KOMNENOS HANEDANININ BÜYÜK BA~KUMANDANI:
TÜRK ASILLI IOANNES AKSUKHOS
Prof. Dr. I~IN DEM~RKENT
Bizans ~mparatorlu~u'nun 1000 y~ll~k tarihini kapsayan devre içinde
Türkler, bu imparatorlu~un çe~itli etnik kökene mensup halk~~aras~nda büyük bir grup olu~turmaktayd~lar. imparatorlu~un bünyesinde 5. yüzy~l~n ilk
yar~s~ndan itibaren Hunlar ve daha sonra Avarlar, O~uzlar, Peçenekler, Kumanlar gibi Balkanlar yoluyla gelip Bizans tebaas~~olmu~~pek çok Türk bulunuyordu. Ayn~~ ~ekilde 10. yüzy~l ortalar~ndan itibaren Orta Asya'dan ~ran yoluyla Do~u Anadolu bölgesine göç edip imparatorluk topraklar~nda yerle~mi~~Türk topluluklar~~da vard~~ ve bunlar daha o s~ rada Bizans ordular~nda
görev almaya ba~lam~~lard~. Zira bu dönemde kaleme ald~~~~ De Caerimonlis
adl~~eserinde imparator VII. Konstantinos Porphyrogennetos, saray muhaf~zlar~~aras~nda Ferganal~~Türklerin bulundu~unu yazm~~t~ r'. 10. yüzy~l Bizans
yazarlar~~genelde Asya'dan gelen bu halk için Tourkoi (Toûpxoi, Türkler)
terimini kullanmaktayd~lar2.
11. yüzy~l~n ortalar~nda ise, Selçuklular~n Anadolu'ya giri~leri ve k~sa zamanda Ege ve Marmara k~y~lar~na kadar ilerleyi~leri Bizans'~~ Türklerle çok
daha yak~n ve yo~un ili~ki içine soktu. Bu ili~ki ister sava~~ister bar~~~halinde
olsun, aral~ ks~z devam etti ve ayn~~yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda imparatorluk içindeki Türk unsuru dikkati çekecek kadar artt~. Bunlar~ n bir k~sm~, di~er yabanc~~milletlere mensup ki~iler gibi, özellikle askeri alanda görev yapmak
üzere Bizans hizmetine girmeye ba~lad~lar. Bizans yönetimi bundan memnundu. Zira imparatorluk yüzy~llardan beri yabanc~lar~~bünyesinde toplama
politikas~n~~sürdürmekteydi. ~mparatorlar ço~u zaman bu yabanc~lara saray
unvanlar~~bah~ederek onlar~~aristokrat s~n~f içine almay~, hatta evlilik yoluyla
hanedana ba~lamay~, kendi menfaatleri aç~s~ndan uygun buluyorlard~. Bu
sebeple Türklerin de imparatorlu~a kat~lmalar~ ndan ho~nuttular. Özellikle
1 De Caerimonfis aulae byzantinae B61-I duo, yay. I. Reiske, Bonn 1829-30, I, 576, II, 674.
Kr~. Gy.Moravcsik, Byzandnoturcica. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der
Türkvölker, 2 cilt, Berlin 19582, II, s.320-27; Constantine Porphyrogenitus. De Administrando
Imperio, yay. ve ingilizce terc. Gy. Moravcsik ve R.J.H. Jenkins, Washington 1967, s.50, 64, 66.
2
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Komnenoslu hükümdarlar~ n, sarayda ve devlet idaresinin yüksek mevkilerinde yer al~p tahta kar~~~suikast ve her türlü entrika giri~imine hevesli Bizans
aristokrasisi ile hiç ili~kisi bulunmayan Türklerin bizzat imparatorun ~ahs~na
gösterdikleri ba~l~l~~a çok daha fazla güvendikleri anla~~l~yor.
Gönüllü gelenlerin yan~s~ ra Bizans, Anadolu'da ve Balkanlar'da kom~ular~~olan Türk toplumlar~~ile yapt~~~~sava~larda esir ald~~~~Türkleri de bu mozaik içine katmaktayd~3; ele geçirdi~i esirleri, özellikle çocuklar~~kendi geleneklerine uygun ~ekilde yeti~tirip bunlar~~imparatorlu~un bir ferdi haline
getirmekte, bu ki~ilerin ço~u da gerçekten ordu ve devlet yönetiminde yüksek mevkilere ula~maktayd~ lar. Bu aç~dan ele al~nd~~~nda Bizans tarihinde,
hele 12. yüzy~lda imparatorlu~a yeniden parlak bir dönem ya.~atm~~~Komnenoslu hükümdarlar yan~ nda siyasi ve askeri alanda yükselmi~~ve önemli rol
oynam~~~Türk as~ll~~bir çok ki~inin ad~n~~ve faaliyetlerini tesbit etmek mümkündür'.
~~ te bunlardan biri, imparator I. Aleksios Komnenos (1081-1118) devrinde 9 ya~~nda esir al~nd~ ktan sonra Komnenoslar saray~nda e~itim görüp
yeti~mi~~ve imparator II. Ioannes Komnenos'un 1118'de tahta ç~lu~~ndan itibaren, imparator I. Manuel Komnenos döneminin ilk yedi y~l~n~~da içine
alan 32 y~l boyunca megas domestikosluk, yani Do~u ve Bat~~Bizans ordular~~
ba~kumandanl~~~~görevini elinde tutmu~~olan bir Selçuklu Türk'üdür.
Bizans kaynaklar~ nda '10.)6cvvriç ')goi.ixoç (Ioannes Aksukhos) olarak
kaydedilen bu ~ahs~n türkçe ad~n~n asl~nda ne oldu~unu kesin olarak bilmiyoruz. Byzantinoturcica'da Bizans eserlerinde geçen bütün Türk isimleri
hakk~nda bilgi veren ve pek ço~u için etimolojik aç~ klamalarda bulunan Gy.
