ya çekilmiş ve orada ciddi bir hastalığa yakalanmış

tı. Bkz. Nicol, a.g.e., a. 137; Daş, a.g.e., s. 125. Bahsedilen Dük ise Kogcr dc

Hor’dur. Ancak eserde olaylar kronolojik bir sıra izlememekte, verilen bilgı-
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Çünkü İmparator, Kyzikos halkının başına gelenlerin onlarında 
başına gelmesinden korkarak geri dönmelerini emretmişti: an
cak bu cesur davranışın hoş görülür ve doğal bir yanı olmadığı 
belirtilmeli. Kyzikos’da kadınlara hakaret edilmiş ve genç kızla
ra tecavüz edilmişti. Malları olanlar soyuluyor, eğer vermek iste
mezlerse de işkencelere maruz kalabiliyor ancak paralarını vere
rek kurtulabiliyorlardı. Almugavarlar129 tarafından ele geçirilen 
zenginliklerin, sahiplerine bir yararı olmuyordu; bence bu hal
kın adının Almugavar olmasının nedeni Avar soyundan gelmele
ridir. Bu acıları çekenler sadece yerliler değildi Anadolu’da yaşa
yan Bizanslılar da düşmanın yeni bir saldırısıyla aynı muamele
lere maruz kalıyor ve koşarak kalelere sığınıyorlardı130. Kesilmiş 
bedenlerden, cesetlerden ve kan lekelerinden bahsetmiyorum 
bile. Artık bunlara karşı konulmalıydı; Roger de Flor131 zafer ko-

lcr çoğu zaman birbirini takip etmemektedir. Nitekim burada verilmek is

tenen bilgi Katalanlann Kyzikos’da kışladıktan sonra Pegai’ye gitmek iste

dikleri, ancak kötü şöhretlerinden dolayı burada ikamet eden IX. Mikhail’in 

onlann şehre girmesine izin vermemesidir. Bkz. Mehmet Ersan, “Katalan

lann Anadolu’daki Faaliyetleri: 1304”, Uluslar arası Batı Anadolu Beylikle
ri Sempozyumu Ekim 2004 Balıkesir, Balıkesir 2005, s. 79; Öden, a.g.e., s. 

22-23.

129 Almugavar; “Katalan Büyük Birliği” arasında bulunan bir süvari birliğine ve

rilen addır. Bkz. Ersan, a.g.m., s. 76-77; Wittek, Menteşe Beyliği, s. 41 dpn. 

135. Paralı Ispanyol askerlerinden oluşan bu birlikler. Ortaçağın en etkili sa

vaşçı birliği olarak anılmaktadır. Bkz. Soldevila, F., Els Almogavers, Bar- 

celona 1952’den naklen Angeliki E. Laiou, Constantinople and the Latins 
The Foreign Policy o f  Andronicus I I 1282-1328, Cambridge-Massachusetts 

1972, S. 134, dpn. 22; William Miller, The Latins in the Levant: A History o f  
Frankish Greece, Cambridge University Press 1911, s. 211-234.

130 Katalanların Rum halkına karşı zulme varan kötü davranışları olmuştur. 

Bkz. Ersan, a.g.m., s. 78.

131 Roger de Flor bir paralı asker çetesi olan Katalan birliğinin komutanıdır. 

Bir Alman soyundan gelen Roger’ın babasının soyadı “Blum” idi. Bu ad 

İspanyolca’ya Flor olarak çevrilmiştir. Bkz. Öden, a.g.e., s. 22 dpn. 86. Ro

ger, İmparator Andronikos’a Türklere karşı hizmetine girmeyi önermiştir. 

Bkz. Muntaner, Chronicle, CXCIX, s. 400-403; Nicol, a.g.e., s. 137 vd.; Daş, 

a.g.e., s. 125 vd.; Ostrogorsky, a.g.e., s. 454 vd.; Paul Lcmerle, Bizans Tarihi, 
İstanbul 2004, s. 127 vd.; .Jean-Claude Cheynet, Bizans Tarihi, Türkçe çcv. 

İsmail Yerguz, Ankara 2008, s. 108-109; Elizabcth A. Zachariadou, "Karasi 

ve Osmanlı Beylikleri: İki Rakip Devlet”, Osmanlı Beyliği, s. 244-245; Zcr-
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nusunda ona güvenenleri mutlıı etmek istiyor ancak o da baş
larına gelebilecek tehlikelerden korkuyordu. Adamlarına iste
diklerini yapmaları için izin vermişti. Zaten İmparatordan gelen 
para yardımı112 sayesinde de durumları iyiydi. Ancak heniiz hiç
bir başarı gösterememişlerdi. Bu konuyu aydınlatmak için daha 
sonra tekrar ele alacağız.

Buraların başında Büyük Archonte(?) unvanına sahip olan 
Maruli bulunuyordu''13. Bu adam Roger’a son derece bağlıydı, 
onunla anlaşmış ve ondan İmparatorluk prostagması istemiş
ti. Maruli bu dönemde kendi adamlarına acıyordu. Gerçekten 
de her tarafta yaşanan kötülükler bu adamları da vurmuş
tu: savaşta deneyimli olan ve görevleri askerlik olan bu adam
lar yaya olarak kullanılıyor, silahsız bırakılıyor ve ailelerinden 
de yoksun kalıyorlardı. Tıpkı göçmenler ve basit işçi gibiydiler. 
Komutanlarından çekiniyor, ancak savaşında tehlikesini düşü
nerek çaresizce memurluk yapıyor, kendilerini korumak için çır
pınıp duruyorlardı. Düşmana gelince, düşman Goulielmou'3* 
kalesine doğru yaklaşmaya başlamıştı, Katalanlar ortaya çı
kıp onlarla birlikte savaşmaya söz verince bu adamlar komu
tanları Maruli’in eşliğinde düşmana doğru ilerlemeye başladı
lar. Ancak alışkanlıklarından vazgeçemeyen Katalanlar silah
larını ve atlarını hazırlamakta biraz gecikmişlerdi. Yola geç çı
kan Katalanların bu hareketi diğerlerinin tek başına savaşma
sına neden olmuştu. Onların bu davranışı müttefiklerin arasın
da olacak bir şey değildi, onlar bizimkilere dostça davranmak

rin Günal Öden, “Bizans İmparatorluğu’nun Türklcrc Karşı Alan vc Katalan

lar İle İttifakı", İÜEFffl, Sa. 35, İstanbul 1994, s. 123-129; Keith Hopwood, 

“The Catalan Company in Anatolia and the Turkish Conquest o f the Western 

Seaboard", XIV. Tiirk Tarih Kongresine Sunulan Bildiri Ankara 9-13 Eylül 
2002, Ankara 2005.

132 Bizans'la yapılan anlaşma gereği Katalanlara. Bizans hizmetindeki paralı as

kerlere verilen tutann bir kat fazlası ödenccek ayrıca dört aylık ücretleri dc 

peşin verilecektir. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 138.

133 İmparator, Maruli adlı komutanı ve emrindeki ücretli asker olan Alanları da 

Roger dc Flor’a katılmakla görevlendirmiştir. Bkz. Ersan, a.g.m., s. 77.

134 Burası Kyzikos’un aşağı yukarı 10 km. Güneyinde bulunan bir kaledir. Bkz.

Pachymeres, IV, s. 458 dpn. 82.
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yerine resmen düşmanca davranmışlardı. Kahramanca savaşan 
adamlar geri dönüp Katalanlarla karşılaşınca onların ihmalkar
lıklarını ve rahatlıklarını yüzlerine vurdular. Katalanlar İse kor
kunç hareketler yapmaya haşlamış adamlarımıza da düşman
mışlar gibi saldırmaya karar vermişlerdi. Bu kurnaz girişimleri
nin en önemli nedeni ganimet elde etme istekleriydi. Bizimkiler 
de teslim olmuş ancak savaşta elde edilen ganimeti vermek is
tememişlerdi. Fakat onlar bu tutumlarında direnerek ganime
te cn az özgürlükleri kadar düşkün olduklarını ortaya koydular. 
Bizimkiler ise düşman önünde kanlarını dökerek elde ettikleri 
zaferlerinin en önemli simgesi olan ganimetleri vermek yerine 
onurluca ölmeyi seçmişlerdi.

Katalanların maceraları sonbahar başında sona ermiş, daha 
fazla olaya girişmemişlerdi, burada yaşayan halk ise bu dönemi 
fırsat bilip gemilere buğday ve zorunlu diğer gıdalardan oluşan 
erzaklarını yükleyerek kaçtılar. Katalanlara gelince onlar bütün 
kışı Kyzikos’de hiçbir şey yapmadan geçirdiler.1“  Bahaneleri ise 
kendilerine verilen üç aylık ücret karşılığındaki sürenin dolmuş 
olmasıydı. Bu gelişmenin üzerine İmparator hemen bir senelik 
yeni bir anlaşma yaparak onlara maaşlarını gönderdi. Onların 
bu davranışlarından utanan şefleri hızlı bir gemi hazırlatıp der
hal İmparatorun yanına gitti. Adamlarının davranışlarına de
ğinmeden İmparatora maaşlar konusundaki sorunlardan ve ih
tiyaçlarından bahsetti; ayrıca savaş konusunda son derece cesur 
olan Alanlar içinde erzak istemişti. Çünkü bu adamın artık ken
di adamlarına güveni kalmamıştı, buradan ihtiyacı olanları al
dıktan ve adalar konusunda da İmparator tarafından görevlen
dirildikten sonra geri döndü; ayrıca daha önce söylediğimiz gibi 
Alanlar için de atlar gönderilmesini sağlamış oldu. Tüm bu oruç 
süresince herkese maaşlarını dağıtmış sonra da pek bir şey yap
mamıştı. Bu arada Katalanlara her ay iki ya da üç ons altın ödeni
yor, oysa Alanlara ayda sadece üç nomisnıa veriyordu. Tabii gön-

>35 Katalanlar Kyzikos'da kışlaıuışlardır. llkz. YVittek, a.g.e., s. 42: Krsan

a.g.m., s. 78; Öden, a.g.e, s. 22; Nicol. a.g.e., s. 138; Ostrogorsky, a.g.e., s.

455-
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derilen atları saymazsak. Bu durum bencilliğin doğurduğu yeni 
bir kargaşaya neden olmuştu135. Sayıları yaklaşık on ikiyi bulan 
gemilerini hazırlatan Roger, İmparatordan aldığı görevi yerine 
getirmek için Amiral sıfatıyla harekete geçti; İtalyanlardan olu
şan bir donanma hazırlattı137, bu donanmada bulunanların sev
gilileri ve sahip oldukları diğer malları da yanlarındaydı; işte bu 
donanmayı adalara gönderdi ve kendisi yardım götürmek için 
Anadolu’ya ulaştığında onlarında Anaia138’da karaya çıkmalarını 
emretti. Geri kalanların da Kyzikos’dan ayrılıp harekete geçme
sini istiyordu. Çünkü burada kalanlara tattıkları zevklerden ay
rılmak zor geliyordu. İşte Roger’ın yaptıkları bunlardı.

İmparatora gelince, o artık olan biteni duymak istemiyor
du. Çünkü hayırlı hiçbir şey yoktu ve o tüm olanları Tanrı’mn öf
kesine yüklüyordu; bu arada İmparatorun yanında ayinleri yö
neten Patrik bulunuyordu. Ancak İmparator bu ayinlere her za
man katılmıyor, artık iyi şeyler olması için Tanrı’ya bizzat kendi
si dua ediyordu. Katalanlar hakkında ise onların artık harekete 
geçmesini istiyordu139. Bu arada Philadelhie14°’de olan felaketle

BizanslI GözüyleTürkler

136 Paralı Alan askerleri Katalanlara kendilerinden daha yüksek ücret verildiği

ni öğrenince gerginlik doğmuştur. Ayrıntılar için bkz. Ersan, a.g.m., s. 79.

137 Roger de Flor, İtalyan Amiral Fernando de Ahones’e filo ile birlikte Sakız'da 

kışı geçirmek üzere hareket etmesini emretmiştir. Bkz. Ersan, a.g.m., s. 78.

138 Anaia; Sisam Adası karşısına düşen Anadolu kıyısında, Panionion'un doğu 

yakınında ilkçağ kentidir. Anaia adı Türk ağzında Anya olmuştur. Aydın Ku- 

şadasına bağlı olan bu Anya köyünün adı yakın zamanda Soğucak olarak de

ğiştirilmiştir. Bkz. Umar, a.g.e., s. 65.

139 Bahsi geçen Katalanlann Anadolu üzerine yaptıkları sefer ile ilgili bkz. Ost- 

rogorsky, a.g.e., s. 454 vd.; Elizabeth A. Zachariadou, “The Catalans of At

hens and the Beginning of the Turkish Expansion in the Aegean Area”, Studi 
Medievali, 3a Serie, XXI, Spoleto, 1980, s. 821-838; Daş, a.g.e., s. 125-127; 

Ersan, a.g.m., s. 76-84; Zerrin Günal Öden, "Bizans İmparatorluğu’nun 

Türklere Karşı Alan ve Katalanlar İle İttifakı”, İÜEFTD, Sa. 35, İstanbul 

1994. s. 123-129; Hopwood, “The Catalan in Anatolia and the Emirates of 

Menteşe and Aydın”, XIV. Türk Tarih Kongresinde Sunulan Bildiri, Ankara
2002.

