TATIKIOS
(TÜRK ASILLI B~R BIZANS KUMANDANI)
I~IN DEM~RKENT
Bizans imparatorlu~u, XI. yüzy~lda Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya giri~leri ve k~sa sürede Ege ve Marmara Denizi k~y~ lar~ na kadar ula~an ak~ nlar~~
sonucunda Türkler ile yo~un bir ili~ki içine girdi. imparatorlu~un yabanc~ lar~~ bünyesinde toplama politikas~ na uygun olarak Türkler de, çe~itli milletlerden gelenler gibi, ya göç etn~ek ya da esir al~ n~ p getirilmek suretiyle Bizans dünyas~ na kat~ld~. Bunlar aras~ nda birçok ki~inin, saray unvanlar~~bah~edilerek aristokrat s~ n~f içinde yer ald~~~ n~~ve özellikle askeri alanda yüksek
mevkilere ç~ kt~~~ n~~görüyoruz'. Bu dönem hakk~ nda bilgi veren Bizans kaynaklar~, devlet hizmetinde ve orduda görev alm~~~olan Türkler'den bahsetmi~lerdir. Bu ~ah~slar aras~ nda önemli bir mevkie yükselen ilk Türk, Tatikios' tur'.

Tatikios gibi yine Komnenoslar hanedan~~ zaman~ nda ya~am~~~ve imparator Meksios'un
o~lu imparator loannes Komnenos (1118-1143) döneminin megas domestikos'u ve imparatorun en yak~ n dostlar~ ndan biri olan I.Aksukhos hakk~ nda geni~~bilgi için bk. I.Demirkent,
"Komnenos Hanedan~ n~ n Büyük Ba~kumandan~: Türk As~ ll~~ Ioannes Aksukhos", Belleten, LX
(Nisan 1996), say~~227,5.59-72.
2 Anna Komnene (Alexiade, n~r. ve trc. B.Leib, Anne Comnene. Alexiade, 3 cilt, Paris
1937, Kitap IV, Iv, 3, trc. B.Leib, age, I, s.151) Tatikios için "Sarasen" as~ll~~diye yazm~~t~r. Ancak
Anna "Sarasen" ifadesiyle herhalde onun müslüman biri oldu~unu kastet~rek istemi~~olmal~d~ r.
Zira bu dönemde Bizans'~ n Anadolu'da Araplar ile de~il Türklerle temas~~vard~r; ayn~~ görü~ü
payla~an G.Moravcsik (Byzantinoturcica ~~ , Sprachre;te der Türkvölker in dell Byzantinischen
Quellen, Leiden 1983, s 302) ve C.M.Brand, "The Turkish Element in Byzantium, Eleventh
-Twelfth Centuries", Dumbarton Oaks Papers, 43 (1989), s.3) da Tatikios'un Türk as~ ll~~ oldu~unu yazarlar. Tatikios hakk~ nda ayr~ ca bk. F.Chalandon, Les Comnene. Etudes sur l'Empire
Byzantin aux Xle et Xlle siecles (Essai sur le regne d'Alexis ler Comnene 1081-1118), Paris
1900, s.76, 100 vd., 106 11.3, 109, 112, 118, 125, 178, 191, 194, 199-202, 205, 215, 233; ayn. mlf.,
Histoire de la premiere croisade, Paris 1925, 5.162, 167, 178, 191-194; G.Buckler, Anna Comnena, Oxford 1929, s.18, 143, 255, 360, 379, 383, 415, 425, 463, 466, 469, 500; R.Grousset, Histoire des Croisades et du royaume Franc de Jerusalem, Paris 1934-36, I, 5.27, 31, 80 vd.;
S.Runciman, A Histary of the Crusades, Londo~ l 1951, Türkçe trc. FA~~ ltan, Haçl~~Seferleri Tarihi, TTK Yay., Ankara 1986, I, s.138 11.7, 141, 144, 146, 148, 172, 174, 231 vd., 255, 260;
B.Skoulatos, Les personnages b).zantins de l'Alexiacle, Louvain 1980,5.287-292.