Moravcsik, Aksukhos ad~~üzerinde herhangi bir yorum yapmamaktad~r (II,
s.70). Türk tarih literatüründe ise bu konuda baz~~tahminler ileri sürülmü~~
fakat bunlar~n dil bak~m~ ndan ilmi aç~klanmas~~yoluna gidilmemi~tir. AnaBunun bir çok örne~i vard~r; mesela Anna Komnene (The Ale~ciad of Anna Con~nena,
ingilizce terc. E.R.A. Sewter, Penguin Classics 1969, s.347 vd.) imparator Aleksios'un Birinci
Haçl~~Seferi'nden sonra 2000 kadar Türk'ü Ege adalar~na yerle~tirdi~ini yazar. Ioannes
Kinnamos (Epitome rerum al~~loanne et Alexi° (sic) Comnenis gestarum, yay. A. Meineke,
Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1836, s.9) ise, 1124 y~hnda imparator loannes
Komnenos'un pek çok Türk'ü esir ahp sonra bunlan Bizans ordusuna kan~t~n~~söyler.
4 imparator VI. Mikhail (1056-57) devrinden itibaren esir ahnm~~~veya gönüllü gelip
Bizans hizmetinde bulunmu~~Türkler aras~ nda Amertikes (Humartekin, Harun), Khrysoskulos
(Erbasgan, Kurtçu), Tzakhas (Çaka), Tatikios, Siaus (Slyavu~), Elkhanes (~ lhan), Skaliarios,
Kudumusios (Kutlumu~), Prosukh (Porsuk), P~~ pakes, Khaluphes (Halife)'in adlan say~labilir.
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dolu Selçuklu tarihi üzerinde yo~un çal~~malar yapm~~~de~erli ara~t~rmac~~
Prof. Dr. Osman Turan Selçuklular Zaman~nda Türkiye adl~~eserinde (s.160,
181) bu ad~~Akku~~olarak yazm~~t~ r. ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1969/70 y~l~nda "Anadolu Selçuklu Tarihi" dersini anlat~ rken
Hocam Prof. Dr. Fikret I~~ltan ise bu ad~n belki de - Artuk örne~inde oldu~u
gibi - Eksük diye okunabilece~ini söylemi~ti. Ben, ~ahsen kat~lmaya karar veremedi~im bu tahminleri burada belirtmenin faydal~~olaca~~n~~ dü~ündüm;
belki dilcilerimizin bu ad hakk~nda ileri sürebilecekleri dü~ünceler ve tesbitler olabilir.
Aksukhos için elimizdeki en eski bilgiler, onun ça~da~~~ve ki~isel olarak
tan~d~~~~devrin filozof ve rhetorik hocalar~~olan Mikhail Italikos ile Nikephoros Basilakes'in kaptlanna dayan~ rs. 12. ve 13. yüzy~l~ n ünlü Bizans tarihçileri
Ioannes Kinnamos ile Niketas Khoniates de, Aksukhos ve ailesi hakk~nda
bize bilgi aktar~ rlara. Ancak bu iki tarihçi de, eserlerinde imparator II.
Ioannes Komnenos devrini adeta bir özet halinde yazm~~~olduklanndan dolay~, bu döneme damgas~n~~vurmu~~bir ki~i olan Aksukhos'un faaliyetierinden
de oldukça k~sa ~ekilde bahsetmi~lerdir. Aksukhos'un, Komnenoslar saray~nda büyüdü~ü ve imparator Aleksios'un ölümünde art~ k 30 ya~~na ula~t~~~~dönemde yeti~kin genç bir han~m olarak ayn~~ sarayda ya~ayan ve ~üphesiz
Aksukhos'u yak~ndan tan~ m~~~olmas~~gereken prenses Anna Komnene ise,
daha sonra babas~~Aleksios Komnenos'un hayat~na dair kaleme ald~~~~eserinde Aksukhos'dan hiç söz etmez. Anna Komnene eserinde, sonsuz nefret
etti~i karde~i Ioannes Komnenos'dan pek bahsetmedi~i için, karde~inin en
yak~n dostu olan ve bu sebeple de herhalde kendisinin dü~man~~telâkki etti~i
Aksukhos'dan söz etmeye gerek duymam~~~olmal~d~r. Bu ise, bizi, Aksukhos
hakk~nda baz~~yeni bilgiler ö~renmekten yoksun b~ rakm~~t~r.
Aksukhos'un tarih sahnesine ç~ k~~~, 1097 y~l~ nda Türkiye Selçuklu ba~kenti ~znik'in Birinci Haçl~~ Seferi ordular~~ taraf~ndan ku~at~ ld~~~~s~ rada (6
May~s-19 Haziran) Norman reisi Bohemund'un askerlerinin eline geçen bir
Michel Italikos, Lettres et discours, yay. P. Gautier, Paris 1972, s.222-24, 228-30;
Nicephori Basilacae Orationes et Epistolae, 5. In loannem Ax~tev~n, yay. A. Garzya, Leipzig
1984, s.83-91.
6 Ioannes Kinnamos, ayn~~eser, Niketas Khoniates, Historia, yay. J.L. van Dieten, Corpus
Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1835; almanca terc. F. Grabler, Die Krone der
Komnenen, Byzantinische Geschichtsschreiber, VII, Graz-W~en-Köln 19582; türkçe terc. F.
I~~ltan, Niketas Khoniates. Historia (loannes
Manuel Komnenos Delirleri), Türk Tarih
Kurumu, Ankara 1995.
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Selçuklu Türk çocu~unun esir al~n~p imparator Aleksios Komnenos'a takdim
edilmesiyle ba~lar7. Kaynaklar bu çocu~un ailesi hakk~nda hiçbir bilgi vermemektedir. Ancak çocu~un imparatora takdim edilmi~~olmas~n~n herhalde
bir sebebi vard~; henüz sahip oldu~u zekâ ve yetene~i ispat edecek kadar yeti~kin biri olmad~~~na göre, acaba çocu~un imparatora takdim edilmesini
sa~layan özelli~i neydi? Bugün için her ne kadar bu konuda kesin bir~ey söylemek mümkün görünmüyorsa da, böyle bir davran~~~n sebebi olarak, çocu~un s~radan biri olmad~~~, belki de tan~nm~~~bir aileye mensup bulundu~u
dü~üncesini akla getiriyor. Aleksios, o~lu Ioannes ile ayn~~ya~ta, yani 9 ya~~nda bulunan bu çocu~un o~lu için ideal bir arkada~~olaca~~n~~dü~ünür. Asl~nda kendisi de, babas~~taraf~ndan esir al~nm~~~olan Tatikios ad~ndaki bir
Türk çocu~u ile beraber büyümü~~ve Tatikios'un ~ahs~nda güvenilir bir dost
sahibi olmu~tu8. Gerçekten de Aleksios'un böyle davran~~~ , o~lunun da ömür
boyu sürecek en yak~n bir arkada~~ve dost kazanmas~na vesile oldu. ~ki çocuk
beraber büyüdüler ve e~itim gördüler. Birbirlerine içtenlikle ba~land~lar.