140 Philadelphie; Manisa iline bağlı ilçe merkezi Alaşehir'dir. Bkz. Umar, a.g.e.,
s. 660.
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rin haberleri gelmişti141: Germiyanlı Alişir şehri kuşatmış ve ilk 
iş olarak şehri çevreleyen kalelere egemen olarak şehre yiyecek 
girişini engelleyerek onlara kıtlıkla boyun eğdirmeye çalışmıştı. 
Gerçekten de kıtlık şehri tehdit etmeye başlamış bir eşek kafa
sı bile pahalanmış, bir koyunun ya da domuzun boynunun kesil
mesinden elde edilen kanlar bile bir altın nomisma eder olmuş
tu. Herkesin derdi açlığını biraz olsun hafifletebilmekti. Mart ayı 
sona erip de kutsal hafta başlayınca İmparator, Kyzikos’a karde
şi İrene’yi yani Asen’in eşini yolladı142 ve Roger’ın kayın validesi 
olan bu kadından damadını tatlı sözlerle kandırıp harekete ge
çirmesini istedi: gerçekten de zaman sefere çıkmak için uygundu 
ve bu adamların maaşları da ödenmişti. İren, Kyzikos’a ulaşmış, 
ancak birkaç gün geçmesine rağmen damadını harekete geçire
cek hiçbir şey söylememiş görevini ihmal etmişti. Ancak bu dö
nemde yeni bir ödeme bekleyen Katalanlar büyük kibirleriyle sa
vaşa girişmek için harekete geçmişlerdi. Ayrıca Alanlarla çıkan 
yeni anlaşmazlıklar içinde zaman gerçekten hiç uygun değildi.

Bu olay Alanları da harekete geçirdi: Katalanlara her ay iki 
ya da üç ons ödenirken Alanlar çok az maaş alıyorlardı ve bu so
runlara neden oluyordu. Yine bu yüzden de çekişme ve kavgalar
da düşmanca duygularını ortaya koyuyorlardı. Değirmende gö
rev alan bazı Alanlar vardı ve bunlar un değirmeninde bulunan 
Almugavarlardan duyulmamış bir zorbalıkla unları ele geçir
mişlerdi. Sonuçta bu kargaşa ve kavga sırasında bir Alan büyük 
dük’ü tehdit eden şeyler söyledi tıpkı daha önce büyük domesti
que Alexis Rhaoul’a söylenenler gibi. Kadere bakın ki bu sözler 
yok olup gitmedi, öylesine söylenen bu söz büyük bir öfkeye ne
den oldu ve bunu duyan büyük dük öcünü alacaktı. Gece çok ka
labalık bir grup hazırlıksız yakalanan Alanların üzerine saldırdı.

141 Alaşehir, Germiyanlı Alişir oğlu I.Yakup Bey tarafından kuşatılm ıştır. Ya- 

kup Beyin yanında Sasa Bey ve Aydmoğlu kuvvetleri de bulunm aktadır. Bkz. 

Mustafa Çetin Varlık, Germiyan-oğulları Tarihi (1300-1429), Ankara 1974, 

s. 38.
142 Roger de Flor, İmparatorla yaptığı anlaşma gereği İmparatorun yeğeni Ma- 

ria ile evlenmiştir. Bkz. Daş, a.g.e., s. 125.
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Mücadele hemen başladı kalkanlı bu adamlara karşı Alanlar ev

lerin kapılarını ya da diğer malzemeleri kendilerine kalkan yap
tılar ancak sonuçta mızraklar aracılığıyla vahşice öldürüldüler. 
Alanları öldüren bu adamlar ihtiyaçları olan şeyleri elde etmek 
için tüm dünyaya saldırabilirlerdi. Bu arada Alanların başı olan 

George’nin oğlu da diğer birçok adam gibi mızrakla Öldürülmüş
tü. Onun dışında daha birçok kişi yaralanmış ya da öldürülmüş

tü143. Ertesi gün yeni bir mücadele daha artık ölümden üzüntü
ye boğulan Alanları bekliyordu. Onları durdurmak isteyen bü

yük dük yaklaşık üç yüzü ölen Alanlarla mücadele eden adam

larının yanına gelmiş ve savaşçılarının arasına girerek mücade

leyi durdurmuştu. Bunlar 9 Nisan 1304ye oldu. Şimdilik kötü

lükler yatışmıştı. Ancak halk yani yerliler kendileri için kaygıla

nıyorlardı, George ise birkaç gün sonra döndü. Katalanların başı 

bu adamın sakin olması, yani oğlunun öcünü almak için yer

siz hareketlere girişmemesi için onu hediyelerle sakinleştiriyor

du. Mayıs ayı geldiğinde Balıkesir, sayısı binleri bulan bu adam

ları korumaktaydı: Katalanların sayısı altı bini, hayatta kalan 

Alanların ki ise bini buluyordu. Buralarda bulunan Bizanslılar 

ise Maruli’in emri altındaydı. Tabi buraları büyük dük ile bera

ber komuta ediyorlardı: Büyük Dük maaşlara karar veriyor, hat

ta büyük komutan olarak bu maaşların teminini sağlıyor ayrıca 
istediği yeri de gidip yağmalıyordu.

XI/25 M enderes D erebol’da M eydana G elen O laylar 

Doğu bölgesinde bulunan kalelerin arasındaki Derebol’de144 ya

şanan olayları anlatmak belki de o kadar kötü değildir; beklen

medik ve anlamsız bir bahaneyle İmparator Doukas (III. Jean 

Batatzes) Alaşehir’i koruyan hatta onun kaderine bile sahip çı

Bizanslı Gözüyle Türkler

143 D erebol, eserin bu bölüm ünde T ripolis du M éandre olarak geçmektedir. 

Bkz. Pachymeres, IV, s. 474.

144 A laşeh ir’in kurtarılm asından sonra Katalan ordusu güney yerine yeniden 

batıya yönelm işti ve bu dönem de T rip olis kenti T ü rk ler tarafından alindi’ 

Bu bolüm de kazanılan  bu zaferden ayrıntılarıyla bahsedilm ektedir. Bkz. Ni* 

col, a'.g.e., s. 139.
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kan bu eski şehri bir yıllık buğday stoğu ve çeşitli silahlar teda
rik ederek kuvvetlendirmeye karar vermişti. T\ıfandan beri ele 
geçirilemeyen bu güçlü yer kendiyle övünüp Türkler in atakları
nı önemsemiyordu. Oysaki kuşatma zamanı tasarlanmıştı; bazı
ları pes etmiş olmasına ve ikbal yollarının kapanıp aşırı bir ih
tiyaç durumu doğmasına rağmen Derebol halkı uzun süre da
yanmıştı. Yakın zamanda gelecek yardım da olmadığına göre bu 
sorunları düzenlemeler yaparak ve Türklerle anlaşarak çözme
ye karar verdiler: Türklerle yapılan geçici uzlaşma sonucu buğ

day temin etmişlerdi. Ticari alışkanlıklarının gerektirdiği gibi 
şehirden çıkıp zorunlu gıdaları alamıyor, ancak Türklerin öz
gürce şehre girip bunları satmalarına müsaade ediyorlardı. Bu 
durum Türklere şehri ele geçirme fikrini vermişti; anlaşmala
rı yaptıktan sonra şehre saldırmak için kesin ve uygun bir za
man kararlaştırdılar. Askerlerin bir kısmı gereksinimlerini kar

şılayıp, yakın ve gizli bir yere yerleştikten sonra şehre girmişler
di. Buradaki ticari emtia buğdaydı ve her eşek üzerindeki çuval
lar yardımıyla iki kat fazla yük taşır olmuştu. İşte tam bu sırada 
savaş borazanları çalmaya başladı; atasözünde olduğu gibi halk 
akrepleri çayır kuşu gibi karşılamıştı, onların erzak için giriş
tikleri aldatıcı umutları gururlarını okşamıştı o yüzden bir süre 
sakinlerdi. Gece çoktan onları sarmalamıştı ve bir belirsizlik 
içinde kalmışlardı, onlar güzel umutlarıyla beklerken önlerinde 
kötülükler vardı. Düşmanlar savaş borazanlarını çalana kadar 
halk karanlığın ortasında korkusuzca bekliyordu. Düşmanlar 
yıldırım hızıyla halkın başındaki adamın kapısına geldiklerinde 
halk da ani bir korkuyla uykusundan uyandı; düşman gürültü
ler çıkararak yakında bulunan adamlarından yardım çağırma
ya başlamıştı. Yine aynı gecede tek bir saldırıyla bu güçlü şeh
ri ele geçirmeyi başardılar. Ve Alişir Karamanlarla birlikte bura
ya baskınlar yapmış oldu. Büyük Dükten kaçmayı başaran kor
kusuz ve kibirli bu adam bahsedilen güçlü şehre girmeyi başar
mıştı145.

145 Burada bahsi geçen Mysia Bulgaristan'da bulunmaktadır. Anadolu'daki 

Mysia değildir. Bkz. Pachymetvs. IV, s. 484.
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Mücadele hemen başladı kalkanlı bu adamlara karşı Alanlar ev

lerin kapılarını ya da diğer malzemeleri kendilerine kalkan yap. 

tılar ancak sonuçta mızraklar aracılığıyla vahşice öldürüldüler. 

Alanları öldüren bu adamlar ihtiyaçları olan şeyleri elde etmek 

için tüm dünyaya saldırabilirlerdi. Bu arada Alanların başı olan 

George’nin oğlu da diğer birçok adam gibi mızrakla öldürülmüş

tü. Onun dışında daha birçok kişi yaralanmış ya da öldürülmüş

tü'43. Ertesi gün yeni bir mücadele daha artık ölümden üzüntü

ye boğulan Alanları bekliyordu. Onları durdurmak isteyen bü

yük dük yaklaşık üç yüzü ölen Alanlarla mücadele eden adam

larının yanına gelmiş ve savaşçılarının arasına girerek mücade

leyi durdurmuştu. 3 unlar 9 Nisan 1304’de oldu. Şimdilik kötü

lükler yatışmıştı. Ancak halk yani yerliler kendileri için kaygıla

nıyorlardı, George ise birkaç gün sonra döndü. Katalanların başı 

bu adamın sakin olması, yani oğlunun öcünü almak için yer

siz hareketlere girişmemesi için onu hediyelerle sakinleştiriyor

du. Mayıs avı geldiğinde Bdıkesir, sayısı binleri bulan bu adam

ları korumaktaydı: Katalanların sayısı altı bini, hayatta kalan 

Alanların ki ise bini buluyordu. Buralarda bulunan Bizanslılar 

ise Maruli'in emri altındaydı. Tabi buraları büyük dük ile bera

ber komuta ediyorlardı: Büyük Dük maaşlara karar veriyor, hat

ta büyük komutan olarak bu maaşların teminini sağlıyor ayrıca 

istediği yeri de gidip yağmalıyordu.

X I/25 M en d eres D ere b o l’da M e y d a n a  G e le n  O la y la r

Doğu bölgesinde bulunan kalelerin arasındaki Derebol’de144 ya

şanan olayları anlatmak belki de o kadar kötü değildir; beklen

medik ve anlamsız bir bahaneyle İmparator Doukas (III. Jean 

Batatzes) Alaşehir’i koruyan hatta onun kaderine bile sahip çı

143 D erebol. eserin bu  bölüm ünde T rip olis du  M éandre o larak  geçmektedir- 

Bkz Pachymeres, IV. s. 474 -

144 Alaşehir'in kurtarılm asından sonra Katalan ordu su  gü n ey yerine yeniden 

batıya yönelm işti ve bu dönem de T rip olis kenti T ü rk ler tarafından alındı. 

Bu bölüm de kazanılan bu zaferden ayrıntılarıyla bahsedilm ektedir. Bkz. Ni' 

col. (Lg.e., s. 139.
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kan bu eski şehri bir yıllık buğday stoğu ve çeşitli silahlar teda

rik ederek kuvvetlendirmeye karar vermişti. Tlıfandan beri ele 
geçirilemeyen bu güçlü yer kendiyle övünüp Türklerin atakları
nı önemsemiyordu. Oysaki kuşatma zamanı tasarlanmıştı; bazı
ları pes etmiş olmasına ve ikbal yollarının kapanıp aşırı bir ih

tiyaç durumu doğmasına rağmen Derebol halkı uzun süre da

yanmıştı. Yakın zamanda gelecek yardım da olmadığına göre bu 

sorunları düzenlemeler yaparak ve Türklerle anlaşarak çözme

ye karar verdiler: Türklerle yapılan geçici uzlaşma sonucu buğ

day temin etmişlerdi. Ticari alışkanlıklarının gerektirdiği gibi 

şehirden çıkıp zorunlu gıdaları alamıyor, ancak Türklerin öz

gürce şehre girip bunları satmalarına müsaade ediyorlardı. Bu 

durum Türklere şehri ele geçirme fikrini vermişti; anlaşmala

rı yaptıktan sonra şehre saldırmak için kesin ve uygun bir za

man kararlaştırdılar. Askerlerin bir kısmı gereksinimlerini kar

şılayıp, yakın ve gizli bir yere yerleştikten sonra şehre girmişler

di. Buradaki ticari emtia buğdaydı ve her eşek üzerindeki çuval

lar yardımıyla iki kat fazla yük taşır olmuştu. İşte tam bu sırada 

savaş borazanlan çalmaya başladı; atasözünde olduğu gibi halk 

akrepleri çayır kuşu gibi karşılamıştı, onların erzak için giriş
tikleri aldatıcı umutları gururlarını okşamıştı o yüzden bir süre 

sakinlerdi. Gece çoktan onları sarmalamıştı ve bir belirsizlik 
içinde kalmışlardı, onlar güzel umutlarıyla beklerken önlerinde 

kötülükler vardı. Düşmanlar savaş borazanlarını çalana kadar 
halk karanlığın ortasında korkusuzca bekliyordu. Düşmanlar 

yıldınm hızıyla halkın başındaki adamın kapısına geldiklerinde 

halk da ani bir korkuyla uykusundan uyandı; düşman gürültü
ler çıkararak yakında bulunan adamlarından yardım çağırma
ya başlamıştı. Yine aynı gecede tek bir saldırıyla bu güçlü şeh
ri ele geçirmeyi başardılar. Ve Alişir Karamanlarla birlikte bura
ya baskınlar yapmış oldu. Büyük Dükten kaçmayı başaran kor
kusuz ve kibirli bu adam bahsedilen güçlü şehre girmeyi başar
mıştı“ 5.

