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THEODAR I. LASKARİS 1204 - 22. VE 
I. GIYASEDDİN KEYHUSREV* 

Çeviren : MİHİN EREN 

Latinler [İstanbul] şehrini zapt ettikten sonra şehrin saıkinle
rine, isterlerse orada kalıp onlann idaresi altında yaşamağa veya 
istedikleri yere serbestçe gitmelerine müsaade ettiler. Bunun üze
rine bir kısmı aleIµ, bir kısmı ise gizli olmak üzere, bütün itibarlı 
insanlar gittiler. İmparator Alexios'un damadı olduğu ve onun ta
rafından «Despot» ünvanı ile ta1tif edildiği söylenen Theodor Las
karis karısı Arma ile -yola koyulmuştu bile. Hanımı ve çocukları ıle 
füç kızı vardı, en ntıyU"ğfuıün-1smi. Ir~e,-·ilillicısi:i:rliı-ı\ifaria ve 
üÇifficüsfüıün adı Evçlo~iaidiLayrılıp gidirl.ce.Nik·ea cizni:k)sehri~ ---=-=-=--- -------------·--· . ._ ·- ·- - --· ________ .... _~ 
ne geldi ve Nikea'lılardan kendisini şehre kabul etmele_rlı;:ıJ. __ ye hü-
lfiimdar olarak tamma:ıann{.fatedi. :F~kat onlar onu kabul etme-___ -------------"-"~~--- ~- __ ,_ -~--.,-· 

Cliler. Onun üzerine.Laskaris onlara.yalvarıp hiç değilse karısını 
K:abul e~elerini. rica etti. Onların muvafakatini ancak güçlükle el

a.e-·edel5ilCI:C Karısını Nikea'ya gönderdikten sonra bu bölg~leri 
boyunduruğu altında almak ve kayınpederi Alexfös'üii- yerine İm
p.ar·ator olarak hüküm. sürebilmek için yaklli--Çevre!eri; Bursa ve
Civarlliı dolastı ve ı:ilina m1.lvafak oldu. Zira bu-arada samimi arka
ciaşıCs!i'l:laşıfofan Suftari'ai-cfa geldi. Bununla bir ittifak kurarak 
maksadına nail oldu. 

İmparator Alexios (III) Langobard'lar gı_.ra_f1nd_1;:1p __ e.sjr_aLının
ca, oı1ilar tara_fl!!ÇlınJlan.ınii1ı.ı:~JJjrJtl5tEl' yukarda aciı geçen MihaU'e2 

-çok miktarda altın mukabili teslim edildiler. İmparator Alexios 
kısaför.zamanMili.ail;b:iyanında kaldıktan sonra samimi alikadaşı 
olan Konya Sultam Jathatines'e3 gitmek istedi; zira adı geçen Jat-

-~ Bruno Lehmann'ın, Die Naclıriclıten des Niketas Clıoniates, Georgıos Akro
polites ıınd Paclıymeres iiber die Selcuqen in der Zeit von 1180 bis 1280 n. Crlı. 

(Graefenhainichen 1939) adlı kitabından alınmıştır. 
1 Gıyaseddin Keyhusrev I, ikinci defa 1204 - 1210 yıllarında hüküm sürdü. 
2 Michael I (1204 - 1214) Jannina, Arta ve Naupaktos da dahil Epirus hakimi, 

Alexios ·m: ün kuzeni,- ayn;a bak. Kugler, S. 287. 
-~:rmi:ıC:Yukarla-n~t ı. 
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hatines4 [eskiden] Müslümanların5 hükümdarı olan kardeşi Aşa
tines'in elinden kaçarak mülteci olarak İstanbul'a gelmişti. İm
parator Alexios tarafıhdan ·kabul edildi, vaftiz edildi ve evlatlığa 
kabul edildi. Bu [Jathatines] kaça.11 Kayzer Alexios (III) ile birlik· 
te İstanbul'dan kaçmıştı. Çok gün geçmeden ona bir adam gelerek 
gizlice kardeşinin ölümünü bildirdi. Perişan paçıavralara bürüne
rek o adamla birlikte [İkonium'a] vardı. Kendi adamları tarafın
dan tanındı ve Sultan olarak selamlandı. Bu [Jathatines] Kayzer 
Theodor~a6 sıkıntılı zamanlarda, ona silah yardımı yaparak ve it
tifak kurara;k çok faydalı oldu. Kraliçe Anna'yı kızkardeşi olarak 
tanıtırdı. 

Kayzer Alexios'un bütün arzusu ona [Sultan Keyhusrev'e] var
maktı. Zira damadı Kayzer Theodor'a gitmeği çekilmez buluyordu. 
Mihail'in memleketinden yol için [en lüzumlu] şeyleri aldıktan 

sonra uygun bir rüzgarla Adalia'da karaya yanaştı ve Sultan tara
fından dostane karşılandı. Fakat Nikea'da bulunan Kayzer Theodor'a 
Sultan tarafından gönderilen bir elçi kayınpeder ve Sultan'ın ora· 
ya varışını ve ona [Theodor'a] yabancı hakimiyeti haksız yere elde 
ettiğini bildiriyordu. Bu s·özler Kayzer'i çok ürküttü ve az kork· 
madı. Zira Sultan Kayzer [Alexios III.]'ü sadece bahane ediyordu, 
aslında maksadı bütün rum bölgesine saldırıp, yağma etmek veya 
hakimiyeti altına almak idi. Vaziyet Kayzer Theodor için adete bıça
ğilı ağzında ı:idi. Adamlarını toplıyarak onlara kayınpederi Kayzer 
Alexios'un mu yoksa kendi tarafını mı tutacaklarını sordu. Bunun 
üzerine hepsi hayranlıkla hep bir ağızdan bir karar almış gibi ya 
onunla yaşayacaklarını veya onunıla öleceklerini söylediler. 

Kayzer [Theodor I.] adam:ıannın sözlerinden cesaret alarak 
Nilrea'dan ayrıldı ve 'Sultan [Keyhusrev]'in elçisini beraberinde 
aldı. Büyük bir hızla Pl:ıJladelphia7 ya vardı. Kayzer Alexios'u yem 
olarak beraberinde götüren Sultan Antiochia üzerine yürüdü. Bu 
şehir Menderes bölgesine hakim idi. Maksadı burasını hakimiyeti 

4 Izzedin Kılıç Arslan ill 1203 yılında tahta geçiyor ve 1204 yılında bir yıldan 
daha az bir zaınan hükümdarlık ettikten sonra tekrar tahttan indiriliyor, bak Mün. 
II 563. 

5 Selçuklular idaresindeki Türkler kastediliyor, bak giriş S. 14. 
6 Theodor I Laskaris, 1204 - 1222 yıllarında hüküm sürdü. 
7 Bugünkü Alaşehir, bak. S. 24 No. 8. Bu şehir ancak 1390 yılında Osmanlılar 

tarafından zaptediliyor, bak. Wittek, Mentesche, S. 18 Not. 1. 
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altına almaktı. Bunun için muhasara hazırlığını yaparak şehri ku· 
şattı. Fethedilmesine çok az kalmıştı. Kayzer Theodor da bundan 
korkuyordu ve hakikaten durum öyle idi ki Sultanı sadece bu şehre 
haklın olmakla Rumların bütün topraklarını fethetmek için hiçbir 
engel kalmıyordu. Theodor bu harpte zor oyununda olduğiı giıbi 
herşeyi göze almıştı veya daha doğrusu biz dindarların ismini sem
bol veya mühür olarak beraber taşıdığımız Efendimiz isa'ya gü
veniyordu ve harpte lüzumsuz olaoak çadır ve benzeri eşyayı ık.iın
senin almaması, buna mukabil [herkesin] yiyecek ve giyecek gibi 
en lüzumlu şeyleri beraberinde götürmesi emrini vererek yürüyü· 
şü hızlandırdı. Bütün ordusu aşağı yukarı ikibin adamdan ibaretti, 
bunun sekizyüzü, bazı vesilelerin gösterdiği gibi, eli kuvvetli ce
-sur Latin idi, diğerleri Rum idi. 