Ioannes Komnenos hayat~~boyunca Aksukhos'a duydu~u sevgi ve güvenle
onu hep onurland~rd~. Ak~ll~ , iyi huylu ve özel yeteneklere sahip oldu~u anla~~lan Aksukhos, k~ sa bir süre içinde bütün saray halk~n~n da sevgisini kazanmay~~ba~arm~~t~. Basilakes'in kayd~na göre9, her~eyden önce iyi bir askeri
e~itim görmü~~olan Aksukhos için, tarihçi Niketas da, Aksukhos'un sadece
askeri alandaki kabiliyeti ile de~il, cömert ve hay~rl~~i~ler yapan faziledi bir

7 Kr~. Gautier, ayn~~eser, s.41; Basilakes, 85, 101, 105 (A. Garzya, Encomio Inedito di
Niceforo Basilace per Giovanni Axuch, RhIsta di Studi Bizantini e Neoellenici, 6-7 (1969-70),

s.73). Basilakes'in Aksukhos için methiyesi Codex Scorialensis graecus 265 (Y-II-10), f.527v,
536r-v, zv
528r-v'dedir. G.de Andr6 metnin do~ru ak~~~~aç~s~ndan varaklar~n bu ~ekilde
s~ralanmas~~gerekti~ini (Cadlogo de los cödices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial, II,
Madrid 1965, 5.129) belirtmi~tir. F. Chalandon, Les C01111261e. Jean II Con~n6~e (1118-1143) et
Manuel I Comn6~e (1143-1180), II, Paris 1912, s.19; M. Angold, The Byzantine Empire 10251204, London 1984, s. 152 vd.; C.M. Brand, T~~rkish Element in Byzantium, eleventh-twelfth
centuries, Dumbarton Oaks Papers, 43 (1989), s.4.
8 Tatikios, Aleksios Komnenos'un babas~~ Ioannes taraf~ndan esir al~nm~~t~. O, daha
imparator III. Nikephoros Botaneiates zaman~ nda 1078'de genç kumandan Aleksios
Komnenos'un yan~nda imparatorluk tahuna göz dik~ni~~Nikephoros Basilakios'a kar~~~yap~lan
sefere kat~lm~~t~ . Aleksios'un tahta yökselmesinden sonra megas primikerios unvan~n~~alan
Tatikios, 1081'de imparator Aleksios'un Normanlara kar~~~seferinde ve 1086-1095 y~llar~~
aras~nda Peçenekler ile ~ znik'i elinde tutan Selçuklulara kar~~~sava~u. Anna Komnene eserinde
onun ba~ar~l~~bir kumandan oldu~unu yazmakla, beceri ve dirayetini övmektedir, bk. Anna
Komnene, terc. Sewter, s.141, 201 vd., 213 vd., 279, 282, 288, 299, 332 vd., 336-41, 360-63, 449.
9 Basilakes, 111 vd. (Garzya, a.d.m., s. 73).
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ki~i olarak da tan~ nd~~~ n~~ ve dü~üncesinin soylulu~u ile terbiyesinin onu
herkesin sevgilisi haline getirdi~ini yazm~~ t~r~o.
Kaynaklar~ n belirtti~ine göre Aksukhos'un siyaset alan~ nda rol oynad~~~~
ilk olay, imparator Aleksios'un ölümü ve o~lu Ioannes Komnenos'un tahta
ç~ lu~lyla ilgilidir. Aksukhos'un, Aleksios'un k~z~~Anna Komnene'nin babas~n~ n tahuna geçecek karde~i yerine kocas~~Nikephoros Bryennios'u ç~ karmak
için haz~rlad~~~~plân~ n bozulmas~ nda ve Ioannes'in tahta ç~ kmas~nda büyük
rol oynad~~~~anla~~l~yor-11 . Basilakes, onun imparator Ioannes'e ba~l~l~~~n~~anlat~ rken bir kelime oyunu yaparak, Aksukhos'un bir akanthos (bir diken)
gibi Ioannes'in has~mlar~ mn ellerini kana bulad~~-~ m söyler12. Gerçekten de
Ioannes Komnenos (1118-1143) imparator olunca en yak~ n arkada~~~ve güvendi~i dostu Aksukhos'u sebastos unvarnyla megas domestikos (Do~u ve
Bau ordular~~ba~kumandam) yapm~~ ", böylece Aksukhos'un nüfuz ve itibar~~
son derecede artm~~t~ . Tarihçi Niketas, "Aksukhos öylesine güç sahibi olmu~tu ki, imparatorluk hanedamn~ n yüksek mevkilerde bulunan ~ah~slar~ndan birço~u onunla kar~~la~uklar~nda, atlar~ ndan inip kendisini imparatora
mahsus ~ekilde selâmlarlard~" diye yazmaktad~ r". Onun bu ifadesi megas
domestikos, yani ba~ kumandan Aksukhos'un Ioannes Komnenos devrinde
devlet idaresinde imparatordan sonra en fazla söz sahibi olan ve en çok sayg~~
gösterilen ki~i oldu~unu belirtir.
Ancak Niketas'~n dedi~i gibi Aksukhos herhalde herkesin sevgisini kazanm~~~de~ildi. Özellikle imparator II. Ioannes Komnenos yerine prenses
kaisarissa Anna Komnene'nin taraf~ n~~ tutan hanedan mensuplar~~ aras~ nda
bir k~s~m dü~manlar~~vard~. Çünkü babas~ n~ n aksine imparatorlu~un idaresine kendi ailesini kar~~ urmamaya kararl~~olan II. Ioannes Komnenos'un hükümdarl~~~~süresince Aksukhos, Kamytzes, Dekanos gibi aile d~~~ ndaki ~ah~slar~~devlet yönetiminde kendisine yard~mc~~olarak seçmi~~olmas~, hanedan
mensuplar~ndan birço~unun ad~~geçen bu ki~ilere kar~~~nefret ve k~skançl~k
duymalar~ na neden olmu~ tur. Aksukhos da, kendisinin böylesine yüksek bir
mevki ve nüfuz ile taltifinin imparatorluk ailesinde nas~l bir ho~nutsuzluk ya1° Niketas Khoniates, terc. I~~ltan, s.6.