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Imparator I.Aleksios Komnenos (1081-1118)'un en güvendi~i kumandanlar~ndan biri ve yak~n dostu olan Tatikios'un hayat~~ve faaliyetleri hakk~nda bize imparatorun k~z~~prenses Anna Komnene'nin babas~ n~ n hayat~n~~
konu alan tan~nm~~~eseri Alexiade3 ile, Anna'n~n kocas~~ caesar Nikephoros
Bryennios'un kaleme ald~~~~tarih eseri' bilgi vermektedirler. Ayr~ca Birinci
Haçl~~Seferi'ni anlatan ço~u ça~da~~Haçl~~eser ve yazarlar~, Gesta Francorum,
Albertus Aquensis, Raimundus Aguilers, Tudebodus, Guibertus Novigenti,
Baldricus ve Willermus Tyrensis Iznik ve Antakya ku~atmalar~~ s~ras~ndaki
olaylar içinde Tatikios'tan bahsetmi~lerdirs.
Anna Komnene'nin kayd~na göre, müthi~~bir sava~ç~~ve çarp~~malarda
so~ukkanl~l~~~ n~~ kaybetmeyen, gözü pek bir kumandan olan Tatikios hür
soydan gelmiyordu. Tatikios'un babas~, Anna'n~ n büyükbabas~~ clux Ioannes
Komnenos taraf~ ndan bir ya~ma sald~r~s~~s~ ras~ nda esir al~ nm~~t~ 6. Ne var ki

3 Anna Komnene, n~r. ve trc. B.Leib, age, I, 151, II, 67-70, 72, 83, -86, 97, 109, 171, 175,
182, 193, III, 12, 13, 17, 18, 20, 40, 42, 45,160, trc. E.R.A.Sewter, The Mexiad of Anna Comnena, Penguin Books 1969, s.141, 201-203, 205, 213-215, 232, 279, 282, 288, 299, 336, 337, 341,
343, 360, 363, 449, trc.D.R.Reinsch, Alexias. Anna Komnene, Köln 1996, s. 149, 217-19, 221, 231
vd., 242, 252, 304, 307, 313, 323, 365 vd., 370, 372, 389, 392, 394, 490.
4 Nicephori B~yennü Commentarii, n~r. A.Meineke, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (k~saltmas~~CSHB), Bonn 1836, s.86 vd.,150; n~r. P.Gautier, Nicephori Bryennii Historiarum Libri Quattuor, Corpus Fondum Historiae Byzantinae 9, Brussels 1975, IV, 20, 287, 289.
0.Kazanl~ 'mn "Tarihi Hat~ralar" ad~yla Türkçeye tercüme etti~i Bryennios'un eseri hâlâ bas~lmanu~ur. Eserin Frans~zcaya tercilmesi ise H.Gregoire taraf~ndan (Byzantion, 23 (1953), s.469530 ve 25/27 (1955/57), s.881-926) yap~lm~~t~r.
5 Gesta Francorum et Ali orum Hierosolimitanorum, (The Deeds of the Franks and the
Other Pilgrims toJerusalem), yay. R.Hill, Oxford 1962, s.34 (Tetigus); Albertus Aquensis, Liber
Christianae Expeditionis pro Ereptione, Emundatione et Restitutione San ctae Hierosolymitanae Ecclesiae, Recueil des Historiens des Croisades (k~saltmas~~RHC occ.), IV, ~~, 22, s.315, trc.
H.Hefele, Albert von Aachen. Geschichte des ersten Kreuzzuges, I, Jena 1923, s.62 (Tatinus);
Raimundus Aguilers, Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem, RHC occ., III, 6, s.245-46,
trc. J.H. ve L.L.Hill, Raymond d'Aguilers, Philadelphia 1968, s.36, 37 (Tatic); Tudebodus, Histona peregrinorum euntium Jerusolyn~am ad liberandum Sanctum Sepulcrum de potestate
eyhnicorum, RHC occ., III, s.135, 189 (Tetigus); Guibertus Novigenti, Historia quaedicitur
Gesta Dei per Francos, RHC occ., IV, ~v, 10, s.175 (Tetigus); Baldricus, Histadalerosolimitana,
RHC occ., IV, s.44 (Tagingus); Willermus Tyrehsis, Historia rerum in parti bus transmarinis gestarum,
occ., I, ~~, 23, s.107, n~, 11, s.126, ~v, 21, s.186, v~, 11, s.252, trc.Kausler. Geschichte
der Kreuzzüge und KönigreichsJerusalem, Stuttgart 1844, s.56, 66, 101, 140 (Taninus).