Kayzer Menderes kenarındaki Antiochia yakınlarına gelince 
İran elçisini Efendisine gönderdi. O da gitti ve Sultan'a Kayzer'in 
ileri yürüyüşünü bildirdi. Bu Sultan'a inanılmaz gibi geldiyse de, 
elçi Kayzer'in yakınlarda olduğunu yemin ederek kuvvetlendirdi. 
Sultan bunu duyunca bütün kuvvetlerini mümkün olduğu kadar ça
buk toplayarak onları harbe hazırladı. 

Önoe Latinler Sultanın kuvvetlerine saldırdılar, fakat Müslü-
..____.._. __ .~--··--------~--·-··~-- ·-·- -·- ~-' ~·-~--~-------· -~---- ·-~ - ··---~·-e-~-"- '~,._- ---~- -· 

manların sayısı çok büyü~ğL Onlar [Latinler] harpte ellerinin 
'lruVVetiiff-ve" daha- f>ti:Yük-cesaret gösterirken çok daha büyük sayı

da düşman onların kılıçlarının kurbanı olduktan sonra hemen 
hemen hepsi öldü. Müslümanlar Latinlere galip geldikten sonra 
Runı_Jpivvetlerini · de ~ilicl:ia::ça;J5\IB'. _yendilef: .. Bir klSmi- ar.kalama 
'IJaıkma~J~.ş,çtııar, anoak çok azı c:İayarup harbin sonunU-beıtledi
ıe:r: SU.itan muhabereyrıtazai'fclilttaınmtıra·:rça; ·-e:r'f· aram:-aü-bir ~ ---·---····"··· ....... -... - .. . .····· .. ...... . . .... ~ - ...... -·····-·--·:!Q_ .... , 
dur:um~--~erı bjJjSi_ onu ona_ göş~:ı:@er. V~unun _l,9ıvy~~e 
güvenerek mümkün olduğiı kağ~r çıı:ıl:mlt Kayişı,"e hJ!~Ulll_şttı, he_r . 
118.Sid.~)frbirliiffuillaı. Sultan dipçikle Kayzer'in başımı, öyJe vur
du ki"; bu darbe. ile baygın şekil<!~ ~ttan ciiiŞtÜ:.Söylendiğine göre 

-at da bu-aarl:ledie~mücadele -edemez--hale-gelmis;-·su-ıtan'daIL-ikinci. 
--bir darba-·:Viyip yemediğini bilmiyorum. A~. düşen Kayzer, ilahi 
birkiıdretıe teki-ar--k.üvvetini kazanıp ayağa _kalkınca.kılıcım kının
cfü'rf çllfı:µtıp, -Sıiıtan · alaylı-<<OnJl_esir_alınız» ğjye~~- <:l9ndüğü sıra
ğ.a kısrağının arka biacaklarını kesti; Sultan normalden daha bü
Yffidükte bir kisrağm üstünde idi. Sultan eğerinden düşfulce ·ruii: 
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den başını kestiler, öyle ki, ne Sultan, ne de onun yanında bulu
naruardan biri Sfütan'ıp._b_a;ş:ınm..ltimiIL..ta:rafından__u_çurnlduğanµ 
~8• Böylece Kayzer galib idi fakat aslında mağlup !_di, 
zira çok az askeri kaldığı için il:eriyerniyordu. Bu da Rumlara bir 
İStirahat fasılası için -bir fırsat idi9~-Şirndi-Müslümanlar Rumlarla 
bozulamıyacak bir anlaşma hazırladılar. O muharebeden itibaren 
Kayzer'in silah bırakışması mevcuttu; şimdi kendisini Latinler'e 
karşı harbe hasretti. Muharebede bulmuş olduğu Kay:mp_ede:rLKay_- "> 

zer Alexios'u beraherin1?,§.lw_:ve __ onu.lay:ık-olduğu.saygı.il~ Nik,ea': 
-y:a,-göfurd.u:-A1eXios;-bral. alarrıetleri olmadan _Hyaki,rıtho,s- rrı.a.nas
~da10 y~amak mecibtirfyetmct~~~idC'bii~lı8:~e-- oraa8.'--öic1üii ~ K:a-
nsı Euphrosyne Arta12 bölgesinde öldü, cesedi de orada gömülffiL 

-·~~--------~----·-··-----

Ben tekrar Kayzer Theodor Laskaris'i anlatmak istiyorum. 
Daha evvel anlattığım gibi Arma isimli karısının izdivacından !re
ne, Marta ve Eudokia adlı üç kızı vardı. İkinci kızı Maria'yı Filis
tinden gelirken kendi memleketine uğrayan Macar kıra1ına, oğlu 

ile evlendirmek için verdi. En büyük kızı Irene'i, Despotluk ünvanı 
verdiği Andronikos Palaeologos'la evlendirdi. Despot Palaologos 
kısa bıir müddet sonra, bazılarının dediğine göre zevküsefa dolayı-

B Bak, Greg. I 20, 14 ve Mün. II 563, 16 Ibn Bibi, S. 39, 14'e göre Gıyaseddin 
Keyhusres H. 608 yılında (15. VI. 1211) de savaşta öldü. Barlı. 423, 9 Keyhusrev'in 
ölümü için 1208 yılını veriyor. Köprülü, Les Origines de l'Empire Ottoman, Paris 
1935, S. 36'ya göre Gıyaseddin Keyhusrev 1210 yılında öldüruldü. Muharebenin 
1210 veya 1211'e tarihlenmesi için ayrıca bak. Dölger, Regesten No. 1682. 

9 Ak.rop. 17, 15 f'e Skutariotes (Akropolites'in Heisenberg nüshası S. 277 Nr. 5) 
şunları ilave ediyor : . . . . . . . . . . . . ve Perslerin ordugahını yağma etti. _Zira bunlar, 
Sultanın başını bir mızrak ucu~g_laşhnldığını _ gfüüm:_ıı, __ atkalarına-.baknıadan 
hepsı kaçtı.Yalnız Kayzer ve adamlarının sayılmayacak kadar çok para, güzel atlara 
veaaha çok servetlere sahip olduklarından değil, bütün milletler~ korku verdiklerln
den. Bu olay Rumların cesaretinin artmasına sebep oldu. 

10 Ramsay'a göre, S. 189, manastır Nikaea'da veya yakınlarında bulunuyordu. 
Bunun için ayrıca bak. E. Weigand, Zur Monogramminschrift der Theotokos - (Koi
mesis -) Kirche von Nicaea, Die Monogramme des Hyakinthosklosters, Byzantion 
1931, s. 411 ff. 

11 Akrop. 17, 21 - 23'e Skutariotes (S. 278 No. 6) şunları ilave ediyor : Onu 
görünce o da attan .indi ve ona bir Kayzer'e layık saygıyı gösterdi. Fakat senatörler_ 
ve ordu komutanları ise onu suçlu olarak yakalattılar, oıiları ve Rum bölgelerini Sul
tan'a vermekle itham ettiler ve muhakeme ettikten sonra göz hapsine aldılar. Nikaea'
da hayatının sonunu geçirdikten sonra öldü ve Hyankinthoskloster'e gömüldü. 