145 Burada bahsi geçen Mysia Bulgaristan'da bulunm aktadır. Anadolu'daki 

Mysia değildir. Bkz. Pachymeres, IV, s. 4&4 -
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XI/27 M atzoukatos Diğer A dıyla Jean Choiroboskos

Bulgar ırkından genç bir adam olan Jean anladığım kadarıyla 
Mysia146’daki mücadeleler sırasında görev yapmış, doğuda ne
ler olup bittiğini öğrenmişti147: Türkler hiçbir savaş düzeni izle
meden, pusular kurarak, hiçbir engelle karşılaşmadan yol alıyor 
terk edilmiş topraklarda ilerliyorlardı; Jean da gösterdiği çaba
lar ve topladığı üç yüz adam yardımıyla, ki bu adamlar okçular
dan ve silahlılardan oluşuyordu, öncelikle denizi aşıp İmparator 
Mikhail’in doğuda kaldığı yere ulaşmak istemişti148; ancak olan
ları öğrenen nüfuzlu adamlar, savaşın köylüleri de öldüreceğini 
düşünerek Jean’ı durdurup hapse atmışlardı; Dokuz ay boyun
ca hapiste kalan Jean sonunda buradan kaçmayı başardı ve ça
reyi kiliseye sığınmakta buldu. Ancak yeni bir haberin gelme
siyle kiliseden ayrılma şansı buldu, topladığı adamlarıyla hızlı 
ve plansızca harekete geçti: yanındaki adamlar harekete geçmek 
istiyorlardı. Çünkü çok fazla kötülük yaşamışlardı ve artık onlar 
için iki yol vardı: Ya kendi topraklarında yaşayacak, ya da şeref
lice öleceklerdi.

Jean’ın önderliğinde toplanan bu ordu düşmanı ele geçir
mek için harekete geçti. Öncelikle kendilerinden daha az sayı
da olan bir topluluğun üstüne saldırıp büyük bir başarı yaka
lamışlardı; ancak bu durum sadece bir ironiydi ve kader on
larla alay ediyordu; onların talihi tıpkı bir yüzücünün talihi gi
biydi zarar görmeden geri döneceklerinin bir garantisi yoktu. 
Nitekim Skamandros’dan(?) gelen ve Türklerden oluşan bir grup

146 1300'de Bulgar tahtına çıkan TodorSvetoslav, Bizans İmpartorluğunun güç

süzlüğünden yaralanarak Kuzey Trakya'ya saldırılarda bulunmuş, Karade

niz kıyılarındaki Bizans liman kentlerini işgal etmiştir. 1304’de Bulgarla

rın kuzey sınırını geçip Edirne kentine saldırmaları üzerine IX.MikhaiI ordu 

göndererek bu tehlikeden kurtulmuştur. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 140 ve 149-150.

147 IX. Michael 1302 ilkbaharından 1304 ocak ayına kadar olan zaman dilimini 

doğuda geçirmiştir. Bu durumda bahsi geçen olaylar büyük ihtimalle bu yıl

larda gerçekleşmiştir.

148 Kcnkhrcai; Çanakkale ilinde, Skamandros/Kara Menderes Irmağı yakınında

bir hisar. Bkz. Umar, a.g.e., s. 417.

90

G eorges Pachymérès

Kenchreai’yi149 kuşatmıştı ve buradaki insanların karşılaştıkla
rı tehlike nedeniyle yardıma ihtiyaçları vardı. Jean da bu duru
mu öğrenince adamlarıyla beraber Türkleri buradan çıkarmak 
için harekete geçti ve aniden ortaya çıkıp kaçmak isteyen düş
mana saldırdı. Böylelikle kuşatmaya da bir ara verilmiş oldu; 
ancak çok geçmeden kalabalık bir Türk topluluğu geri gelmiş 
ve karşı saldırıya geçmişti; bu sefer başarılı olan Türkler Jean’ı 
ele geçirip öldürdüler. Ancak bu ölüm hemen gerçekleşmemiş
ti. Yakalanan Jean serbest kalmak için fidye vermeyi teklif et
miş -  düşmanda karşılığında serbest bırakılması için istene
cek fidye miktarı olarak beş yüz nomismata da karar kılmıştı 
-  Jean buna karşı gelmedi. Ancak birinin kendisini anlayacağı
nı düşünerek şehirdekilerle konuşmaya kalktı. Bulgar dilini kul
lanıyordu, oysaki halk ancak grekçeden anlayabiliyordu. O yine 
de kendisinin Türklere karşı savaştığını söyleyerek şehirdekiler- 
den yardım istedi. Ancak onu anlayanlardan biri Türklerin düş
manına yardım etmenin daha çok felaket getireceğini düşünerek 
Türklere haber vermiş sonuçta fidyeyi de vermeyen Jean öldü
rülmüştü. Ancak bu konuyla ilgili daha güvenilir olan bir hika
ye daha vardır: Düşmanlar tarafından hapse atılan bu adam bu
radan kaçmayı başarmış, İmparator Mikhail’i görmek için batıya 
gitmiş ve sebaste150 unvanını alarak Bulgar yurduna dönmüştü.

149 Bizans devrinin büyük unvanlarından olan Sebaste yani Sebastos unvanı 

Ostrogorsky’nin eserinde yer almaktadır. Bkz. Ostrogorsky, a.g.e., s. 340.

150 Ilhanlı Hanı Argun Han'ın oğlu ve Horasan valisi olan Gazan Han 1295’de 

tahta çıkmıştır. Atası Cengiz Ham anımsatan Gazan, iyi bir kumandan ve y i

ğit bir askerdir. İlhanlılar onun döneminde Müslümanlığı kabul etm işler

dir. Gazan Han hakkında bkz. Aksarayî, s. 149-246; Bertold Spulcr, İran 

Moğolları Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri, 1220-1350, Ankara 

1957, s, 104-118; Grousset, a.g.e., s. 358-363; Turan, a.g.e., s. 596 vd. G a

zan Han, İran Moğol tarihinin yazılması görevini veziri Reşidüddin Fazlul- 

lah b. İmâdüddevle Ebu'l H ayra vermiştir. Bkz. Zeki Velidi Togan, “Rcşid- 

üd-din Tabib”, İA, IX, s. 705-712; Camiu’t-Tcvarih için bkz. Ramazan Şe- 

şen, “Camiu’t-Tevarih’’, TDVİA, VII, s. 132-134. Moğol Dönemi ile ilgili Türk 

Kaynaklan için bkz. İsmail Aka, “Moğollar ve Tim urlular Devri ile İlgili Türk 

Kaynaklan", İran ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler Konulu  

Makaleler Mecmuası, I, Ankara 2002, TTK, s. 55-67.

91



BizanslIların Türklere ve Almugavarlara karşı yaptıkları ataklar 
başarısız olunca İmparatordan aldığı izinle yaklaşık bin adam 
toplayan Jean Türklere saldırarak Selanik civarında onları hezi
mete uğratmıştır, tabi Selaniklilere dokunmadan.

Daha sonrasında ise Türkler Kenchreai’yi tekrar kuşatmış 
ve burayı susuzluğa mahkum ederek ele geçirmişlerdi; halkın az 
bir kısmı kaçmayı başarabilmiş diğerleri kılıçla kurban edilmiş, 
yağma yapıldıktan sonra da her yer yakılarak yok edilmişti.

BizanslI Gözüyle Türkler
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XII/ı Doğu T atarların ın  H anı G azan

Altı yıl boyunca hüküm sürmüş olan doğu Tatarlarının Hanı 
Gazan151 hatırlanmaya değer birçok icraatta bulunmuş ve 
otuz beş yaşındayken de hayatı son bulmuştur. Onunla bera
ber ölen umutlar Germiyanoğullarınm saldırdığı Alaşehir'de 
dahil her yerde büyük kötülüklerin ortaya çıkmasına neden 
oldu152. Şimdi burada durup hanın hüküm sürdüğü dönemi an
latmak istiyorum. Gazan’ın düşünceleri, özellikle Darius fati
hi AlexandrelS3’nin (356-323) üzerinde yoğunlaşıyordu. Amacı 
onun gibi bir servete ve yaptığı kahramanlıklar sayesinde ka
zanacağı bir üne kavuşmaktı. Nitekim ünü düşmanlarına kar
şı kullandığı Iberes’ler154 arasında da kısa sürede yayılmıştı ki, 
bu halk çok yiğit bir soydan geliyordu ve dindar Hristiyanlardı.

151 1300’e gelindiğinde doğuda Ankara’dan güneybatıda Menderes vadisine ka

dar uzanan topraklar Germiyanlıların elindedir. Ayrıca burada belirtildiği 

gibi Philadelphia'da bir dönem Germiyan beylerine haraç ödemiştir. Bkz. 

Nicol, a.g.e., s. 153; VVittek, a.g.e., s. 17-18. Anadolu’daki son Bizans şehri 

olan Alaşehir’in tamamen Türklere geçmesi 1390 senesindedir. Bkz. Ostor- 

gorsky, a.g.e., s. 505.
152 Burada adı geçen hükümdar İlkçağın en büyük fatihi Makedonya kralı Bü

yük İskender'dir (M.Ö. 356-323). İskender tahta çıkar çıkmaz doğuyu fet

hetmeyi aklına koymuş ve 334’de Çanakkale Boğazım geçerek Pers kralı III. 

Darius’u yenmiştir. Bkz. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara

2004, s. 434 vd.

153 Bu halk Gürcülerdir. Gürcüler ve Ermeniler Memlûk Sultanlığı sınırında İm
paratorluğu müdafaa etmişler, aynca Suriye seferi sırasında Ermeni kralı II. 

Hetum kendi birliklerini Moğolların hizmetine göndermiştir. Bkz. Grousset. 

a.g.e., s. 359*362 .

154 Burada bahsi geçen kişi Arap Sultanı değil Memlûk Sultanı El-Mclik En- 

Nasır olmalı. Bkz. Pachymeres, IV, s. 504 dpn. 6; Spuler, a.g.e., s. 111.
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M/.tmlı (lO/Oyle lilıkleı

(¡azaıı, 11risliyatılar için linçin değerini öğrendiğinde onlusun 
daki I lı istiyaıı tııısıırl;ırııı haç taşımalarına i/iıı vermiş, ayrıca 
AıapSııll;ını,v'iizcriııcy.ıııi Kudüs'e yaptığı seferle tlc kutsal me
zarın oıada bulunması .sebebiyle* lııı insanları memntııı elııiiştjr. 
(¡azaınn zarar verdiği bir başka yer isti çöl iklimine sahip olan, 

kurak Mısırdır.Oıııııı yaptığı kişisel işleri de unutmamak lazım: 
eyerler, mahmuzlar, al yularları, sandallar, bıçaklar, miğferler ve 
bunun gibi ılalıa nice zanaat eserleri yaptır! ıııış; tabi İni çalışma
ları sırasında savaşlara ara vermek içiıı ateşkes kullanmayı seç
miştir. Hir harbar olmasına rağmen fikirleri gerçekten olağanüs
tüydü. O Tanrıya değer veren iyi birdiııdardı. Halklara, mevsim 
lerya da güneş konusunda adil davranmayan Taıın, bıı adama 
verdiği hediyelerle oldukça adil görünüyordu. Ayrıca (îazan ken
di adının yazdığı altın paralar bastırmış ve herkese adil davranı
lan mükemmel bir yasa düzenlemiştir.

(¡azaıı’ın doğuştan güce sahip olan Tokta adında bir kuzeni 
bulunmaktaydı; (îazan Ilaıı öliim döşeğiııdeyken Tokta'nın or

taya çıkıp hak iddia edeceğini düşünerek kardeşi Oleaytu'yıı ça
ğırmış ve adetleri gereği ona doğuştan sahip olduğu hükümdar
lık hakkım vermişi ir1’-". Hu hakkı verdikten sonra ise halefine iiç 
sene boyunca yaptığı yasaların bozulmadan kalması yönünde 
emir vermiş ve ona öğütlerde huluıDnııştur.

Hu haber, yani (¡azan'ın ölümii hemen yayılmış, çevredeki 
tiiın hükümdarlar olanları öğrenmişti. İmparator ise bu haberi 
şehirde bulunan elçiler sayesinde öğrendi ve bıı ölüın büyük bir 
yasa neden oldu. İmparator yeni Han’a bir elçi göndermiş ve bu, 
yas içindeki halkı biraz olsun teselli etmişti. Ancak Aıııourios, 
belki Olcaytıı’dan korktuğundan belkide İmparatora iyi görün-

ı.V) lliin hUküımlıırtıftı NİİreHİııce KmUin'e yıı ılıt Mımr'u neler düzenlenil'

inidir Meııılftk .Sııllıııııtım ıııy8 ve Küçük Knm'iıİHtıııı toprııklıınnı

!;ılıri|) nll|) Moğol ıınızİKİııe ile Kinliğinden (ili/,ilil I lıııı, ia<;</<İM Mihic'ii kıtr- 

fi lııırekel dllwıılemneNİnl eımelıntyllr. Aneıık hu Nelerin nınııeı Sıııiye'niıı 

HİıııııımıiıİM', i'jOl Nenesinde noii lııılfin İm Neler k/ilü lıııvıı yıırllıırı yily,ünden 

lm/jiiıı*ı/Jıkln «omı<;l/ıım>ııjlır, İlk/,, Spııler, ıı.ı/.tt,, k, ii i  iiu.