11 Niketas Khoniates, terc. I~~ltan, 5.6 vd.
12 Basilakes, 101 (Garzya, a.d.m., s. 73).
13 Basilakes, 140, 146 (Garzya, a.d.m., ayn~~yer); aynca bk. Gautier, Lettres et discours, 5.41
n.1; R. Guilland, Le grand domesticat â Byzance, Echos d'Orient, 37 (1938), 5.53-64; V. Laurent,
Le grand domesticat. Notes comp16nentaires, Echos d'Orient, 37 (1938), 5.65-72.
14 Niketas Khoniates, terc. I~~ltan, 5.6.
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ratu~~n~n ~üphesiz farlundayd~ . Fakat Aksukhos'un yetkilerine dayanarak asla
duygusal davranmad~~~ , her zaman basiretle hareket ederek kendisine
yöneltilen ho~ nutsuzlu~u büyük ölçüde frenledi~i anla~~l~ yor. Buna bir örnek olarak, ba~~n~~ kaisarissa Anna Komnene'nin çekti~i birçok hanedan
mensubu ve ileri gelen ki~ilerin 1118 y~l~n~ n sonunda Anna'n~ n kocas~~ caesar
Nikephoros Bryennios'u tahta ç~ karmak amac~ yla imparator II. Ioannes'e
kar~~~tertipledikleri bir komployu ~iddet kullanarak basuran Aksukhos'unis,
tehlike bertaraf edildikten sonra imparator Ioannes'i ablas~~Anna ve komploya kar~~an di~er ki~ilerle ban~ urmak hususundaki uzla~unc~~ve arabulucu
tutumu gösterilebilir. Sonuçsuz kalan bu komplo giri~iminden sonra imparator Ioannes ablas~n~n servetini arkada~~~Alcsukhos'a vermek istemi~, fakat o
bu muazzam serveti kabul etmeyip zarif ve ak~ll~ ca sözlerle imparatoru bunu
yine ablas~~Anna'ya iade etmesi konusunda ikna etrni~ti'6. Hatta komploya
kar~~an herkesin ba~~~ lanmas~n~~da sa~lam~~ t~ . Aksukhos'un bu olaydaki tutumu, onun nas~ l bir ahlâlt ve karaktere sahip oldu~unu çok güzel bir ~ekilde
belirtmektedir. Aksukhos ~üphesiz yükseldi~i megas domesdkosluk mevkiini
15 Basilakes, 103 (Garzya, a.d.m., ayn~~yer). Niketas Khoniates (terc. I
~~ltan, s.7)'in ifadesi
Basilakes'in metninden farkl~d~r. Basilakes, megas domestikos'~m komployu ~iddet kullanarak
bast~ rd~g~n~~söyler. Niketas ise suikastç~lann cezaland~nlmad~g~ n~~
sadece mallar~ na el
konuldu~unu ve bunlar~ n da bir süre sonra sahiplerine geri verildi~ini yazar.
16 Bk. Niketas Khoniates, terc. I~~ltan, s.7. Niketas ba~ar~s~
z kalan bu komplo giri~iminden
sonraki geli~meyi ~öyle anlatmaktad~ r: "... imparator af ve merhametini önce, suikast
~n ruhu
olan ablas~~ kaisarissa Anna'ya gösterdi; ~u anlataca~~ m olay buna sebep olmu~tu. Anna.
= alt~n,
gümü~, muhte~em giyim e~yas~~ve di~er de~erli mallar~ , yani bütün yar~~yo~
u bir binaya depo
edilmi~ti. Imparator bunlar~~gözden geçirmek üzere buraya geldi~inde ~öyle
dedi: "Do~an~ n
düzeni benim için tersine i~ledi; alu-abalanm bana dü~manl~k, yabanc~ lar ise dostluk gösterdiler.
Öyleyse akrabalannun bütün serveti dostlanm~ n olsun!" Bundan sonra da megas domestikos'a
bütün bu e~yay~~hediye olarak kabul etmesini emretti. Aksukhos imparatora bu gerçekten
muhte~em hediyesi için te~ekkür ettikten sonra, kendisine bir dü~
üncesini serbestçe ifade etmek
için müsaade edilmesini rica etti. Bu iste~i kabul olununca ~öyle dedi: "Imparatoruml Ablan~z
size kar~~~tertiplenen caniyane suikastin ba~~yd~ ; bu hareketiyle bütün karde
~lik duygular~n~~
inkar etmi~~oldu. Fakat o bütün bunlara ra~men yine de sizin k~z karde~
inizdir; iyi yürekli bir
hiikilmdann k~z karde~i. Do~-u~u, onun davran~~~ yla kullanmak hakk~n~~yitirdi~i
ad~~yine de ona
b~rakmaktad~r. Civanmertli~inizin, i~ledi~i suç yüzünden kaybettiklerini ona geri vermesini
temenni ediyorum; çünkü do~a ondan yanad~ r. Onu affediniz Efendim, sizin kudretinize kar
~~~
gelen ki~iyi bag~~laynuz; çünkü o sizin ablan~zd~ rl Onu gösterece~
iniz büyüklükte cezaland~nna.
Böylece o da sizin insanca davraru~~ nala yenilgiyi kabul edecektir. Burada gözlerimiz önüne
serihni~~olan serveti, bunu istemeye hakk~~oldu~u için de~
il, af ve merhametinizin bir hediyesi
olarak kendisine geri veriniz! Bu hazineye malik olmak hususunda o benden çok daha büyük
bir hakim sahiptir; bunlar onun babadan kalma hakk~d~ r ve böylece yine aile içinde kalm~~~
olacakt~ r." Bundan sonra Niketas, Aksukhos'un bu sözleri üzerine imparator Ioannes'in ablas
~na
bütün mallar~n~~geri verdi~ini ve onunla resmen ban~u~~n~~yazar.