12 Epirus'da bunun için .bak .. Kugler, S. 287. 
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sıyla, öldü. Kayzer'de Batatzes diye anılan Johan.ıı.es Dukas'ı da
mat olarak aldı. Bu Dimotika'dan gelmişti1a ve Protovestiarius14 

rütbesini taşıyordu. Kıraliçe Arma erk.en öldü ve KayZ'er, bir Ermeni 
kadını ile evlendi. Fakat ondan memnun olmadığı iç~ onu memle
keti olan Kilikya'ya gönderdi ve Latinler'den biri Kayzer'in kızkar
deşi ile evlendi. Daha evvel anlattığım gibi, onun adı Robertus idi 
ve amcası Heinrich'in halefi oldu. Adı geçen Heinrich Kayzer Theo
dor'u çok harplere sevk.etti ve Rumlara ait çok bölge ve şehiri ida
resi altına aldı; o cesur ve harbe hemen hazır idi, bilhassa Kayzer 
Theodor [Laskaris] Sultan [Keyhusrev] i öldürdüğünden beri 
Rumların çok aciz olduğunu gördü, -zira o zaman [Theodor] Kay
zer.r, Heinrich'in de korktuğu ve onlar!Il ortasında aile dostlanyle 
harbe cesaret ettiği Frank ordusu kaybetmişti, zira bunl~rın [La
tinlerin J çoğu gerek -nesilleri ve gerek cesaretleri ile meşhur idi
ler. Bazılarının dediğine göre Heinrich Kayzer'in zaferini duyun
ca şöyle demiş: «Lask.aris mağlup oldu, galib değil.» Tarih tas
vd.r.ini fazla uzatmamak. için yalnız bu haber üzerinde duracağım. 

Nymphaion civarına kadar Heinrich çadırlarını kurmuştu, o büyük 
ıssızlıkta zaten krl.m ona mani olabilirdi?- Oradan geri döndü, zira 
hem kafi derecede fetih.de bulunmuştu, hem de silah bırakışması 
istiyordu. -Latin ırkı harpte çoık mütehammil değildir- bunUIJ; için 
Kayzer Theodorla sulh müzakerelere girişti. Achyraus yakınların
da bulunan Kiminas16 adlı bütün dağlık bölge Achyraus şehri Ue 
birlikte Frankların idaresi altına girmesi hususunda mutabakata 
varıldı, fakat Neokastra17 temasının başladığı Kalamos1s adlı köy 
boş kalacaktı ve ondan sonraki [bölge] Kayzer Theodor'un idaresi 
altına girecek.ti. Orada Kelbianou ile Neokastra, C:hliara19, Perga-

ıs Edirne'nin güneyindeki eski Didymoteiclıin. 

14 Protovestiarius Oberstkammer rütbesindedir, bak. E. v. Dobsclıütz, Der 
Kammerlıerr Tlıeoplıanes, BZ 1901, Bd. 10, 170 ve Tlıe Cambridge 7vf. H. 1923, 
s. 730. 

15 !zimir'in doğusunda bulunan bugünkü Nif, Bak : Ramsay, S. 108. 

ıo Hellespontos bölgesinde Aclıyraus yakınlarında bir dağ, Bak Paulys R. E. 
Neue Bearbeitung, 21. Halbbd., Stuttgart 1921, 396 ve Ranısay, S. 159. 

ı 7 Türkçe Baş - Gelembe, Bak. Tomasclıek, S. 96 ve Ranısay S. 130. 
ıs Bak. Tomasclıek, S. 96 ve Ranısay, S. 130. 

1DWittek (Mentesclıe, S. 4) e göre Kırkağaç (?) Bak. Tomasclıek, S. 96 ve Ranı
say, S. 117 f. 
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mos20 ve yanda bulunan Magidia21 ve Opsika22 bölgeleri vardı. 

Lopadien'den başlay~ ve Bursa ve Nikea'yı içine alan başka bir 
bölge de Kayzer Theodor'a aitti. Kayzer Theodor için vaziyet bu 
merkezde idi. 

JOHANNES III. DUKAS BATATZES (1222 - 1254) 

Kayzer Johannes bu durumda olunca ve Latıinlere karşı ka
rada ve denizde zayıf bir şekilde çarpışınca ona karşı bir daııbe ha
zırlandı. Bu darbeyi Kayzer'in kuzeni Andronikos Nestongos yaptı. 
O akrabalık münasebetlerini hiçe saydı, dostluk bağlarını kopardı 
[ve] krali ·kuzenine karşı bir ayaklanmaya karar verdi, bunda kar
deşi Isaak, Kayzer'in Büyük- Hetariarch2s payesi verdiği Phlamus, 
Tarohaneitos, Synadenos ve Kayınbiraderi (enişte bacanak) Stase
nos, Makrenos ve daha bir çok asiller ona yardımcı oldular. Darbe 
birkaç gün sürdü fakat Kayzer'den gizli tutuldu. Kendisi ancak 
Lampsakos24 da bulunduğu sırada bunu öğrendi. Latinlerin eline 
düşmemesi için gemileri ateşle harap ettikten sonra dahildeki· har
bin dıştakinden daha önemli olduğu düşüncesiyle oradan hareket 
ederek Achyraus civarına geldi ve orada komplo haıkkında takibat 
yaptırdı. Bütün komplocular suçlu bulundu. Fakat Kayzer kanuİı.la
rı daha yumuşatara$. tatbik etti ve N estongos Isaak'ı ve Makrenos'u 
kör olmağa ve bir elinin kesilmesine mahkum etti. Kayzer'ıin ar
'Kasından kılıcı çekip ona öldürücü bir darbe indirmeğe teşvik et
tiğine dair olan suçu kendisıine ispat ettirildi. Başka birçok kimse
ler daha hafif cezalara çarptırıldılar. Çoğunu da bir müddet ha
piste alıkoyduktan sonra serbest bıraktı. Darbenin başsuçlusu, . 
Kayzerliğe göz dikmiş olan Andronikos Nestongas, Magnesia2 5 ha
pishanesine kapatıldı. Kayzer'in sevgisi ona zarar vermeğe mani 
oldu. Kısa bir müddet sonra o [Nestongos] kaçtı, bazılarının de
diğine göre bu Kayzer'in arzusu ile oldu, zira o kurtulma yolunu 

20 Bugünkü Bergama 
21 Bak. Ramsay, S. 122, 130, 211. 
22 Latince Obsequium'dan gelme Opsikia. Bak. Ramsay, S. 123, 130. 
23 Hetariarch büyük bir kismı yabancılardan ibaret ve Kayzer'in özel hizmetle

rinin uhdesinde bulunan «basilike hetaireia» adında bir muahfız kıtasının lideri idi. 
Hetariarch'in en önemli vazifelerinden biri de Kayzer'i komplolara karşı korumaktı, 
bak. J. B. Bury, S. 106 f. 