U,(> (¡h/mi Ilım  i7M«yı* ı:ı<)/|'de <ilnılı#, ye/Jııe kllçük kindeki oleııyiıı (ı.l'M' 

K 'V 'M Ir. Kk/., flnuuııri, ıı.ıı.ıt., *. ,16:j; Spııler, ıı.ft.ıt„ h. i n/.

%

George» Par.hymirte

ıııek için eski anlaşmayı korumak istedi; bu arada imparatordan 
Sakarya Irmağı çevresindeki bazı toprakları adamlarını yerleş
tirmek içiıı talep etli. Ancak bıı öneri u/.ıııı bir zammı cevapsız 
kalınca adamlarının bazıları akınlar yaparak hasat zamanını ya
şayan Hizanslılara zarar vermişlerdi. Ayrıca Tiirklerin dalıa öncc 
kılıçla savaşlarda kazandıkları toprakları çiğniyorlardı. Bazen 
rehin alınıyor, bazen kâr sağlıyor, ama çoğu zaman başarısızlığa 
uğrayarak öldürülüyorlardı.

İstanbul'un dışında bunlar yaşanırken şehrin içinde insan
lardan sadece pek azı Patrikle ilgilenir olmuşlardı, nüfuzlu kişi
ler arasında büyük bir aç gözlülük hüküm sürüyordu, bu kişiler 
buğday ticareti yapan tüccarlardı: bunlar paraya olan düşkün
lükleri nedeniyle çok kaba insanlara dönüşmüşlerdi; para için 
her şeyden vazgeçiyorlardı etrafta bir gevşeklik vardı vc bu du
nun halkla ilgili konuların da düzenini bozuyordu. Bu dıırum, 
yani ticaret, Patriği1117 son derece üzüyordu, bu adamların lehin
di! bir mektup yazarak İmparatora göndermiş, mektubunda ye
minler etmiş ve eğer bu buğday ticaretinden vazgeçmezlerse tüc
carları alöroz edeceğini bildirmişti. Ancak yeminler işe yarama
dı, gökten inen üzerine, yani İsa’ya yeminler eden Patriğe karşı 
konulması büyük acılara neden oldu.

>1)7 HhIimI n ı v n  i'ntriU  AllınnıiN İoN 'ılıır. Allınnıtsicıs, İm p ara to ru  m ektup  vıı/.m.ık 

lııitykeııllekl m ülleelleriıı <;eklilderi m km lılıırı, e ko n o m ik  z o r lu k lıın  ve t iu v ıır -  

lııi'iıı kan ı hoi'Niıeılık yap tık la rım  lıllıllrın lşllr, İlk/.. I)ny, ıı.<;.c., K, 0.(
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XIII/3 Türklerîn Doğuya G eçişlerinin E ngellen m esi

Şimdi de Katalanlarla ilgili olayı anlatacağım. Türkler, 
Katalanlara katılmış onlarla birlikte hareket etmeye başlamış
lardı. Ancak aralarında eşitlik vardı: yaptıkları anlaşmalar so
nucunda aldıkları yerleri bile ikiye bölmeye karar vermişlerdi. 
Ancak İtalyan atlıları da bu yaya kalabalığının içine karışınca; 
adamlar taraflar arasındaki eşitsizlikten mutsuz olmaya ve ma
zeretler ileri sürmeye başladılar. Bu yüzden Türkler geri dön
meye karar vermişlerdi; karşıya geçmek için de bir Bizanslıyla 
yeminler ederek anlaştılar: bu iş için ona belli bir bedel öde
mişler, bu adam da onları hiçbir düzenbazlık yapmadan kar
şıya geçirmeye koyulmuştu. Ancak Cenevizli bir korsan olan 
Andre Morisco158 bir anda ortaya çıkıp boğazdan geçerken on
lara saldırdı, Bizanslılara dokunmamış, ancak kendisinin ye
min etmediği bahanesine sığınarak Türkleri kılıçla kurban et
mişti159. Türkleri tanıdığımızdan bu olaydan sonra dönmeye
cekleri belliydi. Nitekim dönmemiş, Katalanların yanına gidip 
onlarla beraber Trakya topraklarında dolaşmaya başlamışlar
dı. Morisco, İmparatorla görüşmeye gitmiş, triere yani kadırga
ları da bu sırada boğazda dolaşmaktan vazgeçmişti. İmparator,

158 Türkler ve Venedikliler için büyük dert olan Andrea Morisco, Cenevizli bir 

denizcidir. 1304'de Bizans İmparatorunun hizmetine girmiştir. Bkz. Nicol, 

a.g.e., s. 122. Morisco daha sonraki dönemde ise Amiral unvanı alır. Bkz. 

Muntaner, CCXXVII, s. 449.

159 1305’de Katalan ve Ceneviz donanmaları arasında bir çatışma olmuştur. 

Bkz. Nicol, a.g.e., s. 141. Ayrıca bu dönemde Morisco, Çanakkale Boğazında 

gemileriyle devriye gezerek Türklerin Gelibolu’ya geçmesine engel oluyordu. 

Bkz. Nicol, a.g.e., s. 142.
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bu görüşmede Morisco’ya amiral unvanını verdi; ancak bu dö
nemde oralara demir atmış bir kadırga bulunmadığından, bu
radaki Kallioupolis160 kalesi, orada bırakılan birkaç adamın dı
şında korunmasız kalmış, tüm hızlarıyla ortaya çıkan Türkler ve 
Katalanlar da bir anda ortaya çıkarak buraya saldırmıştı. Orada 
yaşayan tüm adamlar öldürülmüş, kadınlar ve çocuklar ise hiç 
acınmadan köle edilmiş, yine çok miktarda para da ele geçiril
mişti. Ekinlere ve dalgalanan olgunlaşmış başaklarla saman yı
ğınlarına gelince onları önemsiz gördüler.

XIII/4 A la n la rın  ve  T ü rko p o llerin  A yrılışı

BaşkabiryerdedeAlanlarlasonradan Hıristiyan olanTürkopoller 
bulunmaktaydı: bunlar vaktiyle kuzeyden gelip İmparatorun 
ordusuna katılmışlardı, aralarındaki anlaşma bozulmaması- 
na rağmen bir zaman sonra oy birliğiyle İmparatordan ayrılma 
karan alıp yapacakları işler için kendilerine güvenli yerler te
min ettiler. Buraları üs olarak kullanıp Alanların toprakların
da BizanslIları cezalandırmak için girişimlerde bulunuyorlar
dı. Daha öncede söylediğimiz gibi Koutzimpaxisl6l’in Bizans al
tınlarını ele geçirmeyle ilgili fikirlerine kanıp hata yaptıkları
nı anlayan Alanlar, İmparatorun tarafına geçmeye başlamış162, 
Koutzimpaxis konusunda Tokta’nın isteklerini İmparatora bil
dirmişlerdi. Koutzimpaxis İmparatorun elçisi olarak diğer arc- 
honte\er\e birlikte Tokta’nın yakınında bulunmaktaydı, şansı ve 
kaderi sayesinde çıkarlarına uygun olarak elçiliği ele geçirmişti. 
İmparatoru kandırarak tüm kıyılara hakim olmuş, Alanların şefi

160 Kallipolis; Çanakkale Boğazındaki Gelibolu’dur. Bkz. Umar, a.g.e., s. 367.

161 Kuzin Paşa.

162 XIV. Yüzyılın başında Moğolların önünden kaçan 10 veya 16 bin kişiden olu

şan Alan topluluğu Bizans’a sığınarak kendilerine iskan yeri verilmesi kar

şılığında Türklerle savaşmayı teklif etmişlerdir. IX. Mikhail Batı Anadolu'da 

ki Türkmenlerle mücadele etmek için Manisa yakınlarındaki Gediz vadisine 

ordugah kuran İmparator ve Alanlar, Türkmenlere karşı umdukları gibi b a

şarılı olamamışlar ve aflarını isteyerek bölgeden ayrılmayı istemişlerdir. İm

paratorun ısrarıyla üç ay daha Anadolu’da kalan Alanlar, sonunda savaşm a

yı bırakmışlardır. Bkz. Daş, a.g.e., s. 124-125; Nicol, a.g.e., s. 134-139.
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Kyrsites’in kızını da eş alarak onları kendine bağlamıştı. Neas’a16* 

ulaşan Alanlar orayı uygun şekilde berkitmiş, bunu yaparken de 

yurtlarından gelirken de kullandıkları araçları kullanmışlardı. 

Buraya kadınları, çocukları ve sahip oldukları tüm mallarını ka

pattıktan sonra da Bizanslılara saldırarak onları öldürmeyi he

deflediler. Bu olayı yöneten ise Koutzimpaxis idi. Onun tüm dav

ranışlarına rağmen İmparator kendisine güvenmeye devam edi

yor, duyduklarına inanmıyordu; o da İmparatorun umutlarını 

beslemeye devam ediyor, ona BizanslIların zararına olacak hiç

bir şey yapmadığını söylüyor, İmparatorun maiyetinden bazı in

sanlar da onun bu sözlerini destekliyordu.

Diğer taraftan da doğuda Attaleiotes, yeni fikirleriyle orta

ya çıkmış, isyanının nedenini ise bir mektupla kanıtlamaya ça

lışmıştı164. Ancak bu haber İmparatoru sanıldığı kadar derin

den etkilemedi. Çünkü o artık zihnini doğudaki şeylerle meş

gul etmiyordu. Özellikle etrafındaki ordusu dağılan İmparator 

Mikhail yapacak bir şeyi kalmadığından babasının fikrini uy

gulamak için harekete geçti. Eğer bunu gerçekleştirebilir

se kendisi bir sefer düzenleyerek batıdaki Tekirdağ’ın ötesin

de bulunan ordugaha gidecekti. Babasıyla ilgili arzusu gerçek

leşmişti, ancak ordusunu toplamakta sıkıntı çekiyordu. Çünkü 

İmparatorluk hâzinesi eski durumunda değildi ve o halktan 

maddi yardım bekliyordu. Nitekim halkın bir çoğu para ver

di. Ancak toplanan miktar ihtiyaçlar için yeterli gelmeyince her 

şeyden vazgeçilmişti165.

163 N6as, Trakyadadır. Bkz. Pachymeres, IV, s. 626 dpn. 35.

164 İmparatorun atlılarından Attaliotes, Alanların bırakıp gittiği M agnesia ken

tinde halkın tam desteğiyle yönetime el koymuştur. Bkz. N icol, a.g.e., s. 137-

165 Bu dönemde IX. Mikhail Pegai’ye çekilmiş ve 1303 yazından ertesi ocak ayı* 

na kadar ciddi bir hastalıkla uğraşarak burada kalmıştır. Babası ise İmpara

torluğun kurtuluşunu Katalanlarda görmüş ancak Katalan paralı askerlerini 

İmparatorluk için çalıştırmak İmparatorluk bütçesine ağır b ir darbe indir

miş bu da vergi olarak halka yansımıştır. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 137 vd.; I>aş. 

a.g.e., s. 125 vd.
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XIII/9 Kouboukleia’nın Türkler Tarafından Alınm ası

01ympos,66’da bulunan Mysia,67’da yıllar önce inşa edilen 

Kouboukleia168 kalesinde bir felaket yaşandı. A rtık  her şey daha 

dayanılmaz bir hal almıştı ve biz bu durumu Tanrının acıların 

başlangıcındaki sözüyle anlatabiliriz; eğer uluslar söz verdikle

ri gibi bir yolunu bulup barış içinde yaşamayı başaram azlarsa, 

dünyanın sonunun geleceğini bilmeliyiz. A ncak bu söz kötülük 

yapanlar, duygusuzluk, zalimlik ve bunlar diğer kötü özellikleri

ni ortaya koyanlar için geçerli olmalıdır...

Ataresl69’in Türk ordusu kaleye saldırmıştı. Gerek

sinimlerinden yoksun kalan ve tehlike içindeki halk 

Lopadion17°’dan yardım beklemekteydi: Makrenos diye biri ya

nındaki az sayıda adamı ve sağ kalan Almugavarlardan bir 

grupla Ulubat’ı korumaktaydı ki, zaten burası İmparator tara

fından ona tahsis edilmişti. Başlarına gelecek felaketi anlayan 

halk bu adamlardan Türklere engel olmaları için bir an önce 

yardım bekliyordu. Almugavarlardan oluşan yaklaşık 120 kişi

lik grubun yarısını Makrenos ihanet ihtimaline karşı hapsettik

ten sonra diğerlerini Bizanslılara sadık kalacaklarını düşünerek 

yardım isteyenlere yolladı. Ancak kaleye gelen Alm ugavarların 

ilk işi Türklerle gizli bir anlaşma yapmak olmuştu, bu adam lar 

kendilerini güven içinde Lampsakos’a götürmeleri karşılığın

da Türklerden taraf olacaklarına ve onlara yardım edecekleri

ne dair söz vermişlerdi; halk tarafından kurtarıcı olarak görü

len ve kendilerinden zarar gelmeyeceği düşünülen Alm ugavarlar 

kaleye girdikten sonra burada yaşayanları öldürmüş, cesetle

ri dışarı atmış ve kaleyi Türklere teslim etmişlerdi. Daha son-

166 Uludağ. Bkz. Um ar, a.g.e., s. 613.

167 Kuzeybatı A nadolu 'n un  bu gü n kü  B alıkesir ile  Ç an akk ale  ili T ro a s  b ö lg e s i d ı

şında kalan  parçasıdır. Bkz. U m ar, a.g.e., s. 594.