6 Anna Komnene (Kitap IV, Iv, 3, trc.B.Leib, age, I, 5.151) "o s~rada megas primikerios

olan Tatikios, Akhrida çevresinde oturan Türklere kumanda ediyordu; bu ~ah~s son derecede
cesur ve sava~ta çok so~ukkanl~~biri olmas~na ra~men asil bir aileden de~ildi. Zira bir Sarasen
olan babas~, benim baba yönünden büyükbabam olan Ioannes Komnenos taraf~ ndan esir al~ nm~~t~" diye yazmaktad~r.
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Anna, bu olay~n hangi tarihte cereyan etti~ini kaydetmemi~tir. Bununla beraber, büyük bir ihtimalle Tatikios da babas~~ile birlikte esir al~nm~~~olmal~ d~r ki, o takdirde bu olay~~1057 y~l~ndan sonraki bir tarihe yerle~tirmek gerekecektir. Çünkü Nikephoros Bryennios eserinde, Tatikios'un imparator
Aleksios ile ayn~~ya~ta oldu~unu ve onunla beraber yeti~ip büyüdü~ünü yazm~~t~r7. Aleksios'un do~-umu için 1057 y~l~~kabul edildi~ine göre, Tatikios da
ayn~~y~l, yani 1057'de do~mu~~olmal~d~r.
Anna Komnene'nin, eserinde yabanc~lar için hemen hemen hiçbir
methedici söz kullanma~nas~na ra~men, Tatikios'u cesareti ve sava~ç~l~~~n~n
yan~~ s~ra temkinli ve uzakgörü~e sahip bir ki~i olarak övmesi dikkat çekicidir.
Tatikios için Bryennios'un ifadesi de ayn~~ ~ekilde övgülerle doludur; onun
imparatora ba~l~l~~~n~~ ve ileri görü~lü ki~ili~ini dile getirmi~tir. Ayn~~zamanda Bryennios, Tatikios'un âdeta imparator Aleksios'un ailesinden biriymi~~gibi oldu~unu kaydetmi~~ve böylece onunla Aleksios aras~ndaki samimiyeti vurgulamak istemi~tir'. Tatikios ile ilgili olarak Anna'n~n ~öyle bir kayd~~
da vard~r: Anna babas~n~n sonralar~~dizinden duydu~u a~r~ya her ikisi polo'
oynarken istemeyerek Tatikios'un sebep oldu~unu yazm~~t~r'''. Anna Komnene ve N.Bryennios'un hiç de~inmedikleri fakat Haçl~~yazarlar~~ taraf~ndan
dile getirilen bir husus da, Tatikios'un burnunun kesik oldu~u ve onun
burnunun yerinde alt~ndan yap~lm~~~takma bir burun ta~~d~~~d~r".
Tatikios, ilk kez, 1078 y~l~nda genç kumandan Aleksios Komnenos'un
yan~nda, imparator III.Nikephoros Botaneiates'e 12 kar~~~ayaklanan Dyrrhak-

7 Bryennios,
8 Bryennios,

n~r. P.Gautier, age, IV, 20, s.289.
n~r. P.Gautier, age, ayn~~yer.
9 Çok eski zamanlardan beri bir Orta-Asya oyunu olan "Polo" nun Bizans'da da büyük bir
zevkle oynand~~~na dair kaynaklarda bilgi vard~r; bu oyunun nas~l oynand~~~n~~tarihçi Ioannes
Kinnamos eseri Historia'da ayr~nt~l~~bir ~ekilde anlatm~~t~r, bk. I.Demirkent, loannes Kinnarnos'un Historia's~~, TTK Yay., Ankara 2001, 5.189 vd.
10 Anna Komnene, Kitap XIV, IV, 2, trc. B.Leib, age, s.160.
11 Burnunun kesik olu~u Haçl~~yazarlar taraf~ ndan kaydedilmi~tir; Raymond d'Aguilers,
RHC occ. , III, s.245: "Tatic, naribus truncus" [burnundan sakat Tatic]; Albertus Aquensis, RHC
occ. , IV, s.315: "Tatinus quidam truncati nasi" [Kesik burunlu Tatinus]; Guibert, RHC occ. , IV,
s.175: "Tetigus vir siquidem gravis aevo, sed naso, qua nescio occasione, deciso, et id utens
aureo" [Tetigus ... e~er gerçekten do~ruysa ya~am~~bak~m~ndan can s~ k~c~~fakat bilinmeyen bir
sebeple burnu kesilince, alt~ndan bir burun kullanan adam].