24 Bak. Ramsay, S. 162 
25 Bugünkü Manisa, ayrıca Bak. Wittek, Mentesche, S. 20. 
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bulması için ona daha serbest hareket etme müsaadesinin veril
mesini emretmişti. O [Nestongos] bir gece kaçtı, müslüman böl
gesine gitti ve orada ölünceye kadar yaşadı.-

Bulgar Asan26 bertaraf edilip bir delikanlı [Kaloman I] Bul
gar devletini idare etmeğe başlayınca, Kayzer Job,amıes [III] fır
satı kullanıp Angelos'un oğlu Johannes'in [Selanik] Kayzer laka
bını bertaraf etmeğe çalıştı. önce caka satarak babası Theodor'u 
elde etmeğe çalıştı. O da, gelecek hadiseleri tahmin edemediğinden, 
cereyan etmekte olan meselelere karışaraık Kayzer Johannes'e 
geldıi.. O da onu iyi karşıladı, ona amca diyerek hürmet etti, onun
la bir masaya oturdu ve daha başka dostane davranışlarda bulun
du. O böylece elinin altında olunca ve Rum kuvvetlerine kuvvetli 
bir İsk.it ordusu27 da eklenince Kayzer'in cesareti arttı. Kayzer 
Johannes bu İskitleri kısa bir müddet önce çeşitli hediyelerle ehli
leşti,rdi ve vahşi davranışlarından vaz geçirttıi, Makedonya'dan ge
tirtti ve Doğu bölgesine götürdü. Kayzer Bulgarlardan, yapılan an
laşmalar ve Bulgarların devlet işleri ·bir del!ikanlı tarafından idare 
edildiğinden kötülük beklemediğinden Doğudan kalktı Çanaıkkale
yi .Rum ve İskitıerden müteşekkil ordularla geçti ve Selanikıte Jo
hannes adında hüküm süren Kayzer'e karşı yürüdü. Trakya ve 
Makedonya bölgelerini geçti ve Christopolis ve Strymon'u da geç
tikten sonra Johannes'in adamlarının himayesi altında bulunan 
Rentine kalesine doğru yürüdü. Bunlar, Kayzer Johannes'in ordu
sunu henüz görmeden kaleyi terkedip Selanik'e kaçtılar. Kayzer'in 
kuvvetleri kaleyi askerlerden ari bulunca onu zaptettiler ve içine 
nöbetçi koydular. Fakat Kayzer Selanik civarında bütün ordusunu 
toplayınca aşağı yukan bir kilometre mesafede ordugah kurdu. 
Bu yerin adı Kipos tu Probata idi. Şehre karşı işgal ve harp malze. 
melerini kurmak ve ondan sonra onu zaptetmek onun için kolay 
değildi. Ordusu ile bilhassa İskitlerle hücumlarda bulunarak bü
tün civar bölgelerini yağma etti. Herşeyi ganimet aldılar. Ayrıca 
Manuel Kontofre'in kumanda ettiği kürekli kayıkları da vardı. 
Kayzer'in arkasında çok seçkin insanlar geliyordu. Demetrius 
Tornikes resmi işleri halledip devlet işlerini yürütüyordu, Androni
kos Palaeologos Büyük - Domestikus sıfatını haizdi ve ordu işlerini 

26 Johannes Asen II. Bulgar Zan, 1218 - 1241 yıllarında hüküm sürdü. 
27 İs.kitlerle burada Kumanlar kastedilmektedir, Bak. Akrop.'un indeksine S. 363. 
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görüyordu ve liderlik yapan daha bir9oklan, mesela Alexios Raoul 
Protovestiarius idi, Nikephoros Tarchaneitos saray işlerini yöneti
yordu, Kontestephanos Protosebastos28 idi, Petrali;9has Büyük" 
Chartularius29 idi ve daha birçok asil vardı. 

Bir tarafta Kayzer Johannes ordugah kurdu ve şehre karşı ne 
mümkünse yaptı, diğer taraftan şehrin içindekiler de boş durmayıp 
kale kapısının dışına çıkıp Kayzerin kuvvetlerine hücum ediyor
lardı. Çok geçmeden Tatarlar30 Müslümanlara karşı yürüyüşe 

geçtiler, onlarla çarpışıp kazandılar. Bu havadis Kayzer'e, oğl~ 

Kayzer Theodor vasıtasıyle ulaştı. Onu Pegai31 bölgesine göz kulak 
olması için geride bırakmıştı. Onun yanında, dinsizler (amatörler) 
arasında yaşadığı müddetçe sufi (Mystilrer) olup fakat o zaman
larda rahip olan keskin zekası ve işgücüne sahip, Kayzer'in devlet 
işlerinde herkesten fazla temayüz etmiş Johannes Muzalon'u ve Bü
yük - Hetaeriarch olan Michael Libadarios'u bırakmıştı. Kayzer o 
haberi alıca, bunu duymuş olanlara susmalannı ve kimseye birşey 
anlatmamalarını emretti. Bundan sonra kapatılmış olan· Johannes 
ile sulh müzakelerine başladı ve elçi olarak da Johannes'in baba
sını Angelos Theodor'u aldı. 40 gün sonra andlaşma ve yemin ya
pıldı. Kayzer sembollerıi olan kırmızı pabuçlan ve ince süslü için
de kırmızı taş bulunan Piramid'i çıkardı; fakat buna mukabil ona 
Kwzer tarafmdan Despotluk rütbesi tevdi edildi ve kendisi Kay
zer'e karşı çok hüsnüniyetli göründü. Kayzer bu işi başarınca Mu
tad yemin ve hediyelerle ve onun emri altında bulunanlan da para 
ile elde ettikten sonra babası Theodor'u da orada bıraktı. «Kayzer»i 
Despot ve tebaası olarak geri bırakıp Doğuya döndü. 

Daha evvel bildirdiğimiz gibi Müslümanlar Tatarlar tarafın

dan mahvedilince onlar Sultan Asatines'in oğlu, iyi iken kötü bir 

2s Vazifesiz bir ünvan. Bak. Codin. Suropalat. 33, 19. 

20 Stratege. Codinus 5, 6'ya göre· Protostrator'a vekalet eder ve Kayzer'in atı

nın dizginlerini tutar, Bak. Du Cange S. 1736. 

30 Tatarlarla Moğollar kastedilmekte, Bak. EI IV, 7597 ve W. Barthold, 12 
Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens, Bedin 1935, S. 97 ve A. 
Müller, Der Islam, II, 72. 

31 Bu yerin bugünh.ii adı Biga'dır, Çanakkale'nin sonuna doğru doğusunda bulu
nan bir liman, Bak. Ramsay S. 162. 187 not ve Wittek Mentesche, S. 43. 



THEODAR I. LASKARlS 1204 - 22. VE I. GIYASEDDİN KEYHUSREV 601 

hükümdar olan Jathatines isimli bir Sultan hakinıdi32 • O içki ve 
hovardalıktan, gayrı tabii ve delice fuhuştan hoşlanan, daima mantık 
ve insıan ahlakı tanımayan sefih insanlarla beraberdi. Babası öyle 
değildi. Gerçi o da hovardalığa düşkündü, anıa o kadar değil. O 
onıını için de kendisinden evvelkilerden daha iyi bir komutandı ve 
Kayzer'e karşı daha dostane düşünürdü. O da bınıa çok sevinir ve 
zevklenirdi. Nihayet bıkkınlık geldi. O Tatarlarla harbetmeği denedi 
fakat mağlup oldu. Çok müşkül durumda kalınca Kayzer Johannes 
[Du:kas Vatatzes]'a bir elçi gönderdi. Her ikisinin kurtulması için 
bunun böyle olınasının uygını olduğunu söylemek suretiyle düşmana 
nasıl karşı koyacağına ve yükünden nasıl kurtulabileceğine dair 
anını ona en iyi öğütü verebileceğini zannediyordu. Zira Müslü
manlar Tatarlar tarafından mahvedilince karşı taraf için Rum böl
gesine hücum etmek kolay idi ve bu hakikaten doğru idi. Bu çeşit 
işlerde çok mahir olan Kayzer Johannes elçiyi iyi karşıladı ve düş
manlara karşı koymak hususunda Sultan'la temas etmeğe hazırdı. 
Bu her iki büyük lider. birleştikten sonra, yalnız bir ~.Jşiyi hesaba 
katan düşmanın iki müttefiki karşısında bulunca korkuya kapıla
cağı tabiidir. Her ne oltll'Sa, Kayzer Johannes ve Sultan Jatha
tines bu maksatla hazırlandılar ve Menderes'in aktığı Tripolis33 

şehrme geldiler. Sultan'ın adamları muvakkat bir tahta köprü ku
rarak herkesin geçmesini kolaylaştırdılar. Liderler ve maiyetinde
ki ileri gelen [adamları] birbirlerini dostça selamladılar ve düş· 
mana karşı müştereken çarpışacaklarına dair evvelce mevcut 
anlaşmaları daha sağlamlaştırdılar; sonra ayrıldılar. Kayzer Philıa· 
delphia'ya ve Sultan sarayın bulunduğu Kony,a'ya döndü. O zaman 
her ikisi için de harp durmuştu. Tatarların ordusu sakindi ve eski· 
si gibi ilerlemiyordu, zira kendi işleri ile meşgul idiler. 