168 Kouboukleia; U ludağın b atı yan ın d a, U lu bat yak ın ın d a  b ir  h isa rd ır . B kz. 

Umar, a.g.e., s. 473.

169 Osm an ya  d a  O rhan Bey? O sm an lılar N isan  1326’d a  B ursa ’y ı feth e tm iş, e r te 

si yıl m ayıs ayında ise L opadion ’u a lm ışlard ır. Bkz. N icol, a.g.e., s. 15?.

170 Ulubat köyünün o rtaçağda taşıdığı addır. Bkz. U m ar, a.g.e., s. 5 2 0 -5 2 1.
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ra kendilerine rehberlik yapan Türklerle birlikte Lampsakos,7l’a 

doğru yola çıkan Almugavarlar şans eseri yolda aileleriyle bir

likte kaçan BizanslIlara rastlamış onları esir almış ve böylece 

Çanakkale Boğazını beklemedikleri kazançla yani bu büyük ga

nimetle geçmişlerdi.

X III/l3 T h yraia  ve E phese’n in  A lın m a s ı172 

İmparator, doğuda bulunan kalelerin açlık çektiğini ve kuşatıl

dığını öğrenmişti. Ve açlık çekenlere çare bulmak için büyük şe

hirlerde bulunan manastırların fazla buğdaylarını alarak deniz 

yoluyla buralara yolladı; Türklerin saldırdıkları yerler için ise 

Tatar hanı Olcaytu’ya, Gazan’a yolladığı elçiyi yollayarak mütte

fik bir ordu oluşturup oluşturamayacaklarını sordu. Bundan az 

bir süre sonra elçiler geri dönmüş ve 40 bin askerin hazır oldu

ğunu bildirmişlerdi, 20 bin kadar asker Olcaytu’nun kuzeniyle173 

birlikte İkonion174’a doğru yol almış, geri kalanlar ise onları takip 

edeceklerdi, buna dair elçiler tarafından İmparatora teminat ve

rilmişti. Çünkü elçiler İmparatorun lanet düşmanları geri püs

kürtmek için kimlerin hareket ettiğini bilmeyi ne kadar çok iste

diğinin farkındaydılar*75.

İmparator hediyeleri ve onları göndereceği elçileri hazır

layıp beklerken uğursuz bir haber daha geldi; Türklerden Sasa 

Bey'76 Efes’i ele geçirmişti; Germiyanlı Menteş beyin damadı

171 Çanakkale Boğazının M arm ara D enizi yakının daki girişin de, A nadolu kıyı

sındaki ilkçağ kenti; şim di Lapseki. Bkz. U m ar, a.g.e., s . 504.

172 Thyraia, T ire  ve  Ephese, Ayasuluğ yani E fes’dir. Bkz. W ittek, a.g.e., s. 188 ve 

190.

173 Olcaytu’nun kuzeni em ir Çoban’dır. Bkz. G rousset, a.g.e., s. 364.

174 G eç Bizans dönem inde İkonion yerine Koneion d a  denen b u  y e r  Konya’dır. 

Bkz. Um ar, a.g.e., s. 336.

175 İm parator A ndronikos, O sm anlılar ve  diğer beylik lerden  kurtulm ak için İl

hanlI Hanı Olcaytu’dan yardım  istem iştir. Bkz. Aksaraıfi, s. 242-243; Turan, 

a.g.e., s. 652; Grousset, a.g.e., s. 364-365; N icol, a.g.e., s. 150-151.

176 Sasa adı için bkz. Zarife Djusupova, “ Kırgız, K ıpçak ve  Sasa  A dı", Uluslar

arası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu Ekim 2004 Balıkesir, Balıkesir

2005, s. 75. Sasa Bey hakkında ayrıca bkz. VVittek, a.g.e., s. 37-39; Himmet
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olan Sasa ondan uzun süre önce ayrılmış ve kendi hesabına ordu 

oluşturarak kayın pederinden de güçlü hale gelmişti. Yine bu 

bölgede bulunan Tire kalesi de daha önceden onun tarafından 

halkı uzun bir açlığa mahkum edilerek ele geçirilmişti177. Yine 

Efes178 alınırken de aynı taktik uygulanmasına rağmen bu sefer 

halk yaptıkları anlaşma sonucu fazla eziyet çekmemiş, karşılı

ğında ünlü Meryem ve İsa heykeli ile büyük miktarda para alı

narak, Türklerin yaptıkları kötü muameleler göz önünde bulun

durularak halkın bir kısmı Tire’ye gönderilmiş, geri kalanlar ise 

kılıç kurbanı edilerek hiç acımadan öldürülmüştü.

Akın, Aydınoğullan Tarihi Hakkında Bir Araştırma, A n kara  1968, s. 17; Şe- 

rafettin Turan, Türkiye- İtalya İlişkileri J: Selçuklular’dan Bizans’ın Sona  

Erişine, İstanbul 1990, s. 226.

177 Tire’nin fethi ile ilgili bkz. VVittek, a.g.e., s. 38-39.

178 Efes/Ayasuluğ, erken dönem lerden beri iskân edilm iş olm akla b irlik te, ilk  

yerleşim yeri saptanam am ıştır. O rtaçağ İslam  coğrafyacılarının  eserlerin 

de Efesis ve U fsus şeklinde anılan Efes ism i O rtaçağ İslam  kaynaklarında 

Altouogo, A ltologo, H aulteloge, Altolloch ve Latolgo o larak geçm ektedir. 

Türkler tarafından i4 .yüzyıld a  nadiren “kar ile  yazılm aktadır. Efes, Batı 

Anadolu’nun en önem li şehir ve  lim anlarından biriydi. H elenistik  dön em de 

Efes, Bergama ve  M ilet ile  birlikte, yünlü  ku m aşlann  üretim inde v e  halıların  

ihracında çok önem liydi. Efes, Rom a İm paratorluğu zam anında, R om a’nın  

Asya eyaletleriyle bağlantısını sağlayan çok önem li b ir  kavşak  n oktası v e  t i

caret lim anı görevini görüyordu. Anadolu'nun o  zam anki b ü tü n  ticari m al

lan  Efes’te toplanarak buradan batıya aktarılırdı. Bizans İm paratorluğu za

manında da Efes, İzm ir, Foça v e  Edrem it’le b irlikte Batı A nadolu k ıyıları

nın en önem li b ir  ticaret lim anı ve deniz üssü durum unda bulunuyordu. V I. 

Yüzyılda M enderes nehrinin getirdiği alüvyonlarla haliçin  dolm ası sonu cu 

şehrin yavaş yavaş terk  edilm eye başladığı görülm ektedir. Buna karşılık  b u 

günkü Selçuk kasabasının bulunduğu tepenin etekleri üzerinde y en i b ir  şe

hir olan A yasuluğ şehri yükselm eye başladı. A nadolu Selçuklu ları zam an ın 

da Karadeniz k ıy ılan  ve İç A nadolu’dan gelip  Batı’y a  ulaşan yo llar d a  E fes'de 

düğümleniyordu. Beylikler dönem inde ise M enteşe B ey’in d am adı S asa  B ey, 

Ayasuluğ'u 1304’de fethetm iştir. Bkz. Cahit T elci, ıs-ı6 .Y ü zy ıllard a  A yasu 

luğ Kazası, Yayınlanm am ış D oktara T ezi, Ege Ü niversitesi Sosyal B ilim ler 

Enstitüsü, İzm ir 1999; İlhan Erdem , “XIII.-X IV. Yüzyıllarda A kden iz T ica 

retinde Selçuk”, I. Uluslar a ra sı Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu  

Bildirileri, Ege Ü niversitesi İzm ir Araştırm a vc Uygulam a M erkezi Yayını, 

İzmir 1998; Halil İnalcık, “ Batı A nadolu’da Yükselen Denizci G azi B eylik le

ri, Bizans ve Haçlılar” , Uluslar arası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu  

Ekim 2004, Balıkesir 2005, s. 22.
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XIII/i5 Melik tsak
Türklerden biri olan ve önemli bir grubun başında bulunan Melik 

İsak179 İmparatora, Katalanlardan habersiz olarak, görüşme is

teğini bildirmek üzere casuslar yollamıştı. İmparatorun yararı

na bir şeyler yapmak için Almugavarlara da ihanet etmeye hazır 

olan bu adam, ya İmparatora yardımcı olmak için burada kala

cak, ya da adamlarıyla diğer yakaya geçecekti. Her gün felaket

ler çoğalıyor ve düşmanı engellemeye yönelik hareketler yapmak 

imkansız hale geliyordu. İşte tüm bunları göz önünde bulundu

ran İmparator, gönüllü olarak elçiyle görüşmeyi kabul etti ve dö

nüşte de kendisi Türk bir elçi göndererek İsak’a o önlemin tam 

olarak yeterli olmadığını, İsak’ın Türk Sultanının kızıyla evlen

mesi gerektiğini ve böylece çeyiz olarak hediyeler ve diğer mad

di kazançlar elde edeceğine dair söz vermişti180. Her gün yeni ha

berler geliyordu ve bu haberler arasında Türkopollerin Melik ta

rafından bir araya getirildikleri de bulunmaktaydı; Türkopollere 

anlaşma yapmaları için eşleri gönderilecekti ve sonuçta bu saye

de işbirliğine varılmıştı, Almugavarlar bu olayı öğrendiklerinde 

ise yargıladıktan sonra Meliki ve onunla beraber ihanet edenleri 

affetmeyi seçmişti. Çünkü kendilerini savunmalarının bir yolu 

yoktu.

Almugavarlar buradaki Türkleri Madytosl8l’un ardında bı

rakarak gemileriyle denizde karşılarına çıkanları yağmalıyor ya 

da karada koşuşturarak çeşitli şehirlere saldırıyorlardı. Ayrıca 

İmparatora bir elçi gönderip ona maaşlarını ve rüşvet olarak 

ganimet göndermesini söylemeye cüret etmişlerdi ve sonun

da da reddedilerek gemileriyle barışçıl yollardan topraklarına 

dönmeleri sağlanmıştı. Bu durumu saymazsak, durum gerçek

ten de çaresizdi ve kurtuluş için tek umut Tanrı’ya yalvarmak

tı. Nitekim patrikte halkla birlikte bu yola daha sık başvurur ol-

179 K arasılı gü çlü  b ir  T ü rk  em iridir. Bkz. Mııntaner, C C X X V H I, s. 453-454; 
Ö d en , a.g.e., s. 26.

180 B urada geçen  o laylar için bkz. Ö den, a.g.e., s. 26 vd.

181 M adytos; G elibolu  Yarım adasındaki E ceabad ’ın ilkçağdaki adıdır. Bkz. 

U m ar, a.g.e., s. 532.
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muştu. KosmidionC?) kalesi tam am en um utsuz durum daydı. 

Çünkü Almugavarların gelip orayı ele geçireceklerinden korku

luyordu; İmparator da dışarıdan yardım  alabilm ek için İberie182 

ve Geneslere183 başvurmuştu; isteği onlarla ittifak kurm aktı.

İşte içerideki durum anlattığım ız gibi İm parator için pek 

de güven verici değildi. Yıllar önce İm paratorun tarafın a geç

miş olan, kutsal bir görev sahibi Drimys(?), ki bu adam ın ünü 

de Laskaris soyundan gelmesinden kaynaklanm aktadır, çok sa

yıda yandaşıyla hiç tereddüt etmeden İmparatora ihanet etti: 

Almugavarlara mektup yollayarak onları İmparatora karşı sa

vaşmak konusunda kışkırtm ıştı. Diğer bir yanda ise daha önce

den amirallik yapmış bir Katalan vardı; batılı olan ve va lilik  gö

revi de yapmış Myzakes’in yanında da bulunm uştu. Bu adam  da 

BizanslIların ardından iş çevirm eye başlam ış ve Alm ugavarlara 

hızla savaşa girmeleri için elçiler yollam ıştı. İşte bu yüzden bu 

adamları onlara uygun cezalar bekliyordu. Belkide yargılanıp  

mahkum edileceklerdi. Bu niyette olan herkesi sürgüne gönder

mek yolculuk edemeyecekleri ise Mosele m anastırına ya  da şeh

re ulaştırmak da hemde kışın ve soğuk da bir çözüm dü184.

182 İberie, İspanya ve P o rtek iz ’in  b u lu n d u ğ u  İb e r Y a r ım a d a s ıd ır  a n c a k  b u r a d a  

bahsedilen doğu da bu lu n a n  İb e re s ’ler  d iye  geçen  G ü rc ü le rd ir . B k z. P ach-  

ymeres, IV, s. 682 dpn. 14.

183 Genes adı ile C en evizliler k a st ed ilm iştir . B kz. P achym eres, IV , s. 6 4 8  d p n . 

99.