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ve sahip oldu~u nüfuzu sadece imparator Ioannes'in arkada~~~oldu~u için
elde etmi~~de~ildi; çünkü o, akl~~ ve yetene~i sayesinde hak etti~i bu mevkii
Ioannes'in ölümünden sonra da imparator I. Manuel Komnenos devrinde,
1149/ 50 y~l~ ndaki ölümüne kadar elinde tutmas~ n~~bilmi~ti. Niketas onun
için, k~ sa zamanda devlet ikbaline ula~an Alcsukhos'un gerçek bir dost, sava~ta ve bar~~ ta güvenilir bir dan~~man, uzun ve ba~ar~l~~ askeri bir kariyere
sahip oldu~unu yazd~~~~gibi", Mikhail Italikos da bir yaz~s~ nda Aksukhos'u
"Roma ülkesinin sars~ lmaz bir kalesidir o" sözleriyle över's.
1118 y~l~ ndan itibaren Bizans ordular~~ ba~kumandan~~ bulunan Aksukhos
tabiauyla imparatorun Anadolu'da ve Balkanlar'da yapt~~~~bütün askeri seferlere kat~lm~~t~ . Tarihçi Ioannes Kinnamos, 1119 y~ l~nda imparator Ioannes'in
ilk seferi olan Laodikeia (Denizli yan~nda)'n~n Türklerden geri al~n~~~~olay~nda Aksukhos'un faaliyetini anlat~ r: onun kayd~ na göre", imparator bir süreden beri Türklerin eline geçmi~~bulunan Laodikeia'y~~geri almak ve Türklerin yukar~~Meandros (Menderes) vadisindeki ilerleyi~lerini durdurmak gayesiyle Phrygia (Frigya) bölgesine sefer düzenlemi~ti. Ordu Philadelphia
(Ala~ehir).ya vannca, burada ordugâh kurulmu~~ve ba~kumandan Aksukhos
imparatoru geride b~ rakarak ordunun ba~~ nda Laodikeia'ya hücum etmek
üzere önden ilerlemi~ti. Altsukhos'un ~ehri ku~atmas~~üzerine 3izansl~lann
say~ca üstünlü~ü kar~~s~nda ciddi bir direnmenin mümkün olmad~~~n~~ anlayan ve arkadan yan~ ndaki kuvvetlerle imparatorun da gelmesiyle teslim olmay~~ kabul eden, ba~~nda Alpkara" ad~nda birçok sava~ta ün kazanm~~~bir
Türk beyinin bulundu~u 800 ki~ilik ~ehir garnizonuna serbestçe ç~ k~ p gitmek izni verilmi~~ve Laodikeia bu suretle e e geçirilmi~ti21.
Aksukhos hakk~ nda bundan sonraki bilgi Basilakes taraf~ ndan Peçeneklere kar~~~yap~lan seferle ilgili olarak verilmi~tir: 1121 y~l~ nda Tuna'y~~yeniden
12 Niketas Khoniates, Historia, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1835, s.55,
Il vd.; k~~. Garzya, s.71 ~~.3.
18 Gautier. l_etrres et discoms, 223, 14-15, No.37; J.A. Cramer, Anecdota graeca e codd.
manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, 1836, s.198, 14vd., 201, 5.
18 Kinnamos, ayn~~eser, s.5.
2° Bu Türk beyinin ad~~Kinnamos (ayni eser, s.5) ve Niketas (Cotpus Bonn, s.17) taraf~ndan 'Akr~xo.paç ~eklinde yaz~lm~~t~r; ayr~ca bk. Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s.65.
21 Bu sefer için ayr~ ca bk. Niketas Khoniates, terc. Nihan, s.8; k~~. Chalandon, Les
Comnne, II, s.46; Sp. Vryonis, The Decline of Medietal Hellenism in Asia Minor and the
Process of Islamisation from the Ele~ enth Through the Fifteenth Century, Berkeley-California
1971.5.117 vdd.
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geçmi~~ve Trakya'ya kadar yay~lm~~~bulunan Peçeneklere kar~~~1122 ~lkbahar~'nda yap~ lan sava~~büyük bir ba~ar~ yla sonuçlanm~~t~ . Ancak bu sava~~
s~ras~ nda Aksukhos yaralanm~~~ve imparator Ioannes de buna çok üzülmü~tü22.
Basilakes gibi megas domesdkos'a hayranl~ k duyan Mikhail Italikos da
bir methiyesinde, imparator Ioannes'in 1128 y~l~ nda Macarlara kar~~~yapt~~~~
sefer s~ ras~ nda Aksukhos'un ba~ar~lar~n~~ve onun Tuna ötesinde bile at ko
~turdu~-unu kaydetmi~lir23.
Aksukhos, 1137-38 y~llar~n~~kapsayan imparator Ioannes Komnenos'un
Antakya Haçl~~Devleti üzerine düzenledi~i sefere de kat~lm~~~ve bu sefer s~ ras~nda aya~~ ndan yaralanm~~t~ . Aksukhos'un sava~lardaki askeri kabiliyetini ve
cesaretini öven Mikhail Italikos, ayn~~ zamanda onun çok mahir bir siyaset
adam~~ oldu~unu da belirterek, megas domesdkos'un tehlike içindeki sava~~
alanlar~ ndan bile Istanbul'a teskin edici imparatorluk mektuplar~~gönderdi~ini söyler".
Aksukhos, 1142-43 y~llar~ nda Antakya üzerine yap~ lan ve imparator
Ioannes'in ölümüyle son bulan ikinci seferde de imparatorun yan~ndayd~.
Kaynaklar~ n ifadesine göre25, 1143 Nisan'~ nda av esnas~ nda zehirli bir okun
parma~~n~~çizmesiyle yaralanan imparatorun k~sa zamanda Kilikya'da Anazarbos yak~n~ ndaki ordugâh~ nda26 durumu a~~ rla~~ nca Aksukhos'a tahta ç
~kacak ki~ i hakk~ nda fikrini sormu~~olmal~d~ r". Çünkü tahta Manuel'in ç
~ kmas~~ karar~ ndan sonra imparator Ioannes, yine Aksukhos'un tavsiyesiyle çad~ r~ nda akraba, dost ve bütün ileri gelenleri toplayarak uzun bir konu
~ma
yapm~~ , sonra bu ki~ilerden ve bütün ordu komutanlar~ndan yan~ nda bulunan en küçük o~lu Manuell kendisinden sonra imparator olarak tan~malan
22 Basilakes, 173, 194, 210 (Garzya, a.g.m., s. 73). Kinnamos (ayn
~~ eser, s. 8) sava~ta
imparatorun yaraland~~~n~~yazar. Niketas ise yaralanma olay~ ndan bahsetmez.