(S.) de Kayzer Johannes tarafından Despotluğa tayin edildıi.
ğini34 bildirdiğimiz Johannes kısa zaman sonra öldü. Onun Demet-

32 Jathatines'le ancak 1236 - 1246 yıllarında hüküm sürmüş olan Gıyaseddin 

Keyhusrev Il kastedilebilir, Bak. Akrop.'ın indeksi S. 350. Fakat bu Keyhusrev II 
Asatines, yani !zzuddin'in oğlu değil, Alauddin Keykubad !'in bir oğludur.. Bak. 
Zambaur S. 143 -144 ve EH S. 217 - ve 219, ayrıca Mün. II 559 ve II 566, 28 ff. 
Izzuddin Kılıçarslan II'nin oğlu Keyhusrev I daha evvel hüküm sürmüştü, yani 
1192 - 1210 yıllarında. 

33 Bak. Ramsay S. 121; bugünkü (eski türkçe) Tirebolu (?). 
34 Dölger, Reg. 1778'e göre Despot Selanikli Johannes · 1244 yılında ölınllştü; 

Heisenberg'de zikredilen 1214 yılı bir mürettip hatasıdır. 
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rius adında bir kardeşi vardı. Kayzer'e yaptığı bir elçilıikten sonra 
kardeşinin Despotluk Unvanını tevaıüs etti ve onun hakimiyeti 
altında bulunan [Selanik] bölgeye hükmetmekle görevlendirildi. 
Fakat bu, kardeşi Johannes'e anlayış bakımından hiç benzemiyor
du, bilakis ondan çok farklı idi. O Çok dindar, temklııli ve ölçülü 
idi. Onun yaşama tarzını bilenler hiçbir zaman, senenin hiçbir gü
nünde ibadeti, herhangi bir hastalık olmadıkça, ibmal etmediğini 
söylerlerdi. Geceleri dua eder, gündüzleri de ilahi söyliyenlere iş
tirak ederdi. Daima Nazaremlerle35 temasta idi ve siikfınetin tadını 
tatmak için münzevi bir hayat arardı veya öyle bir hayat sürenlerle 
dostça görüşürdü. Kardeşi Demetrius ise başka taibatte idi. O bu-
dala adamlarla görüşürdü, çoğu hususlarda onlarla bir olurdu, ıaşk 
meselelerinde ölçüsüzdü, aşağı tabaka ile haşır neşir idi, öyle ki 
bir gün kötü bir kaza başına geldi. Zinaya sevk edilen [bir kadının] 
kocasının aniden gelmesi üzerine pencereden kaçm.aık isteyince 
çok yüksek yerden düştü ve belden aşağı kısımlarını kırdı. Uzun 
süre hasta yattıktan sonra gerçi iyileşti ama bir bacağı :aksadı ve 
bir daha düzgün yürüyemedi. Hükmetme zevkine çoık uzun vara· 
madı, zira Kayzer Johannes o zamanlaırda bir fırsattan istifade 
etti. Yukarda anlattığımız gibi Tatar halkı başka milletlerle meş
guldu [ve] Konya Sultanı36 ile olan harpten vazgeçti; Müslüman; 
!arın halife dedikleri Babilonyalılar'a3" karşı ve komşularla harp 
etti. [Kayzer bu fırsattan istifade etti] ve sıcaık mevsim gelince 
H~:gespont'tan geçti, oğlu Theodor'u daı Doğu'da bırakitı. [Demet
rius tail:ıttan indirildi.] 

Kayzer Johannes Despot Michael'le bir anlaşma yaptı ve 
onunla akrabalıkla bağlandı; zira Michael'in oğlu Nikephoros'u 
oğlu K:aıyzer Tb:eodor'un kızı Maria'ya damat olarak götürdü. Ve 
onun [Michael'in] kansı Theodora Nikephoros'u beraberinde alar 
_ rak Doğu'ya gitti ve Pegai civarında bulunan Kayzer'le buluştu, 
·çocukların nişanı da orada oldu. Kayzer .tarafından layıkiyle ağır· 
!andıktan sonra oğlu ile beraber tekrar kocası Michael'e döndü. 
Fakat şu atasözün [manası]: «Eğilen ağaç t'Okrar düzelmez ve 
Habeşli hiçbir zaman beyaz olamaz» Michael'de ispat edilmiş gibi-

35 Askete (riyazet ehli) 
36Keyhusrev II,-Bak. S. No. 4 
37 El-Mustanşir Billah Sondan bir evvelki Abbas halifesi, Bağdad'da 1126 - 1242 

yıllarında hüküm sürdü. 
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dir. Zira o Amcası Angelos Theodor'un tavsiyesi üzer.ine Kayzer'· 
den ayrılmayı arzu etti. Kayzer bunu duyunca ve komployu ha
ber alınca, İstanbul'un zaptından sonra Rumlar için bunlardan 
başka düşman mevcuıt olmadığını sandı. Müslümanlarla silah bı· 
rak:ışn::ıası ve Bulgar sahası da sakin olduğundan, kendi.Sini harp 
için adeta Kayzerliğe hazırlamış halde ve bütün kuvvetleri lazım 
olduğu şekilde intizama koyduktan sonra Hellespont'a geçti.-

Theodor II. Laskaris (1254 - 1258). Izzuddin Kaikaus II. 

Orada [Veleso;:;38 ] başlayarak Kayzer [Theodor II. Laskaris 
1255 Bulgar har.binde] Neustapolis'ten geçti. Bu yer susuzdur, is
kana milBaiıt değ.ildir ve çoık miktarda asker için zor geçilir du
rumdadır. Askerler bir kaç gün ekmek sıkıntısı çektiler ve atların 
çoğu 2 gün susuz kaldı. Strumitza şehrini geçerek Melenikos böl· 
gesine yürüdüık ve oradan da Seres'e gelip tekrar hareket ettik. 
Kayzer orada iken arkadaşı Muzalon'un .Anadolu bölgesine ait 
gönderdiği meıktuplardan Tatarların müslümanlara rahat verrnız. 
diklerine dair haberler alınca, yürüyüşü hızlandırdı ve her.gün 
daha büyük mesafeler kattetiği halk arasında Mariza denilen 
Hebros'a gelince ve Doğu'da işler.in öyle olmadığını öğrenince hı· 
zını azalttı ve daha yavaş yürüyerek mutad Kayzer durak yerlerin
de durdu. Doğru yoldan Doğu'ya sapınca Didymoteichon39 a ve 
oradan Edirne'ye geldi.-

Orada [Nymphaion] da kışı geçirdikten sonra, ba:har başlan
gıcında büyük bir ordu topladı, - zira yalnız muazzaf kıtaların de
ğil, asker olmayanların da askerlik görevi yapmalarını emretti. Kay
zerlere geyik ve yaban domuzu avlarında hizmet edenler ve doğanla 
avlıyanlar, bunların hepsini orduya dahil etti. Bir araya getirilen
lerin sayısı çok büyükıtü. Hüıkiinıdarm otoritesi çoğunu her za
mankinden daha çok şeylere tahammül etmeğe mecbur ediyor
du. Böylece bütün orduyu hazırlayıp bir araya getirdi. Fakat gön
dermiş olduğu elçiden İran prensine40 Tatarlar tarafından hiçıbir 

as Veles, Türkçe Köprülü, Bugünkü Yugoslavya'da Vardar kenarında bir şehir. 