184 Bizans yazarların ın  gen el k a n ısın a  gö re, K a ta la n la rm  re is i R o g er, İm p a ra to r

IX.M ikhail ile y ü z  y ü ze  g ö rü şm ek  için  13 0 5 'd e  B iza n s o rd u g a h ın a  g it t iğ in d e , 

oğlu Kyzikos’ta R o ger’ın  a d am la rın d a n  b iri ta ra fın d a n  c a n ic e  ö ld ü r ü le n  A la n  

reislerinden biri, R o ger’ı s ırtın d an  h a n çe rle y e re k  ö ld ü rm ü ş tü r . B u  o la y ın  s u 

çunu A lanlarda değil de B izan slIlarda g ö ren  K a ta la n  B ir liğ i ise  ç ılg ın  g ib i b ü 

tün T rakya’yı yakıp  y ıkm ış, y ö re y i İsp an yo l to p ra ğ ı ilan  e tm iş le rd ir . la n  H c- 

ath ise Roger’m Bizans İm p a ra to rlu ğ u  tarafın d an  ö ld ü r tü ld ü ğ ü n ü  s ö y le m e k 

tedirler. Bkz. lan  H eath, Byzantine A rm ies 1118-1461, L o n d ra  19 9 5, s. 2 2 . 

Daha sonra kend ilerin e yen i şefle r seçe n  K a ta la n la r G e lib o lu 'y a  y e r le ş m iş 

lerdir. K atalanlarm  bun dan  so n rak i m a cera la rı için  b k z . N ico l, a .g .e ., s. 14 2  

vd.
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XIII/22 Yeni Bir Melik İsak Olayı

Daha önce İsak adını taşıyan bir Türk’ten bahsetmiştik, evlilik 
anlaşması yapmasından sonra'85 bu adam Katalanlar tarafından 
barışçıl bir şekilde adamlarıyla başka kıyıya götürülmüştü ve 
batıda bulunmaktaydı. İsak, BizanslIların avantajına olacak şey

ler yapacağına söz vererek yapılacak yeni antlaşmanın hızlandı
rılması için doğuya elçiler yollamıştı. Bir diğer mesajı da henüz 
ayrılan Türkopollerin geri dönmeleri için onlara yolladı bu ara

da bahsi geçen Türkopollerin eşleri ve çocukları Alanlar tarafın

dan alınan şehirde bulunuyorlardı. İmparator Katalan güçleri
ni zayıflatacak bir yol istediği için elçileri kabul etmişti; ve olay

ları inceledikten sonra onlara olumlu bir cevap verdi. Bu arada 
İsak’ın evlendiği genç kızın şehirde Bizans adetleriyle yaşamaya 
çalışmasını anlatmak da oldukça can sıkıcı.

Türklerin Sultanı olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev ölmüştü'86; 
daha önceden bahsettiğimiz İzzeddin187 ise kardeşi Rükneddin'88
ile büyük anlaşmazlıklar yaşamaktaydı; bu ikisi iktidar için mü
cadele ediyordu, daha önceden kontrolü ellerine geçirmeye çalı
şan Tatarlara eğilimi olan Rükneddin’e, kardeşi tarafından sal
dırıldı. Bu arada İzzeddin yeni İmparator Théodore Laskaris ile 
anlaşma yapmak için bir araya gelmeye karar vermişti189. Ancak 
İmparator onu karşıladığında her ne kadar iyiliksever bir tutum 
sergilese de hem kendi devletini kurtarmaya çalıştığından hem- 
de Türklerin düşmanı olan Tatarlardan korktuğundan onunla

185 Melik İshak, Bizans’ın yardımıyla Selçuklu tahtına oturm ak ve bu amaçla 

Sultan Mesud'un kızı ile evlenmek niyetindeydi. Ancak Bizans İmparatoru 

bu projeyi zamansız bulunca, Bizans sarayında yetişen Melik Konstantin'in 

yeğeni prenses ile evlenmiştir. Bkz. Öden, a.g.e., s. 26-27.

186 İzzeddin Keykavus bkz. Faruk Sümer, “Keykâvus 11", TDVİA, 25, s. 355.

187 Rükneddin Kılıç Arslan,

188 1254’de II.İzzeddin Keykavus tek başına iktidarı ele geçirdiğinde İznik yöne

timinde de değişiklik olmuş, 111. loanncs Vatatzcs'in ölümü üzerine oğlu 11. 

Theodoros Laskaris başa geçmiştir. Bkz. Ayönü, a.g.e., s. 179.

189 Yeni İmparator II. Theodoros Laskaris tahta oturduktan sonra ilk iş baba

sının Selçuklularla yaptığı anlaşmayı yenilemiş ancak batıdaki sorunlarla il

gilenmek zorunda olduğundan İzzcddin'e yardım etmemiştir. Bkz. Ayönu,

a.g.e., s. 179-
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beraber harekete geçemedi. Çünkü zaten R ükneddin  ile  a n la ş 
ma yapan Tatarların Türklere hakim  olm ası B izanslIlarla  k o m şu  
olması demekti. Meclisini toplayan İm parator bu konu h a k k ın 
da onlardan derinlemesine düşünm elerini istedi. A n c a k  b ir  te k  
şeyi konunun dışında tutm alarını istiyordu İzzed d in ’i k o ru m a 
yı. Ancak meclisten İmparatora karşı sadakatsiz olan  b ir  a d a m  
BizanslIların iktidarı için tehlikeli olacak bir tek lifte  b u lu n a ra k  
resmen kalelerin surlarını yıkm ak istem iş, yan i İzzed d in ’i k o ru 
yalım demiş, ancak sonunda da İm parator tarafın d a k o v u lm u ş
tu. Artık meclis bu konuda hem fik ir  olmuş, kaçak  geri çe v rilm iş  
yani İzzeddin kardeşine saldırm ak için İm paratorun y a rd ım ın 
dan yararlanamamıştı*90.

Daha yeni bir mücadeleden çıkan İzzedd in  d in len m e f ı r 
satı bulamamış çünkü İm parator L askaris’in öld üğünü , y e r i
ne Palailogos’ların geçtiğini öğrenm işti191. İm paratorla  k u r 
mayı çok istediği dostluk ve anlaşm a için  P alailogos’a  b a ş v u r 
du. Ancak umutlan yine boşa çıkm ıştı: İm parator T atar H an ı 
Hülâgu ile evlilik anlaşması yapm ak üzere ona k ızı M aria ’y i  y o l
lamış, ancak bu arada Hülâgu da hayatını k ayb ettiğ in d en  yen i 
han olan kardeşi Abaka M aria ile evlenm işti192. B iza n slıla r  ta 
rafından esir edilen Sultan İzzeddin şehirde tu tu lm ay a  d evam  
ediyordu193. Bu esir Sultan İzzeddin’in um u tları vard ı, a n c a k

190 Yeni İm parator İoanncs IV. L a sk a ris  (2 5  A r a lık  1 2 5 0 -? 1 3 0 5 ), İ z n ik  İ m p a r a 

toru (18 Ağustos 1258-25 A ra lık  126 1) T h e o d o r o s  II. D o u k a s  L a s k a r is  i le  B u l

gar Prensesi Elena A sen in a ’m n  o ğ lu d u r. B a b a sın ın  ö lü m ü n d e  t a h ta  g e ç t iğ in 

de sadece 7 yaşın da olan  yan i İm p a ra to ru n  n a ib i M ik h a il P a la io lo g o s , 1 O c a k  

1259’da kendisini V III. M ikh ail a d ıy la  o rta k  im p a r a to r  ila n  e tt ir m iş t ir . M ik 

hail İstanbul'u 25 T em m u z 12 6 1’d e  L a tin le rd e n  g e r i a ld ığ ın d a  İ z n ik 't e  o la n  

İoannis’in gözlerine m il çektirerek , G e b z e  k a le s in e  k a p a tm ış t ır . B u r a d a  y a 

zarın bahsettiği yen i İm parato r V III.M ik h a il'd ir .

191 Hiilâgu'nun aile hayatı v c  b a h si ge çe n  e v lilik  iç in  b k z . Y u v a lı ,  a .g .e ., s .  4 8 .

192 Daha öncc bahsi geçtiği gib i, II. İzzed d in  K e y k a v u s  1 2 6 2 'd c  İ s t a n b u l ’a  g i d e 

rek Bizans İm paratorluğuna s ığ ın m ıştır . A n c a k  ç o k  g e d m e d e n  İ m p a r a t o r  le 

hine planlar yapan Sultan  E n ez k a le s in e  h a p se d ilm iş tir . B k z . A y ö n ü , a .g .e ..  
s. 185-192.

!93 Gregoras’a göre, E nez ka lesin d e h a p is  tu tu la n  S u lta n . B u lg a r  h i ik ü n ıd a -  

n  Koııstantin'c h aber gö n d ererek  k e n d isin i k u r ta r d ığ ı  t a k d ir i ! * '-----’



XIII/22 Yeni Bir Melik İsak Olayı

Daha önce İsak adını taşıyan bir Türk’ten bahsetmiştik, evlilik 

anlaşması yapmasından sonra185 bu adam Katalanlar tarafından 

banşçıl bir şekilde adamlarıyla başka kıyıya götürülmüştü ve 

batıda bulunmaktaydı. İsak, BizanslIların avantajına olacak şey

ler yapacağına söz vererek yapılacak yeni antlaşmanın hızlandı

rılması için doğuya elçiler yollamıştı. Bir diğer mesajı da henüz 

ayrılan Türkopollerin geri dönmeleri için onlara yolladı bu ara

da bahsi geçen Türkopollerin eşleri ve çocukları Alanlar tarafın

dan alınan şehirde bulunuyorlardı. İmparator Katalan güçleri

ni zayıflatacak bir yol istediği için elçileri kabul etmişti; ve olay

ları inceledikten sonra onlara olumlu bir cevap verdi. Bu arada 

İsak’ın evlendiği genç kızın şehirde Bizans adetleriyle yaşamaya 

çalışmasını anlatmak da oldukça can sıkıcı.

Türklerin Sultanı olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev ölmüştü186; 

daha önceden bahsettiğimiz İzzeddin187 ise kardeşi Rükneddin188 

ile büyük anlaşmazlıklar yaşamaktaydı; bu ikisi iktidar için mü

cadele ediyordu, daha önceden kontrolü ellerine geçirmeye çalı

şan Tatarlara eğilimi olan Rükneddin’e, kardeşi tarafından sal

dırıldı. Bu arada İzzeddin yeni İmparator Théodore Laskaris ile 

anlaşma yapmak için bir araya gelmeye karar vermişti189. Ancak 

İmparator onu karşıladığında her ne kadar iyiliksever bir tutum 

sergilese de hem kendi devletini kurtarmaya çalıştığından hem- 

de Türklerin düşmanı olan Tatarlardan korktuğundan onunla

185 Melik İshak, Bizans’ın yardımıyla Selçuklu tahtına oturm ak ve bu amaçla 

Sultan Mesud’un kızı ile evlenmek niyetindeydi. A ncak Bizans İmparatoru 

bu projeyi zamansız bulunca, Bizans sarayında yetişen M elik  Konstantin’in 

yeğeni prenses ile evlenmiştir. Bkz. Öden, a.g.e., s. 26-27.

186 izzeddin Keykavus bkz. Faruk Sümer, “Keykâvus II", TDVİA, 25, s. 355-

187 Rükneddin Kılıç Arslan.

188 1254'de Il.İzzeddin Keykavus tek başına iktidarı ele geçirdiğinde İznik yöne

timinde de değişiklik olmuş, III. Ioannes Vatatzes’in ölüm ü üzerine oğlu II. 

Theodoros Laskaris başa geçmiştir. Bkz. Ayönü, a.g.e., s. 179.

189 Yeni İmparator II. Theodoros Laskaris tahta oturduktan sonra ilk iş baba*

sının Selçuklularla yaptığı anlaşmayı yenilemiş ancak batıdaki sorunlarla il

gilenmek zorunda olduğundan İzzeddin’e yardım etm em iştir. Bkz. Ayonu,

a.g.e., s. 179.

BizanslI Gözüyle Türkler

104

G eorge s Pachymérès

beraber harekete geçemedi. Çünkü zaten Rükneddin ile anlaş

ma yapan Tatarların Türklere hakim olması BizanslIlarla komşu 

olması demekti. Meclisini toplayan İmparator bu konu hakkın

da onlardan derinlemesine düşünmelerini istedi. Ancak bir tek 

şeyi konunun dışında tutmalarını istiyordu İzzeddin’i koruma

yı. Ancak meclisten İmparatora karşı sadakatsiz olan bir adam 

Bizanslıların iktidarı için tehlikeli olacak bir teklifte bulunarak 

resmen kalelerin surlarını yıkmak istemiş, yani İzzeddin’i koru

yalım demiş, ancak sonunda da İmparator tarafında kovulmuş

tu. Artık meclis bu konuda hem fikir olmuş, kaçak geri çevrilmiş 

yani İzzeddin kardeşine saldırmak için İmparatorun yardımın

dan yararlanamamıştı190.

Daha yeni bir mücadeleden çıkan İzzeddin dinlenme fır

satı bulamamış çünkü İmparator Laskaris’in öldüğünü, yeri

ne Palailogos’ların geçtiğini öğrenmişti191. İmparatorla kur

mayı çok istediği dostluk ve anlaşma için Palailogos’a başvur

du. Ancak umutları yine boşa çıkmıştı: İmparator Tatar Hanı 

Hülâgu ile evlilik anlaşması yapmak üzere ona kızı Maria’yi yol
lamış, ancak bu arada Hülâgu da hayatını kaybettiğinden yeni 

han olan kardeşi Abaka Maria ile evlenmişti192. Bizanslılar ta

rafından esir edilen Sultan İzzeddin şehirde tutulmaya devam 

ediyordu193. Bu esir Sultan İzzeddin’in umutları vardı, ancak

190 Yeni İm parator İoannes IV. Laskaris (25 Aralık 1250-?1305), İznik İmpara

toru (18 A ğustos 1258-25 Aralık 1261) Theodoros II. Doukas Laskaris ile Bul

gar Prensesi Elena A senina’nın oğludur. Babasının ölümünde tahta geçtiğin

de sadece 7  yaşın da olan yani İm paratorun naibi M ikhail Palaiologos, 1 Ocak 

1259’da kendisini V III. M ikhail adıyla ortak imparator ilan ettirmiştir. Mik

hail İstanbul’u 25 Tem m uz 1261’de Latinlerden geri aldığında İznik’te olan 

İoannis’in  gözlerine m il çektirerek, Gebze kalesine kapatmıştır. Burada ya

zarın bahsettiği yen i İm parator VHI.M ikhail’dir.