23 Gautier, Lettres et discours, 228-30, No.39.
24 "-~~r~. M. Tren, Michael Italikos, Byzandnische Zenschrift,
4(1895), s.10; Garzya, a.g.m.,
s.72, n.4.
25 KinnaMOS, ay~n eser, s.24 vd.; Niketas Khoniates, terc. I
~~ltan, s.26.
26 W~ llermus Tyrensis, Recueil des Historiens des Croisades, Historiens occidentaux, I,
xv,
23, s.695.
27 imparator II. loannes Komnenos'un dört o~lu vard~.
Fakat k~sa süre önce en büyük iki
o~lu Aleksios ve Andronikos ölmü~lerdi. Üçüncü o~lu Isaakios da bu s
~ rada ~stanbul'dayd~.
Sadece en küçük o~lu Manuel bu sefer s~ras~nda yan~ nda bulunuyordu.
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hususunda yemin alm~~t~. Niketas, bütün bu i~lerin ve törenin megas domestikos Aksukhos taraf~ndan tertiplenip uyguland~~~n~~aç~kça belirtmi~tir28.
II. Ioannes Komnenos'un ölümünden sonra yeni imparator Manuel'in,
gelece~ini megas domestikos Aksukhos'un ellerine teslim etti~i anla~~l~yor.
Çünkü Manuel, saray~n güvenli~ini sa~lamak, kendisinin ba~kente giri~~ve iktidar~~ele alma törenlerini haz~ rlamak, hepsinden önemlisi a~abeyi sebastokrator Isaakios'un tahta yönelik herhangi bir giri~imine kar~~~gerekli önlemleri almak üzere Aksukhos'u beraberinde khartularios Basileios Tzintzilukes
oldu~u halde derhal ~stanbul'a gönderdi. Aksukhos, daha imparator II.
Ioannes'in ölüm haberi ula~madan, büyük bir süratle ~stanbul'a vard~.
Hemen sebastokrator Isaakios'u tutuklapp Pantokrator manasurma hapsetti~i gibi, Manuel'in kay~ nbiraderi Ioannes Rogerios ile tehlike yaratacak di~er birçok ki~iyi de yakalatu29. Aksukhos'un elinde ayr~ca Ayasofya'daki din
adamlarm~n30 deste~ini sa~lamak üzere, kendilerine bol ba~~~~vaat eden iki
imparatorluk berau bulunmaktayd~ . Rivayete göre beratlardan birinde bu
ba~~~~n gümü~~parayla, di~erinde alt~n ile ödenece~i yaz~l~~idim. Aksukhos
kilise mensuplar~m ve halk~~Manuel'in taraf~na kazanmay~~öylesine maharetle halletti ve ald~~~~emri o kadar büyük bir ba~ar~yla yerine getirdi ki, papazlara alt~n vaat edileni de~il, gümü~~para vaat eden berau vererek görevini
en masrafs~z ~ekilde tamamlad~. Böylece Aksukhos gerek Manuel'in imparator seçilmesinde, gerekse bundan sonra ~stanbul'a giderek burada vuku bulabilecek muhtemel her türlü karga~a ve ayaklanma te~ebbüslerini büyük bir
beceriyle önleyip Manuel Komnenos'un hiç bir zorlukla kar~~la~madan ba~kente girip tahta oturmas~ nda çok önemli ve birinci plânda rol oynam~~ u.
28 Niketas Khoniates, terc. I~~ltan, s.30. Willermus Tyrensis (ayn~~yer) ise megas domestikos
Ioannes (Aksukhos) in imparatorluk için Isaakios'u destekledi~ini söylemekle hataya dü~mü~tür;
zira Manuel, Aksukhos'a kesinlikle güvenmeseydi ona çok önemli bir görev vererek Istanbul'a
yollamazd~. Esasen W~llermus'un bu olaylar hakk~nda tam bir bilgisi olmad~~~, onun imparator
II. loannes'in ölüm tarihini bile 1137 y~l~~olarak kaydetmesinden bellidir.
29 Kinnamos (s.37 vd.)'a göre taha ele geçirmek amac~yla ba~kentteki Normanlar~~etraf~na
toplayan caesar Ioannes Rogerios'un giri~imi, Manuel'in luzkarde~i olan Rogerios'un han~m~~
Maria'n~n durumu ilgililere bildirmesiyle önlenmi~tir. Kr~. Chalandon, Les Comnene, Il, s.197
vd.; ayn. nllf., Histoire de la domination normande en Italie et en Sicik, 2 cilt, Paris 1907, II,
s.127.
30 Patrik Leo Styppes 1143 Ocak'~nda ölmü~tü ve o s~rada patriklik makam~~ bo~tu.
31 Niketas Khoniates, terc. I~~ltan, s.33 vd.; F.Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des
Oströmischen Reiches von 565-1453, II, München-Berlin 1925, No.1330.
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Ba~kumandan Aksukhos ilerlemi~~ya~~na ra~men, Manuel Komnenos'un
ilk hükümdarl~ k y~llar~ nda da çok faal idi: Manuel'in 1146'da Türkiye Selçuklu sultan~~I. Mesud (1116-1155)'a kar~~~yapt~~~~sefere ve Selçuklu ba~kenti
Konya'n~ n ba~ar~s~z kalan ku~atmas~ na kat~lm~~t~. Kaynaklar~n ifadesine göre
Aksukhos Bizans ordusunun yo~un Türk bask~s~~ alt~nda geri çekili~i s~ ras~ nda, Türklerle s~k s~ k giri~mek zorunda kal~nan çat~~malarda genç imparator Manuel'in lüzumsuz kahramanl~k gösterilerini ve dü~üncesiz hareketlerini önlemeye çal~~m~~~ve birçok kez zor duruma dü~en ordunun disiplinini
korumaya gayret göstermi~ti32.
Aksukhos 1147 y~l~nda Fransa kral~~ VII. Louis ile Alman kral~~ III.