'19 Bu yerin bugünkü adı Dimotica'dır. Bak. S. 49 Not 4. 
40 1249 - 1257 yıllarında Rum (Küçükasya) da 3 hükümdar aynı zamanda hü

küm sürüyordu, yani : Izzuddin Keykavus Il, Rükneddin Kılıç Arslan IV ve Alaüd
din Keykubad Il. Bak. Zambaur S. 143 ve EH S. 217. Burada herhalde 1243 yılında 
Bizanslılarla, Moğollara karşı bir ittifak kuran Keykavus Il kastedilmektedir. Bak. 
Dölger, Reg. 1776. 
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zorluk çıkarılmadığını öğrenince, derhal Doğu'dan Batı'ya doğru 
yürüdü. Zira o İran prensinin durumunu iyi ve emin olduğunu 
zannediyordu ve Doğu'daki kendi hakimiyeti için hiçbir korkusu 
yoktu. Şimdiye kadar Kayzer olan babaısırun ve kendis:inill bir 
araya getiremediği kadar büyük bir ordu: topladıktan sonra Hel~ 
lespont'u geçmek için Lampsakos'a geldi. Didymoteichon'da bulu
nan kıtaları, verilen emir gereğince hazır vaziyette bu:Iacağını ve 
kendi ordusınıu biraz daha kuvvetlendirmek için dahil etmeği 
ümit ediyordu. Fakat suiniyet (Ukalalık) ve Kayzer emrini biçe 
saymak onları mahvetti41 . -

Kayzer [Theodor II] burada [Selfuıik bölgesinde] iken Bdthy-
' nia'da bu:Iunan ve o bölgenin muhafazası ile vaz.ifelendirilmiş bu

lunan adamlardan aldığı bir yazıda, daha önce belirttiğimiz gibi 
Kayzer tarafından Büyük -Konostablos43 ünvanı tevcih edilen ve 
bütün bu bölgenin hakimiyeti verilen Paleolog Michael Konıne
nos42 un kaçtığı ve Müslüman bölgesine iltica ettiği bildirildi. 
Kayzer bunu duyunca az korkmadı ve beni çağırarak şöyle söyle
di: «Onun akibetinin ne olduğunu da biliyor musun?» Ben ce
vaben «Katiyyen, Ey Kayzer! yine ne oldu» dedim. O da dediki : 

41 Ak.rop. 125, 11 - 16'ya Skutariotes (S. 292 No. 39) şunları ilave ediyor : ... 
Mamas denilen bir yere yakın bulunan Pegai bölgesinin yakınlarında kamp kurmuş 
olan Kayzer'in başına gelenleri yazılı olarak zikretmeğe değer. Yılbaşında din adam
larının sabah ayinini okudukları sırada idi. .Ayin bittiği zaman, Archont'ların çoğunun 
Kayzer'e gitmeleri adetti. İçeri girdiler ve arzı hürmete başladılar. Papaz İncili ok.u
yacağı sırada bir doğan tarafından takip edilen keklik çadırın ortasına geldi ve her
kesin önünden kaçıp Kayzer'in ayaklarının altına geldi; kekliği takip eden doğan da 
çadırın tepesine oturdu. Kayzer dedi ki : «Bu kekliğe bakınız : Bu bize kaçmak 
isteyen ve sayesinde tekrar eski mevkiine kavuşacak olan Pers kıralıdır. Takip eden 
doğan da Tatarlardır. Bırakınız keklik bizim çayırımızda serbestçe dolaşsın, fakat 
doğanın kafasının kesilmesini emrediyorum.» Bu oldu ve emri yerine getirildi. Bun 
dan sonra Kayzer büyük bir ordu ile Doğu bölgelere acele gitti. 

42 Bak. G. Czebe, Studien zum Hochverratsprozesse des Michael Palaegos im 
Jahre 1252. Byz. -neugr. Jahrb. 8 (1931) 59 - 98 ve onun tanıtma yazısı F. Dölger 
Bz. 1931, 447; ayrıca Akrop., S. 134, Greg. I 57 ve Phrantzes Il, 3. Czebesin verdiği 
hükme göre Gregoras ve Phrantzes güvenilir değildir (S. 72) ve Pachymeres dikkatsiz 
(S. 69). Buna mukabil Akropolites'i mutlak güvenilir ve objektif olarak tavsif ediyor 
(S. 64 ve 65). Yukarda adı geçen tarihçiler için verilen hüküm tabii ki yalııız Michae] 
Palaeogos'un ihanetine dair nakledilen haberlere aittir, yani umumileştirilmemeli. 

43 Konostablos mevkii ve Unvanı yüksek bir şerefti. Byz. tarihçileri Konostab
Ios'u harp ve sulh meselelerinde yüksek bir memur olarak zikrederler, Bak. Heinrich 
Krause, Die Byzantiner des Mittelalters vs. Halle 1869, S. 221 ve J. B. Bury, S. 117. 



TIIEODAR I. LASKARIS 1204 - 22. VE I. GIY ASEDDiN KEYHUSREV 605 

«Gros -Konstablos kaçtı ve Müslümanların bölgesine gitti. Böyle 
bir insan hakkında sen ne düşünürsün. Herhalde bir ordu Müs
lümanla bizim memleketimize karşı yürümez?» Ben de şö;yle de. 
dim : «Ey Kayzer! öyle bir şey yapacağını katiyyen zennetmiyor.um, 
zira ben bu adamı Rum dostu olarak tanıyorum.» «Peki, mçin 
bizden kaçtı?» «Çünkü, sen» dedim «Ey Kayzer! biliyorsun, ibir de
ğil, iki değil, birçok kerre onu çok fena tehdit ettin, ona karşı çok 
hiddetli davrandın ve büyük bir kalabalığın hın.urunda onun göz
lerini oyduracağını ısöyledin. O bunları öğrendi ve senin söıyledi
ğin birçok şeyleri duydu ve [bunlar] onun kalbini kırdı. O bu ce
zadan korkuyordu ve cezalandırılınaJktan kaçtı.» «Peki, niçin bi
zim memlekette kalmadı» dedi Kayzer «mademki, korkunç şeyle 
re tahammül etme!r kaderin ona tayin ettiği birşeydi, niçin ya
bancı memleketteki iyi muameleyi kendi memleketindeki kötü mu
ameleyi tercih ediyor?» Ben de «Ey Kayzerim!» dedim, «insan ru
hunun yaradılışı öyle değildir, zira korkulara tahammül etmeğe 
ve felaketi kabullenmeğe ancaık bazı kişiler muktedir. Bunlar 
kahramanca karakterde, öyle ki hayatta olup bitenlere aldırış et
meyen kimselerdir. Hayatını tehlikede görmeğe ve en lüzumlu 
vücut parçalarının sakatlanmasını beklemeğe kimse tahammül et
meğe karar veremez, bilakis hayatını tehlikede gördüğü zaman 
kor!k.ulu şeylerden mümıkün olduğu kadar çaıbuk kaçacaktır.» Bu 
konuşmaıdan sonra ikimiz de sustuk. Kısa bir fasıldan sonra Kay
zer dediki: «Ne yapacağını tahmin edersin » Ben de dedim ki: 
«İ:ran prensi'nin44 yanında kısa bir müddet kaldıktan sonra, İran 
prensinin tavassutu ile, senin büyüklüğünden merhamet dilemek 
için haber gönderecek ve doğruluğu teyid için de senin yemininı:i. 
istiyecek, fikrimce onu temin etmeden sana dönmiyecektir.» Kay
zer çok korktu, zira kendisini müphem şeylerle karşı karşıya gö
rüyordu. Birkaç gün sonra Bithynia ve Mesothynia'da blılunan 
ordu kumandanlarından Kayzer'e yazılar gönderildi. Gross Kon-
nosta;blos'un herbirine yazdığı yazılar onlara ulaşmıştı, muhteva
ları kısaca şöyle idi : «İçimde Kayzer'e karşı korku olduğundan ve 
kötü şeylere maruz kalacağımdan endişe duyduğumdan kaçtım. 