12 1078-1081 y~llar~~ aras~ nda hüküm süren III.Nikephoros da bir önceki imparator
VILMikhail Dukas'a isyan ederek onu hükümdarl~ktan feragat etmeye zorlapp tahta ç~km~~t~.
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hion valisi Nikephoros Basilakes'in13 isyan~n~n basur~lmas~~olay~nda kar~~ m~za ç~kmaktad~r. Bryennios'a göre, Aleksios Komnenos asi Basilakes'in üzerine yürüyüp Vardar Nehri kenar~nda ordugah~n~~ kurdu~u s~rada, Basilakes'in onun ordugah~na ani bir sald~r~~ haz~rlad~~~n~~Aleksios'a haber veren
de Tatikios olmu~tur". Herhalde asinin hareketini kontrol için etrafa yollanan gözcülerin ba~~nda bulunan Tatikios geri dönüp geldi~inde Aleksios'a,
dü~man~n yak~n bir yerde oldu~unu ve geceleyin ordugâha sald~ rmay~~ planlad~~~ n~~söylemi~ti. Bunun üzerine Aleksios ona, gördü~ünün gerçekten Basilakes oldu~una emin olup olmad~~~n~~ sormu~, Tatikios da Basilakes'in birliklerine önce dur, sonra hareket emrini verirken sesini i~itti~ini, hatta yay~ndan kendisine bir ok f~ rlatu~~n~~bildirince Aleksios bu sald~r~y~~sonuçsuz
b~rakmak üzere ordugah~n her taraf~nda me~aleler yak~lmas~n~~ ve sabaha
kadar söndürülmemesini emrederek bütün ordusunu yan~na al~p ordugâhtan ç~km~~~ve ormanl~ k bir yerde gizlenmi~ti. Gerçekten de Basilakes ordugâha gece sald~rd~~~nda her taraf~~bo~~bulmu~, oyuna getirildi~ini anlam~~~ve
daha ordugâhtan ç~karken Aleksios'un ordusunun hücumuna u~ram~~t~. Bütün gece süren çarp~~madan sonra Basilakes kaçmay~~ ba~arm~~sa da, k~sa bir
zaman sonra art~k mücadelenin yarars~z oldu~unu gören kendi adamlar~~ taraf~ndan Aleksios'a teslim edilmi~ti 15. ~~te bu olay dolay~s~yla Tatikios'un ilk
faaliyetini tesbit etmi~~oluyoruz.
Tatikios, Aleksios Komnenos'un 1081 Nisan'~nda imparatorluk tahnna
yükselmesiyle onun taraf~ndan megas primikerios rütbesiyle taltif edildi '6.
Böyle bir mevki daha önce yoktu. Aleksios'un bunu arkada~~~ve dostu Tatikios için yeni ihdas etti~i anla~~l~yor. Aleksios'un tahta ç~kt~~~~1081 y~l~ n~n
sonbaharmda Dyrrhakhion üzerinden Epiros bölgesine ba~layan ilk Norman
seferine kar~~~yap~lan harekatta Tatikios'un imparatorun yan~nda sava~a kat~ld~~~n~~ve Okhrida çevresinde ya~ayan Türklerin kumandas~n~~üzerine ald~ ~~n~~ görüyoruz. Ancak y~llarca süren (1081-1085) bu mücadele s~ ras~ nda
Anna Komnene onun ad~ ndan sadece bir defa bahsetmi~tir. Biz, Bizans'~n
Normanlara kar~~~dört y~l süren bu sava~~~Venedik donanmas~~ile SüleymanBasilakes için bk. Oxford Dictionary of Byzantium, I, s.262 vd.; A.P.Kazhdan, Armjane v
sostave gospodstvujukego klassa Vizantüskoj imperii v XI-X.11 vv., Erevan 1975, s.103-106.
1'1 Bryennios, age, CSHB, s.150, nsr. P.Gautier, age, IV, 20, 5.289.
15 Basilakes'in isyan~n~~anlatan Anna Komnene (Kitap I, v~~-~x, 1 -6, trc. B.Leib, age, I, s.2836) 'nin bu olaylar içinde Tatikios'un ad~ndan bahsetmemesi çok tuhaft~r.