Konrad'~n idaresinde düzenlenen ~kinci Haçl~~Seferi'ne kat~lan ordular~n
imparatorluk topraklar~ndan mümkün oldu~unca olays~z ~ekilde geçirilmesi
i~ini de üstlenmi~~görünüyor. Devrin din bilgini Methone piskoposu Nikholas, Aksukhos'un bu Haçl~~Seferi'nin Bizans'a büyük zarar verece~ini dü~ünüp s~ k~ld~~~n~~yazmakta ve onun duygular~n~~"Aksukhos, Bat~l~~milletlerin
yürüyü~e geçmesiyle, bu hareketin hepimiz için yarataca~~~tehlike yüzünden
çok endi~eliydi" sözleriyle dile getirmektedir". Gerçekten de ~kinci Haçl~~Seferi, Bizans ile Bat~~dünyas~~ aras~ndaki ili~kilerin daha da bozulmas~nda ve
hatta dü~manl~~a dönü~mesinde etkili olmu~tur. Aksukhos'un böyle dü~ünmekte ne kadar hakl~~ oldu~unu hem sefer s~ras~nda ya~anan olaylar, hem de
sonraki geli~meler aç~kça ortaya koymu~tur.
1148 y~l~ nda imparator Manuel, kendisinin ülkesinden geçen Haçl~larla
me~guliyetinden faydalanarak Korfu adas~n~~zaptetmi~~olan Sicilya Norman
kral~~II. Roger'ye kar~~~sefer düzenledi. Sefere donanman~n yan~s~ra, ba~~nda
Aksukhos'un bulundu~u kara ordusu da kat~ld~. Sava~~s~ ras~nda donanma
komutan~~ Stephanos Kontostephanos'un ölümü üzerine, Korfu kalesini ku~atan donanman~n idaresi de Aksuld~os'a verildi. Aksukhos uzun süren Korfu
ku~atmas~~ s~ ras~nda sadece Normanlara kar~~~çarp~~makla de~il, bu sava~ta
Bizans'~n müttefiki olan fakat bir ara Bizansl~lara kar~~~tav~ r al~ p kavga ç~ ka32 Manuel'in bu seferini en geni~~~ekilde Kinnamos (s.39-63) anlat~r. Fakat Türklerden
ho~lanmayan ve her f~ rsatta Türkleri küçümsemekten adeta zevk duyan Kinnamos, eserinde
Aksukhos'a kar~~~olumsuz tavr~ n~~aç~ kça belli eder; örne~in bu sefer s~ras~ nda Aksukhos'u Konya
önünden zorlukla çekilen orduyu kurtarmaya çal~~an ki~i olarak de~il de, kendi can~na dü~mü~~
bir adam olarak gösterir. Di~er olaylarda da Altsukhos'u hep suçlay~c~~ifade kullanm~~ur.
33 Nicholas of Methone, flpös TO g~-yetv 8ol.dor~xou, yay. A.K. Demetrakopoulos,
Ekklesiastike bibliotheke, I, Leipzig 1866, yeni bask~~Hildesheim 1965, s.200; kr~. J.Drascke,
Nikolaos von Methone, Byzantinische Zeitschrift, I (1892), s.471-73.
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ran Venediklilerle de u~ra~ mak zorunda kald~. Kaynaklar~n bildirdi~ine
görem, Aksukhos önce arac~l~ k yap~p anla~ma sa~lamaya çal~~m~~~ama Venedikliler buna yana~mam~~t~ . Bunun üzerine Aksukhos, kendi cesur ve güçlü
muhaf~z birli~ini di~er askerlerle birlikte Venediklilerin üzerine göndermi~~
ve kazan~lan kesin ba~ar~ dan sonra Venedikliler ile yeniden anla~maya
Korfu adas~n~n geri al~nmas~ ndan sonra Aksukhos'a Ancona'ya
gitmek üzere bir filonun komutas~~verilmi~se de, filo Arnavutluk sahilinde
Avlona yak~ n~ndaki nehir a~z~nda f~ runaya yakalanarak büyük kay~ plar vermi~~ve daha ileriye gidememi~ti.
1149 y~l~ nda ise imparator Manuel bu kez de S~ rbistan'da Rascia jupanin~n ç~kard~~~~bir isyan~~bast~ rmak üzere buraya yürüdü ve k~ sa zamanda ba~ar~~kazand~. Niketas'~ n kayd~ na göre", imparator bu ba~ar~~ haberini bir
mektupla ba~kent halk~ na bildirmek istemi~~ve mektubu bizzat megas domesdkos Aksukhos Istanbul'a götürmü~ tü.
Kaynaklarda Aksukhos'un ölümüne dair aç~ k bilgi yoktur. Fakat
1149'dan sonraki olaylar aras~nda art~ k ad~~geçmemektedir. 1149 S~rbistan
seferi herhalde Aksukhos'un son faaliyeti olmu~tu; buna göre ya 1149 y~l~~sonunda ya da 1150 y~l~nda ölmü~~olmal~d~r". Genelde do~um y~l~~1088 kabul
edildi~ine göre, öldü~ünde 62 ya~~ndayd~.
12. yüzy~lda Bizans dünyas~nda ad~~bilinen Türkler aras~ nda en yüksek
mevkie ç~ km~~~olan Aksukhos'un askerlik alan~ ndaki bilgisi yan~nda iyi bir
e~itim gördü~ü de anla~~l~ yor. Aksukhos rhetorik biliyor, günün entellektüellerinin kulland~~~~dili konu~uyordu; 1137-38 y~llar~ nda Antakya seferinde
iken, kendisine Istanbul'dan edebi ifadelerle süslü mektuplar yollayan
Mikhail Italikos'u anl~ yor, onunla yaz~~~yordu. Bu seferden sonra Nikephoros
Basilakes onun için uzun bir methiye kaleme alm~~t~; burada hem onu hem
imparator Ioannes'i övmü~~ve ikisi aras~ndaki kar~~l~kl~~ ba~lar~~çok zarif bir
~ekilde belirtmi~ ti". Aksukhos dini konularda da tart~~malara girecek kadar
bilgi sahibiydi. 1147 y~l~~dolaylar~ nda onun Methone piskoposu Nikholas ile,
34 Kinnamos,

ayn~~eser, s.98; Niketas Khoniates, terc. I~~ltan, s.58.