44 İzzuddin Keykavus II. 1246 - 1249 yıllarında yalnız, 1249 - 1257 yıllarında 

kardeşleri Kılıç Arslan IV. ve Alaüddin Keykubad II. ile · birlikte ve 1257 1259 
yıllarında tekrar yalnız hüküm sürdü, 1259 (H 655) yılında Hazer denizinin kuze
yinde bulunan Kıpçak:'a kaçıyor. 
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Fakat siz a:kıl ve cesaretle askeri vazifelerinize bağlı lmJ.ınız. Kö:y 
ve şehirlerin nöbetçileri emin olmalı. Bütün memleketin nezareti 
ve muhaıfazası, yakışık alır şekilde sizin tarafınızdan yapılmalıdır, 
bundan sonraı benimle çalıştığınız gibi çalışmalısınız!» Altındaki 

imza Gross -Konosta:blos'a aitti. Kayzer bu yazıları görünce çok 
sevindi ve benim sözlerime inandı. 

Tarihin bu noktasına geldiğimiz için daha mufassal olmamız 
lazım, zira Komnene Michael'in kaçll.şı esnasındaki vakalar çok kay
de değerdir. Türkmenler45 öyle bir millettir 1ki, Perslerin hudutla- -

· rının uç kısmında pusu da durur, Rumlara karsı amansız kinle dolu, 
· onları yağma etmekten hoşlanır ve ganimetlerine sevinir; bilhassa 
Pers kavimleri harekette iken ve Tatarların hücumları dolayısiyle 

rahatsız edildikleri o zamanlarda çok [ganimet düşkünü] idiler. 
Michael Komnenos Türkmenlerin oturduğu bölgeye geldiğinden, 
[bunlardan] birkaç tanesi Komnene Michael'e hazine b'ulmuş gibi 
ona rastlayınca hırsla onun eşyalarına baktılar ve herşeyini altın,. 
gümüş, at, kumaş hatta adamların giydikleri elbiselerini çaldılar. 
Bütün maiyetini kendi aralarında taksim ettikten sonra herbiri 
kendi payına düşeni esir olarak kendi evine götürdü. Fakat Mic
hael Komnene güçlükle ellerinden kurtulup tanrının koruması sa
yesinde, herşeysini kaybederek, kendini kurtardı ve İran prensine 
varf!ı. O onu iltica eden bir kimse gibi değil, GOk dostça karşıladı. 
Zira o bu adamın asil menşeini işitmişti ve Pers prensinin etrafında 
bulunan bütün 1ti:barlar dış görünüşüne ve akıllıltğına hayran kal
dılal' ve onu - eski yazarlardan biri ile konuşabilmek için (eski 
yazarlardan hirinin dediği ·gibi) - onu «Tyranms'e layık>) addetti
ler. 

Onunla birkaç kelime konuştuktan sonra bu adamın sağlamlı
ğını (mukavemetini) anladılar. Bundan askeri sanatına ve harp me
selelerindeki derin vukufunu ve harp şartlarına vakıf olduğunu 

45 Abulfida (ölm. 1331) S. 379'da İbn Said'in (Bak. Brockelmann, Gesch. d. 
arab. Lit. I S. 336) Türkmenler hakkındaki ilgi çekici bilgileri nakletti, şöyleki: 
«İbn Said diyor ki : Türkmenler, Selçuklular devrinde Rum memleketlerini feth eden, 
Türk soyundan gelme büyük bir millettir. Karaita'lara ait olan sahil ahalisini yağma 
ederek çocuklarını çalmaya ve onları müslümanlara satmayı adet haline getirmiş

Ierdb Wittek Mentesche, S. I f'e göre zikredildi, bunun için aynca bak. Wittek 
Mentesche, S. 4 ff. ve Köprülü, Les origines de l'Empire Ottoman, Paris 1935, S. 51, 
54, 57 ff. 88 ff. 
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anladılar. Ondan çalınan eşyalar ve takslı:ı edilen hizmetkarlar için 
Sultan [Türkmenlere], gerçi beyhude yere, bütün eşyaların ve 
adamların bir araya toplanıp kendisine iade edilmesine dair, bir 
yazı gönderdi. Tatarlar için harp bıçağın ucunda idi, zira. müslü
manların topraklarının büyük bir kısmını yağma edip Axara46 

civarında ordugah kurdukları için, Persler için harpte Tatarların 
karşısına çıkmak büyük zaruret idi. Şimdi Persler Komnene Mic
hael'e Hiristiyan kuvvetlerin başkomutanlığını teklif ettiler. Fakat 
kendisi gurbette bulunduğundan müslümanlann tarafında harp et
meği arzu etmiyordu, sebebi kendi ifadesine göre harpte şehit olan 
birisinin dindar kanı dinsiz ve kutsal olmayan kanla hiçbir za
man karışmaması için idi. Fakat Allah'ın lutfu ile tekrar kuvvet
lenerek ve cesur duygularını tekrar kazanarak har.be gitti. Evvela 
Micheal onların ordu kumandanlarının göğsüne bizzat cerit (kargı) 
attıktan ve görgü şahitlerinin ifadesine göre bu darbe ile derhal 
öldükten sonra ordunun Micheal tarafından idare edilen kısmı., 

karşılarında bulunan Tatarları bütün kuvvetleriyle mağlup etti. 
Tatarlar Komnene'nin idare ettiği kuvvetler tarafından tamamiyle 
mağlup olup kaçmağa bile başladılardı. Persler arasında «Büyük» 
manasına gelen Amirachur47 rütbesine sahib Perslerin ileri gelen 
adamlarından biri çoktandır kendi memleketine karşı düşündüğü 
ihanet planını o zaman tatbik etti ve kendi idaresi altında bulunan 
bütün kuvvetleri ile Tatarlara geçti. Bundan sonra vaziyet aksine 
(tersine) döndü. Zira az zaman önce takip edenler [şimdi] düşmana, 
vurmaları için, sırtlarını Çevirdiler. Perslerin birgoğu Tatarların 
attıkları oklarla öldüler. Galipler çok uzaklara kadar takibi devam 
ettirdiler. Michael Komnenos Perslerin Beylerbeyi48 dedikleri Pers 
ordusunun en yüksek kumandanına rastlayınca, (onunla) düşman 
tarafından takip edilerek ve devamlı onunla harp ederek, aynı yol
da (beraberce) birkaç gün yürüdüler. Yukarda zikredilen Beyler
beyi'nin evi Kastamonu49 civarında olduğundan acele ile oraya 
ilerlediler. Tatar halkı müslüman hakimiyeti altında bulunan bü-

46 Bak. S. 30 No. 1. 
47 Amirachur, arapça - farsça emir ahur'un karşılığıdır, mareşal rütbesi, Bak. 

Nimet, Die türk. Prosopographie bei Laonikos Chalkokandyles, Diss. Hamburg 1933, 
s. 15. 