191 H ülâgu’nun aile hayatı ve  bahsi geçen evlilik için bkz. Yuvalı, a.g.e., s. 48.

192 Daha önce bahsi geçtiği gibi, II. İzzeddin Keykavus 1262’de İstanbul’a gide

rek  ttîTang İm paratorluğuna sığınm ıştır. A ncak çok geçmeden İmparator le

hine planlar yapan Sultan Enez kalesine hapsedilmiştir. Bkz. Ayönü, a.g.e., 

s. 185-192.
193 Gregoras’a göre, Enez kalesinde hapis tutulan Sultan, Bulgar hükümda

rı Konstantin’e haber göndererek kendisini kurtardığı takdirde ona bunun
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yeni durumu sezmiş, daha öncede belirttiğimiz gibi, Enez’den 
kaçmak için plan yapmış ve Karadeniz’in kuzeyinde bulunan 
Tatarların, yani Bulgarların şefi Konstantin’in planını gerçek

leştirmişti19“.

İzzeddin’in ortadan kaybolmasından yıllar sonra, oğlu”5 
Karadeniz’i geçerek Kastamonu’ya varmıştır. Tatarların boyun
duruğu altında bulunan bu adam babasından ve hatta büyük ba

basında kalan mirastan faydalanmak istiyordu. Bunun için de 

harekete geçti. Ancak Amourios ona engel olunca bu kez de eşini 

de yanına alarak İmparatorla görüşmeye karar verdi. İmparator 
henüz şehirde değildi. Nife sefere gitmiş ve onu orada bekliyor

du. Melik de eşini şehirde bırakarak İmparatorun adamları eşli

ğinde yola çıkmış, ancak İmparatora ulaşacağı bu yolda kararı
nı değiştirerek bir anda Atrammytion195 tarafından kaçarak yeni 
maceralara girişmişti ki, bunları daha önce anlatmıştık. Daha 

sonra eşi de tabi İmparatorun izniyle Melik’in yanına gidebilmiş. 

Ancak kızı rehine olarak kalmış ve yıllarca İmparatorun gön
derdiği ödenekle şehirde yaşamıştı. Aynı şekilde Sultan’m di
ğer oğlu Melik Konstantin197 de Bizanshlarm elinde kalmış vaf
tiz edilerek Bizans adetlerini yürekten kabullenmişti. Kendisine 
Melik de denilen İsak haber göndererek bu adamm kızıyla ev

Bizanslı Gözüyle Türkler

karşılığım fazlasıyla ödeyeceğini söylemiştir. Konstantin, sâbık İmparator 

Laskaris’in kızı ile evli olduğundan ve karısı kör edilen kardeşinin intikamı

nı almak istediğinden bu teklifi kabul etmiştir. Bkz. Ayönü, a.g.e., s. 191 dpn. 

675-

194 Pachymercs'de Masour olarak geçen kişi, II. İzzeddin Keykavus’un oğlu Me

lik Masur’dur. Bkz. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Ankara 

1981, s. 325.

195 Adramytteion, Edremit adının Hellen ağzına uydurulm uş biçim idir. Bkz. 

Umar, a.g.e„ s. 19.

196 Sultan İzzeddin, Bizans ülkesinden kaçarken oğullarından biri İstanbul’da 

kalmış ve Hıristiyanlığı kabul ederek Konstantin adını alm ıştır, ayrıca 

Sultan'ın İstanbul’da kalan bir de kızı vardır. Bkz. Osm an Turan, Keykavus 

II, İA, VI, Eskişehir 1997, s. 642-645.; Turan, a.g.e., s. 580.

197 Kata!an askerlerinin yeni komutam olan Berenguar de Rocafort döneminde

gitgide daha çok Türk savaşçı paralı asker olarak Çanakkale Boğazını aşıyor

du. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 142.
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lenmek istemişti. Ayrıca kızın amcası olan Melik'in İmparator 

tarafından Sultan yapılmasını istemişti ki, bahsi geçen İsak. 
İmparator tarafından oğlu gibi benimsenmiş ve Bizanslılann ya

rarına hareket etmiştir. İmparator, Türklerle yapılan bu anlaş
madan memnundu. Ancak genç kızın amcası olan Melik'in tah

ta çıkmasını onaylamasa da değerli çeyizler hazırlatarak onu kız 
ile birlikte denizin ötesindeki Pegai’ye yollamış; ona anlaşmala

ra uyarak orada kalmasını emretmiş ve Melik de bu şehri yönet
mişti. Ayrıca eğer Türkleri engellemek gerekirse diye burada bir 
sürü yelkenli hazırlanmıştı.

Katalanlar, Türklerle birlikte198 Raidestos’u kuşatıp, bu ka
leyi Trakya’yı gözetlemek için üs olarak kullanmayı planlayın
ca İmparator buradaki insanları götürmeyi denemek için iki 

tane triere yollamıştı. Böylece sadece işe yarayan savaşçılar 
orada kalacaktı. Ancak Türkler İmparatorun adamlarının gel
mesine engel olmuş ve hemen karşılarına çıkmışlardı. Halk ise 
İmparatorun onlarla ilgilenmediğini düşününce teslim olmuş ve 
isteyerek geri çekilmiş gibi görülmüşlerdi. Ancak trierelerbu in
sanlardan bazılarım kurtarmayı başarmışlardı ki, bu insanlar 
saldırganlar tarafından şehirden atılanlardı. İşte bu güçlükler 
yaşanırken Katalanlar bölgeyi Silivri’nin ötesine kadar dolaşmış 
ve kalelere saklanmakta geç kalanları hırpalamışlardı199.

XIII/29 Yine Melik İsak ve Türklerle İlgili Bir Olay

Melik İsak’ın nişanlısını bu kıyı şehrine göndermesi için Pegai 
hazırlanmış ve Türklerin diğer kıyıya geçmeleri şartıyla bir an
laşmaya varılarak evlilik planlanmıştı. İsak’ın yapması gereken

198 Katalanlar, DC.Mikîıail ile 1305 Haziranında yapılan çatışmada büyük bir za

fer kazanmıştır. Katalanlar, Raidestos kentinden korkunç bir öç almış, tüm 

halkı kadınlar da dahil kılıçtan geçirmişlerdir. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 142; Daş, 

cLg.e., s. 97-
199 II. Andronikos'un Melik Konstantin’i yeğeni prenses ile birlikte Biga’ya gön

dererek Melik İsak ile prensesin evliliğini gerçekleştirmiştir. İmparatorun 

bu evlilikteki aman  Melik'i Katalan-Türk ittifakmı bozmak amacıyla kullan

maktır. Bkz. Öden, cugje  ̂s. 27.
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kendisini destekleyen yandaşlarından bazılarını yanma alarak 
Çanakkale Boğazını geçmek ve Türklere boyun eğdirmekti*'4''. 
Bu geçme işi için bir yol bulmuş, yanındakilerle yola çıkmış ve 
yalan söyleyerek Almugavarlardan ayrılan bazı Türkleri kandır
mayı başarmıştı. Bu Türkler cesurca Katalan şeflere saldırıp on
ları hile ile öldürmüş ve İmparatorun gemilerine sığınmak için 
tüm güçleriyle kıyıya çekilmişlerdi. Fakat çok geçmeden olanla
rın farkına varan Almugavarlar vakitsizce ortalığa çıkıp bu ka
çaklara saldırdılar; mücadele Eudumoplatanon’da geçmiş bu
rada birçok Katalan ölmüş, ama bununla beraber iki yüz kadar 
Türk de hayatını kaybetmişti.

Türklerin hâlâ kendilerine karşı bir eğilimleri olduğu
nu gören Katalanlar, Melik İsak’ın, Türkopollerin komutanı 
Tagchatziaris'î''',’m ve Melik İsak’m öz kard eşin in , ki abisine 
yardım etmekteydi, kendilerine teslim edilmesi şartıyla onlar
la tekrar anlaşma yapacaklarını söylediler. Sonuçta bu adamlar 
Katalanlara teslim edildi: Katalanlar İsak’ı ve kardeşini kafaları
nı yere koyup kılıçla kellelerini keserek öldü rdülcr.Tagchatziaris’i 
ise tutukladılar. Bunun nedeni İsak’ı soyduklarında koltuk altın
da kendisine gönderilen İmparatorluk chrysobullu’nu(?) bulma- 
ianydı. Burada olası bir ihanet için sözler verildiği ve batıdaki 
T j;k komutanlarının yanında Tagchatziaris’in de adının geçtiği
ni okudular. Bu yüzden de onu öldürmek yerine güvenilir bir ha
pishaneye koydular.

Buldukları bu belge ile Türkleri kendilerine bağlayan 
Kata lanla; doğruca Tzourmjlou^’ya doğru ilerleyecekler
di. Ancak Turkopoller komutanları hapishaneden çıkarılmadı
ğı >j;ete onlara katılmayacaklarını bildirdiler. Bu istek kabul 
edilmişti, «onuçta herkes birbirine mecburdu; Katalanlar doğ-

v / ,  fi-. ir.v ¥/a  Hain 'ür. 6 «.</.«.,». 24 vd.
'/i,-, fi'. /«îîîjJ).*, ıîfM »vrfı> •nmlmf.m'-'/U'jĞit, ant;ılr llam mer'e göre ismi 

fi//. 1, <7//.*., *. Vf '¡¡m. tl'j

•jt/i to/1*-*/1,!: fi«/ f'n/ihymurgt, /V, *. rfpn. M -

3̂ /3 A^rvv 7 lr«Mi4 ır. Şimdi*) ili mcrlt/rr. ilçesine bağlı

ir.»/./ riır/ m ı*:, *
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ruca şehre saldırmak istiyorlardı ve bunun için adama ihtiyaç
ları vardı, adamların Lse derdi kaçmaktı. Katalanlar sonun
da şehre saldırmış ancak halkın direnişiyle karşılaşmışlardı. 
Gece olduğunda ise Tagchatziaris atının dizginlerini eline ala
rak tutulduğu kaleden yanındaki Türkopollerle birlikte kaça
rak, Tzarapes’in yanına varmak için Apros’a doğru yola koyul
du. Orada önceden yapılan anlaşmaya uygun olarak çok iyi kar
şılandı. Tzouroulou’da bırakılan Türklere gelirsek, onlar bu ka
çışı öğrendikten sonra kıyıdaki boş Latin gemilerinin bulundu
ğunu öğrenince Anadolu’ya geçme umuduyla sahile doğru kaç
mışlardı. Ancak bu olanları hoş karşılamayan Katalanlar kaçan
ların peşine düştü.

XIII/35 Trikokkİa’nın1"4 Türkler Tarafından Alınması 

Öte yandan doğuda özellikle İznik civarında durum dayanılmaz 
hale gelmişti çünkü Osman bölgeye büyük korku salmıştı, özel
likle İmparatorun kız kardeşi Maria” * Osman’a ters davranıyor
du. Bir keresinde İznik’e gelerek büyük bir kibirle tehditler sa- 
vurmuştu ki, bu olay üzerine iç bölgelerden otuz bin kadar Türk 
batıya yollanmıştı204. Haber İmparatora ulaştığında İmparator 
elçiler yollayarak Osman’a çok miktarda değerli hediye yolla
dı, ancak bu durum bile Osman’ı yavaşlatmaya yetmemiş, o her 
durumda işe yarayan sağduyusunu kullanarak İznike saldır
mıştı207, üzüm bağlarını söktü ve ekinleri yok etti; son olarak 
da İznik’i koruyan Karahisar’a saldırdı ve burayı etrafta bulu-

204 Trikokkia, iznik’in güneydoğusunda bulunan ve şehri koruyan KarahisarMır. 

Bkz. Nicol, a g .t ,  s. 151.
205 Maña, VIII. MikhaQ'in üvey kardeşidir. İmparator, María yi eş olarak tlhan- 

lı Abaka Han’a vermiş, Aba İta ölünce María Konstantinopolis'e geri dönmüş

tür. Bizanslılar onu Despina Mugulion, yani Moğolların hanımı olarak. Mo
gollar ise Despina Hatun olarak tanıyorlardı. Bkz. Nicol. a.g*., s. 150.

206 María, imparator taralından tznik'e gönderilmiş ve onda bulunan halkı 
Moğolların yardıma geleceği haberiyle canlandırmaya çalışmıştır. Bkz. Ni- 
col. a.fj.e., s. 150-151.