35 Ayn~~eser, s.62.

36 K~z~~Eudokia Aksukhaina ile Stephanos Komnenos'un evlili~i için 1153/54de toplanan
meclis konu~ malarinda Aksukhos'dan "müteveffa ba~ kumandan" diye bahsedilir, kr~. Gautier,
Letu-es et discours, s.37 n.19, 43 n.14. Buna göre Aksukhos'un bu tarihten önce ölmü~~oldu~u
kesindir.
37 Bk. a.g.m., s.75-84.
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kendisinin bu konudaki derin bilgisini gösteren bir tart~~mas~ndan haberdar~z38.
Kaynak verilerine göre Aksukhos'un imparator Ioannes Komnenos'un
tahta ç~ k~~~~s~ralar~nda evlendi~i ve en büyük o~lu Aleksios'un 1120 y~l~nda,
Eirene ad~ndaki k~z~n~n da 1121'de do~du~u tahmin ediliyor39. Aleksios'dan
en büyük o~ul diye bahsedildi~ine göre, herhalde Aksukhos'un Aleksios'dan
ba~ka bir veya daha fazla erkek çocu~u vard~. Kar~s~n~~tan~m~yoruz ama 1135
y~l~nda do~mu~~Eudokia ad~nda ikinci bir k~z~n~~daha biliyoruz. Büyük k~z~~
Eirene, imparator I. Aleksios Komnenos'un karde~i Isaakios'un torunu
Aleksios Komnenos ile ni~anlanm~~t~; ama damat dü~ünden önce ölünce bu
evlilik gerçekle~emedi4°. Küçük k~z~~Eudokia da yine ayn~~Isaakios'un ba~ka
bir torunu Stephanos Komnenos ile evlendi41; bu evlilikten Konstantinos
ad~nda bir o~ul ile ad~~bilinmeyen bir k~z, bir erkek üç çocuk dünyaya geldi.
Aksukhos'un en büyük o~lu Aleksios ise imparator II. Ioannes Komnenos'un
en büyük o~lu ve tahun vârisi Aleksios Komnenos'un tek çocu~u olan k~z~~
Maria ile evlendi. Böylece Aleksios Aksukhos tahta en yak~n ki~ilerden biri
olmu~tu. Fakat kay~npederi olan Aleksios Komnenos babas~~imparator II. Ioannes'den önce ölünce, tahta kay~npederinin en küçük karde~i Manuel
Komnenos ç~kt~. Bununla beraber Aleksios Aksukhos, imparator Manuel'in
hizmetinde uzun y~llar protostratorluk mevkiini elinde tuttu ve saray~n en
önde gelen ki~ilerinden biri olarak kald~. Fakat 1167 y~l~nda bir saray entrikas~~sonunda imparator Manuel'in teveccühünü kaybederek bir manast~ra
sürgün edildi ve ömrünü burada tamamlad~42. Aleksios Aksukhos'un iki o~lu
38 Aksukhos, Nikholas'a ~öyle bir soru sormu~tu: Kutsal Ruh havarileri nas~l ziyaret edip
içlerine giriyor? Ve bu içe girme ~sa'dakinin ayn~~ise havarilere neden Khristoi denmiyor? Ayr~~
ise, nas~l bir ayr~l~k var? Nikholas, imparator Manuel ona Aksukhos'un sorular~na cevap
vermesini emredene kadar bir~ey söylemedi; sonra Kutsal Ruh'un varl~~~~üzerine bir eser yazd~,
lu-~. Demetrakopoulos, EkkJtsiasÜkt bibliothök, I, Leipzig 1866, s.199-218; H.G. Beck, Kirche
und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959, s.625.
" Balsamon, Patrologia graeca, 119, 765B-768A.
40 Balsamon, ayn~~yer.
41 P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge 1993,
Genealogical tables, s.XX~V, no.2; K. Krumbacher (Geschichte der byzantinischen Litteratur
von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527-1453), München 18972, s.764'de)
Stephanos'u, Isaakios'un o~lu gösterir.
42 Niketas (terc. I~~ltan, s.99 vd.) Aleksios Aksukhos'un imparator Manuel'in luskançl~~~na
kurban gitti~ini söyler; güya büyü yapmak ve bir komplo haz~rlamakla suçlanm~~t~. Manuel 1167
~lkbahar~'nda Sofya'da bulundu~u s~rada onu tutuklatm~~~ve Strymon yak~nlar~ndaki Papykion
da~~ndaki bir manast~ra kapatm~~t~. Aleksios Aksukhos birkaç y~l sonra bu manast~rda öldü.
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olmu~tu. "~i~man" lakab~yla tan~ nan büyük o~lu Ioannes Komnenos
Aksukhos, 1200 y~l~~Temmuz'unda imparator III. Aleksios Angelos'a kar~~~
düzenlenen bir komplonun ba~~ nda yer alm~~, hatta imparator ilan edilmi~se
de, ertesi gün ayaklanma basur~lm~~~ve Ioannes Komnenos Aksukhos da di~er isyanc~lar gibi öldürülmü~tü43. Ancak kaynak verilerine göre, megas domestikos Aksukhos'un soyunun bu torunun öldürülmesiyle son bulmad~~~~
anla~~lmaktad~ r. Zira Trabzon devletinin üçüncü hükümdar~, Ioannes Komnenos Aksukhos ad~ n~~ ta~~ r". Belki de Trabzon'un ilk hükümdar~~ olan I.
Aleksios'un han~m~, ~i~man Ioannes'in k~z~~veya ye~eniydi. Böylece Aksukhos
soyunun, Trabzon hükümdar ailesi içinde varl~~~ n~~ sürdürdü~ünü görüyoruz.

13 Bu isyan hakk~ nda bk. Nikolaos Mesarites, Die Palastrevolution desjohannes Komnenos
yay. A. Heisenberg, Würzburg 1907, s.19-25, 41-49; Niketas Khoniates, Historia, almanca tere. F.
Grabler, By-zantinische Geschichtsschreiber, IX, Graz-Wien-Köln 1958, s. 697 vdd.; C.M. Brand,
Byzantium Confronts the West, Cambridge 1968, s.98, 122-124, 248 vd.
4-1 Bk. J.P. Fallmerayer, Geschichte des Kaisertums von Trapezunt, München 1827,5.102.
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