48 Beylerbey Tımar sahihlerinin en büyüğüne, daha sonraları Rumeli, Anadolu 
ve Suriye valilerine denirdi, Bak. El I 717 Beg. ve El IV 833 de Tımar makalelerine. 

49 Paflagonya'da bulunan bugünkü Kastamonu Bak. S. 35 Not. 1 
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tün bölgeleri harap ettiler. Fakat ·buna dair bilgi daha sonrailan50 

bırakılacaktır. Tarih olaylarının sıra ile gitmesi için daha önceki 
vak.alan devam edeceğifil. 

Kaıyzer Theodor müslüman ülkelerindeki olayları haber alın
ca hem kendi işleri hem de onlar hakkında endişe ettiğinden Do
ğu'ya dönmek için acele etti zira Rum bölgelerinin aynı tehlike ile 
tehdit edildiğini tahmin ediyordu. 

Kayzar Hellespont'u geçtikten sonra mümkün olduğu kadar 
çabuk Lydia51 ya yüıiidü ve Sardes yakınlarında çadırları kurdur
du. Bir şairin52 bir zamanlar dediği gibi, «kaçmakta olan 'bir ge
yiğin kalbin olan Pers Sultanı ise, ordusu dağıldığı için memleke
tini ter:ketti ve Kayzer'e iltica etti. O onu dostane bir şekilde 

kabul etti ve ona ve maiyetindekilere cömetrçe hediyeler dağıttı. 
Onlara 400 kadar [adam] dan ibaret küçıük bir ordu vererek mem
leketlerine dönmelerine imkan verdi. Ordunun kumandam olarak 
ta Kayzer sarayında Primikerius53 olan ve Murtzuflos54 da deni
lan Isaak Dukas'ı tayin etti. Lakaplarla şaka yapmasını sevenler 
onun soyuna bu lakabı takmışlardı. 

Fakat Sultan da _Kayzer'e bir lU.tufda bu1unmk istediği için 
ona Laodikeia55 şehrini hediye etti. Oraya bir Rum işgal kuvveti 
der geldi. Şehir ancak kısa zaman (Bizanslılarda) kaldı ve tekrar· 
Müslümanların hakimiyetine girdi, zira Rumlar onu ellerinde tu
tamadılar. Sultan Tatarlara karşı :koyamadığı için ıii'bbe (maıkam) 
sahibi kimselerle istişare ettikten sonra onlarla barıştı ve ·anlaş· 
tı. Böylece orilar [Türkler] onların [Tatarların] tabaası ·oldu·ve 

50 Bak. S. 144. 

51 Lydia'da eskiden frig .......... otururlardı ve onun için de uzun süre ....... .. 
denirdi, Gyges '713 M.Ö.'denberi eski ismi Lud daha çok kullanılırdı, Bak. I. Mos .. 
lo ve Rm. II. 95 M. Streck, Assurbanipal II ve aynı eserde 1 .CCCLII ff. 

52 Homer, II. XIII 102. 

53 Primikerius Unvanı bir makamın (officium) başıdır, onun için imparatorluk 
veya kırallık offizial'in başı telakki edilmeli. Primikerius vir illeustris Unvanını taşı
dığı için rütbe balgmından Magister officiorum'la aynıdır, Bak. Pauly - Wissowa RE, 
Stuttgart 1903, 1296 aşağıda Domesticus. 

54 «Sık ve bitişen kaşlı», Moritz, Die Zunamen bei den Byzant. Historikern und 
Chronisten, Progr. Landshut 1896 - 1898 I, 25. 41 ve II 51. 

ö5 Bak. S. 28 Not. 2 
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o zamandanberi Müslümanlar onlara haraç vermek mecburiyetin
de kaldılar. 

Sık sık adı geçen Komnene Michael Palaeologos ise, emniyeti 
için yeminli teminatı elde ettikten sonra, te:krar Kayzer"e döndü. 

[Kayzer'in ölümünden sonra] Rum halkının memur lan ve 
asker sınıf,na men~up kimseler - aralarında Patrik ve ileri gelen 
din adamları da bulunuyordu -papazlarla birlikte, idareyi üzeri
ne alınağa kimin layık olduğu ve evvelkilerden daha iyi yürütebi
leceği gibi resmi meseleler hakkında müzakereler yaptılar. Rum
ların bu kadar önemli bir hükümdarlığının, henüz yetişmekte 

olan ve halen zarla oynayan bir çocuk.56 tarafından idare edilıne
sini doğru bulınadılar. Onların fikrince Rumların hükümet gemi
sini kim kurtarabilirse o devlet gemisinin dümenine oturtulmaılı, 
zira gemi birçok mıüıalif rüzgarlara maruzdur. ve dalga üstüne 
dalga gelınekte ve onu sarsmaktadır, yani kısaca büyük bir fır
tınanın içinde bu1unmakta ve yaklaşmakta olan tehlikelerden kur· 
tulabilınek için cesur bir dümenciye ihtiyacı var. Şu anlarda Pers
lere hudut olan bölgeler Perslere karşı yürümekte olan Tatarlar 
tarafından taciz edilmektedir (rahatsız). Zira onlar hala tam bir 
sulh yapamadılar ve emin bir uzlaşma ve mutabakata varamadı
lar. Halkın Wardareiou57 dediği Naxios nehrine kadar olan batı
daki bölgeyi asi Michael [Epirus] hakimiyeti altına aldı ve kor
kusuzca onlara hükmediyor ve tehlikesizce onlara emrediyordu. 
[Michael Palaeologos hükümdar tayin edilecek].-

Kayzer Theodor'un seçkin ve büyük adamlarından Protoves· 
tiarius rütbesine tayin ettirdiği Karyanites58 hayatta idi. Bu zat, 
Protovestiarius ve onun öz kardeşlerinin katlini vicdanında taşı
yordu, zira o zamanlarda Rum ordusuna hükmediyordu. Kayzer 
Michael onu, bir isyan çilkarmaması için, hapise attırdı. Fakat o 
kaçtı ve Perslerin bölgesine gitti; orada birkaç Türkmen tarafın
dan yakalandı, mallan yağma edildikten sonra da öldürüldü.
......... [Michael Epirus tarafından] oldukça büyük sayıda bir 

56 Johannes IV. Laskaris, 1258 - 1259 yıllarında hüküm sürdü. 
57 Bugünkü Vardar, Antik devirde Axios. 
58 Pachym. I 63 - 80. 
59 Epirus'lu Michael'in Michael VIII Palaeologos'un kuvveİleri tarafından ye

nildiği Pelagonia muharebesi kastediliyor. Bak. GBL. S. 1048. 
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ordu toplandı ve hükümdarın öz kardeşi Sebastokrator Johannes'e 
karşı yürüdü. Fakat bu (Johannes) öz kardeşi olan Kayzer tara
fından iyi öğüt aldığından stratejik bakımından çok akıllıca düş 
manın üzerine yürüdü. O, zırhlı ve tam zırhlı birliklerin de bulun
duğu kuvvetleri ile daha mühim yerleri (mevzileri) işgşl etti; daha 
hafif silfilılı olup kolay yürüyebilecek ve hareket edebileceklere de 
ovada düşmana karşı çarpışmayı emretti. [Hafif silahlıların] bir 
kısmı İskit, bir kısmı da Türktü, fakat birçoğu da ok yay kullan
masını iyi bilen Rum aslındandı. 
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