207 OsmanlIların İznik saldırılan için bkz. Âfik Paşazade, s. 63 vd.
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nan tüm Türklerin yardımıyla kuşattı; bu savaşçı adamlar özel
likle de okçular uzun zaman bekledikten sonra hendekleri ka
zıklar, taşlar ve ağaçlarla doldurulmuş ve burası ele geçirilmiş
ti; Osman büyük bir katliam yaptı ve Tatarların olası saldırılan 
içinde kendine olan güveni sağlamlaştı.” 8

Yazın ortasında; İmparatorun yaklaşık on tane gemisi ordu 
komutanı Maruli’in eşliğinde Thasos’a yollandı. Amcasına kar
şı sadakatsiz olan yeğen Manuel Zaccaria209 İmparatora son de
rece sadıktı, bu adam zamanında iki gemiyle denize açılmış, 
korsanlarla mücadele ettikten sonra adaya ulaşıp Foça kalesi
ni ele geçirmişti210. Burayı yeniden inşa ettikten sonra sağlam 
bir kale haline getirmiş ve bu kaleden ayrıldığında adamları va
sıtasıyla hakimiyetini korumaya devam etmişti. İşte bu yüzden 
İmparator gemileriyle beraber ordu komutanını buraya yolla
mıştı: Maruli’ye bu adaya yardım ederek kaleyi elde tutması ko
nusunda güveniyordu, ayrıca civardaki Almugavarlan kendi
ne bağlaması hususunda da ona öğütler vermişti, çünkü Ferran 
Ximenissıl’in ordusunda olan bir grup Enez’i kuşatmıştı. Aynca 
sürekli saldırı halindeydi: Enez kalesinin temelini kazmış, önce 
başarılı olamamış sonra teknisyenler yardımıyla çukuru sağ
lamlaştırmışlardı. Ancak aynı sırada kuşatılanlar da içeriden

20$ İznik kentine Moğolların yardıma geleceği haberi burada da söylenildiği 

gibi, Osman Gazinin daha çok gayret göstermesine neden olmuştur. Osman 

Gazi ve adamları i307’de Karahisar kalesine saldırmış ve orayı da ele geçir

miştir. Bkz. Nicol, a.g.e., s. 151; Ostrogorsky, a.g.e., s. 467; İnalcık, “Osman 

Gazi’nin İznik Kuşatması ve Bafeus Muharebesi", s. 89-100; Türan, a.g^., S. 

654-
209 Cenovah Manuele Zaccaria bir denizcidir. Bu dönemde Bizans donanması 

olmadığından ve İmparator Türklerle uğraştığından Cenevizliler kendi he

saplarına denizlerde dolaşıp, çeşitli yerlere saldırıyorlardı. Bkz. Nicol, a.g#., 
s. 121-122.

210 Manuele Zaccaria ve kardeşi Benedetto Foça'yı ele geçirmenin yanı sıra, 

1305’de o yakınlardaki Khios’u da zapt etmeyi başarmıştır. Bkz. Nicol, a.g&, 
s. 121-122; Ostrogorsky, a.g.e., s. 452-453; Öden, a.g.e., s. 23. Eski ve yeni 

Foça, i2âo’dcn itibaren Ceneviz mülkü olmuş, ancak i455'de Osmanlılann 

eline geçmiştir. Bkz. Wittck, a.g.e., s. 17 dpn. 40.

211 Ferran Ximcno de Arcnos ve yaptıkları için bkz. Muntaner, CCXXII ve 

CCXXIII, s. 439 vd.

110

Geoıges Pachymirti

sağ hatta doğru bir tünel kazdıklarından düşmanın karşısına 
çıkmışlar, yakalanmış ve yok edilmişlerdi.

Açlıktan ölmek üzere olan Almugavarlann acilen yiyecek 
bulmaları gerekmekteydi. Bu yüzden de küçük gemiler hazırla
yarak Boleron'a ulaşmak için Manca312 nehrinin diğer kıyısına 
doğru hızla yola çıktılar. Ancak denizde ganimet arzusuyla dola
nan İmparatorun gemilerine rastlamışlardı. Bu adamların artık 
tek isteği yeni kurbanlarına ulaşmaktı; eğer biraz yavaş takip et
selerdi, Almugavarlar ırmağı aşacak ırmağın diğer kıyısına ula
şacaklardı ve bizimkilerin onları buradaki çıkışı olmayan akın
tılar da yakalamaları çok daha kolaydı. Böylece ana karadan da 
yardım alamazlar, kurtuluş umutlan da olmazdı. Ancak bizim
kiler aç gözlü olduklanndan onlan hemen arkalanndan daha ır
mağı aşmadan takip etmişlerdi. Almugavarlann hayatlan tehli
keye girdiğinden ve İmparatorun gemileriyle mücadele edeme
yeceklerinden ana karaya çıktılar; bazıları gemileriyle yakalan
mış, ama çoğu kaçmayı başarmıştı. Yakalananlar kılıç kurbanı 
edilirken gemileri de yakıldı2*3.

212 Manca diğer adıyla Hebros, Meriç ırmağına verilen addır. Bkz. (Jmar. ajgje., 
s. 309.

213 Sonuçta Katalanlar Trakya’dan ayrılmışlar ve Meriç'i geçmişlerdir; kimi 

onlann, kendi yurtlarına döneceklerini, kimiyse Athos Dağı’na saldıracak

larını söylemektedir. İçlerinden bazdan Kassandria'ya(?) varmış, ötekiler 

ise Tesalya"ya(?) doğru yola çıkmışlardır. Katalaa Birliğinin bundan son
raki serüvenleri, Bizans İmparatorluğu tarihinden çok, Yunanistan’ın ta

rihiyle bağlantılıdır. Bkz. Nicol, a.g.e., $. 144 vd. Athos Dağının bulundu

ğu, Ege Denizi’ne manan ûç yarımadadan birincisi olan Aynaroz, Yuna

nistan sınırlan içinde olmasına rağmen, "özerk’  bir ‘Ortodoks Ruhani 

Cumhuriyeti'dir. Yarımadanın en yüksek noktası Athos Dağı’nın yamaçla

rında, değişik milletlerden bin civarında Ortodoks papazı, manastır, kilise ve 

dağ evlerinde yaşamaktadır. Kutsal Athos Dağı’nın en parlak dönemine şa
hit olan 15. yüzyılda ise her birinde biner keşiş bulunan 30 manastır varken, 
20. yüsyılm ortalarında, bu din adamlarının sayısı dört bine, manastırların 

toplamı da 20’ye düşmüştür. Bkz. Sema Doğan. 'Ortaçağ Manastır Sistemi: 

Doğa ve Batı Manasnrlan*, HÖEFO, 20, Sa. 2, Ankara 2003, s. 73*89.
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m

T ' V ü n y a  t a r ih in in  e n  ö n e m li İm p a ra to rlu k la rın d a n  b iri olan 

v e  y ü z y ı l la r  b o y u n c a  v a r lığ ın ı  sü rd ü rm ey i b a şa ra n  B izans 

İ m p a r a to r lu ğ u n a  ö ld ü r ü c ü  d a rb e , IV. H açlı seferi ile  v u ru l

m u ş tu r . 12 0 3  s e n e s in d e  B iz a n s  b a şk en tin in  su rla r ı önüne va

ra n  H a ç lı o rd u s u  12 0 4 ’e  g e lin d iğ in d e  a r tık  şeh rin  sah ib i ol

m u ş , 12  N is a n  d a  d ü ş e n  ş e h ir  y e n i b ir  İm p a ra to rlu ğ u n  y an i Latin  

İm p a r a to r lu ğ u n u n  k u r u lm a s ın a  sa h n e  o lm u ştu . Bu dönem 

d e  B iz a n s  İm p a r a to r lu ğ u n u n  v a r lığ ı d e va m  ed iyo rd u . N itekim  

L a s k a r is  a ile s i  m e n s u p la n  B a tı A n a d o lu ’n un  b ü y ü k  bölüm ünü 

k o n tr o l  e tm e y i  s ü r d ü r e r e k , İ z n ik ’te  N ik e a  İm p arato rlu ğu n u  k u r

m u ş la r d ı.

İ s t a n b u l ’d a  k u r u la n  L a tin  İm p a ra to rlu ğ u n u n  u zu n  ö m ü r

lü  o lm a y a c a ğ ı  d a h a  k u ru lu ş u n d a n  b e lliy d i. 1261 sen esin e  g e 

lin d iğ in d e  b e k le n e n  so n  g e rç e k le ş ti ve  İz n ik  im p arato rla rın d a n  

IV . I o a n n e s ’i t a h tt a n  in d ire n  g e n e ra l M ik h a il P a la iolo gos, V III. 

M ik h a il  a d ıy la  ta ç  g iy d ik te n  so n ra , 12 6 1’de İsta n b u l a g irerek  

L a t in  e g e m e n liğ in e  so n  v e rd i.

B iz a n s ’ın  b a ş k e n tin e  y e n id e n  k a v u şm a sın a , h a ra p  olan  şeh 

r in  y e n id e n  s a ğ la m la ş t ır ı lm a s ın a  v e  A n a d o lu d a k i b a zı to p rak 

la r ın  g e r i  a lın m a s ın a  ra ğ m e n  B iza n s  İm p a ra to rlu ğ u n u n  son  iki 

y ü z y ı l ı  b ir  ç ö k ü ş  h ik a y e s id ir .

İm paratorluğun yeniden İstanbul’a taşınması ve V III. 

M ikhail dönem inde batıdaki mücadelelere ağırlık verilmesi doğu
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sınırının savunmasız kalmasına neden oldu. XI. yüzyıldan itiba
ren Bizans’ın hâkimi olduğu Anadolu topraklarına akınlar ya
pan Türkler zamanla bu topraklara yerleşme fırsatı bulmuşlar
dı. Başta Türkler olmak üzere sınır komşularına karşı ülkesini 
savunmak isteyen BizanslIların Venedik, Cenova ve Katalanlarla 
yaptıkları ittifaklar İmparatorlukta maddi olarak da büyük kriz
lere neden olmuştu. XIII. yüzyılın son yarısından itibaren Batı 
Anadolu hızlı bir şekilde Tiirkmenlerin hakimiyetine girmeye 
başladı. Bölgenin büyük şehirleri Türkler tarafından birer birer 
fethediliyordu.

1243 Kösedağ Savaşında Türkleri yenilgiye uğratan ve 
Türkiye Selçuklu Devletini egemenliği altına alan Moğollar, 
İran’a geçerek İlhanlı yönetimini kurmuşlardı. İlhanlIlardan 

Hülâgu Han 1258’de Bağdat’ı alarak Halifeliğe son verdi. 
İlhanlılar, Suriye’yi işgalden sonra Mısır’a doğru ilerlemeye baş
lamış ancak Memlûklar buna izin vermeyerek İlhan lıları 1260’da 
Ayn Calût savaşında mağlup ederek Suriye’den çıkarmışlardı. 
İlhanlılar Memlûkler tarafından uğratıldıkları yenilgiler dışın
da savaş kaybetmemişlerdir.

Moğol istilası ardından yaşanan siyasal gelişmeler 
Selçuklular ve Türkmenler arasındaki dengeyi sarsmıştır. 
Selçuklu yönetiminin zayıflamasından faydalanan Türkmenler 
artık tamamen bağımsızhareketetmeyebaşlamışlardı. Bölgedeki 
Bizans halkının kendilerine yüklenen ağır vergilerden bıkması 
ve kendilerini yalnız hissetmeleri Türkmenlerle sıkı ilişkiler kur
malarına neden olmuştu. Bu şartlar altında kurulan ve yavaş ya
vaş tüm Batı Anadolu’yu saran Batı Anadolu Beylikleri Bizans’ın 
sonunu da hızlandırmışlardır. Zaman zaman Bulgarlarla ya da 
Altın Orda Hanlarıyla evlilik bağıyla sıkı ilişkiler kurmaya ça
lışan Bizans, Venedik, Cenova ya da Katalanlardan aldığı des
tekle de bir şey elde edememişti. Nitekim sonunda beylikler ara
sında sivrilip, bir cihan imparatorluğu kuracak olan Osmanhlar, 
1453'de İstanbul’u fethederek ekonomik, sosyal ve siyasal sorun
larla uğraşan ve gücünü iyice yitiren Bizans İmparatorluğunun 
tarihe karışmasını sağlamışlardır.

114

Gcotges Pachymiıiı

Bizans tarih yazarlarından biri olan Pachymeres, eserin
de 1261-1308 yıllarına değinmektedir, lîserin ilk altı kitabı VIII. 
Mikhail, sonraki yedi kitap ise II. Androııikos devirlerine aittir. 
Aynı zamanda 1255-1261 yılları arasını içeren bir girişte mevcut
tur. Yazarın yaşadığı dönemi kaleme alması esere ayrı bir önem 
kazandırmıştır. Bu sebeple eseri XIII. Yüzyılın ikinci yarısı için 
değerli bir kaynaktır. Eser oldukça tarafsız bir şekilde yazılmış
tır. Eserin değerlendirilmesi noktasında kullandığımız kaynak
lar ve araştırma eserlerinde verilen bilgilerin eserde var olan bil
gilerle çoğu zaman örtüşmesi kuşkusuz kaynağın güvenilirliği
ni arttırmaktadır.

Sonuç olarak Pachymeres’in, İmparator II. Andronikos’un 
1259’da doğumundan başlayarak 1308’e kadar, kendi döneminin 
yarım yüzyılı kapsayan tarihini yazdığı eserinde, az önce bah
settiğimiz konuların hepsine değinmesi, eserin Türk tarihi açı
sından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymak
tadır. Ülkemizde son yıllara kadar pek ilgi görmeyen Bizans tari
hi üzerine çalışmalar yapan araştırmacıların sayıları gün geçtik
çe artmaktadır. Bizans’ın varlığını sürdürdüğü dönemin aydın
lanmasının kendi tarihimizin aydınlanması açısından bir hayli 
önemli olduğu düşünüldüğünde, bu durum gerçekten memnuni
yet vericidir. Bizans’ın son dönemi, Anadolu’daki Türk varlığı ve 
Osmanlı Devletinin kuruluşu açısında oldukça önem taşıyan ça
lışmamızda yer alan kayıtların, dönemin araştırmacılarına yar
dımcı olması en büyük isteğimizdir.
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