143 Tatikios bu s~rada megas primikerios unvan~na sahipti, bk. Anna Komnene, Kitap IV, tv,
3, trc. B.Leib, age, I, s.151.
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~ah'~n imparatorun ricas~~ üzerine gönderdi~i 7000 ki~ilik bir ordunun yard~m~~ sayesinde17 ve ancak Norman reisi Robert Guiscard'~ n ölümü sonucunda ba~ar~ya ula~urarak Epiros, Makedonya ve Tesalya bölgelerini Norman
istilâs~ ndan kurtarabildi~ini söylemekle yetinece~iz.
Tarih kitaplar~ nda bundan sonra Tatikios'un ad~~ ~znik'i elinde tutan
Ebulkas~ m ile Bizans'~ n giri~ti~i mücadeleler dolay~s~yla geçer. Norman sava~~n~n son bulmas~ndan sonra 1085 y~l~n~n sonunda ~stanbul'a dönen imparator Aleksios, Süleyman~ah'~ n Çukurova bölgesini ve Antaltya'y~~ zaptetmek
üzere güneye giderken ba~kenti ~znik'in idaresiyle görevlendirdi~i kumandan~~Ebulkas~ m'~n, iki taraf aras~ nda 1081'de yap~lan Dragos Suyu Anla~mas~ 'n~n ~artlar~n~~ bozarak Bizans arazisine alunlar düzenledi~ini ve Türklerin
yeniden ~stanbul yak~n~na kadar ilerlemi~~oldu~unu gördü". Aleksios derhal
kar~~~sald~ r~ya geçerek Türk ak~nc~lar~n~~ k~y~~ bölgelerinden uzakla~urd~, Anna'n~n ifadesine göre bundan sonra Tatikios imparator Aleksios'un emriyle
~znik'te hüküm süren Ebulkas~ m'a kar~~~gönderilmi~tir". Burada üzerinde
durmak istedi~imiz husus bu mücadelenin ne zaman yap~lm~~~oldu~udur?
XX.yüzy~l~ n ba~~nda ya~am~~~Bizans tarihçisi F.Chalandon'dan itibaren Bat~l~~
tarihçiler Tatikios'un bu seferinin 1086 y~l~na do~ru yap~ld~~~~görü~ündedirler. Halbuki kronolojisi hiç de aç~ k olmayan Anna'mn kayd~na dayanarak
böyle bir netice ç~ karmak pek mümkün görünmüyor. Bu konuda ba~ka bir
kayna~~n, yani ~bnü'l-Esir'in verdi~i bilgiler2° bize ~~~ k tutmaktad~ r ve biz bu
kayna~~ n kayular~ ndan faydalanarak tarihi aç~dan bir sonuca varmaya çal~~maktapz. Bu bilgilere göre, asl~nda bu seferin en erken 1087 y~l~~ ilkbahanndan sonra yap~lm~~~olmas~~gerekmektedir. Bunun neden böyle olmas~~gerekti~ini ise a~a~~da belirtece~iz. Ama bu arada Anna taraf~ndan daha sonra anlat~lan fakat olaylar~n ak~~~ na dayanarak tarih bak~m~ ndan daha önceye
al~nmas~~ gereken Tatikios'un ba~ka bir seferi de vard~ r". Bu dü~üncemize
uygun olarak 1086 - 1087 y~llar~n~n olaylar~n~~ s~ ralarken önce bu Gemlik seferini anlatmal~y~z:
17 Süleyman~ah'~n yard~mc~~birlikler yollanaas~~hakk~ nda bk. Anna Komnene, Kitap V, v, 2,
B.Leib, age, Il, s.23; k~~. F.Chalandon, age, s.89.
18 Kr~. I.Demirkent, Türkiye Selçuklu fliikiimdan Sultan I.Kihç Arslan, TTK Yay., Ankara
1996, s.9.
19 Anna Komnene, Kitap VI, x, 2-7, trc. B.Leib, age, II, 5.67-70; kr~. F.Chalandon, age,
s.100 vd.; I.Demirkent, age, s.9 vdd.
fi't-Tarih, Beyrut 1965/66, X, s.148, 160, Türkçe trc. A.Özayd~n,
21:1 ~bnül-Esir,
fi't-Tarih Terciimesi, Islâm Tarihi, ~stanbul 1987, X, s.136, 145.
21 Anna Komnene, Kitap VI, x, 5-7, trc. B.Leib, age, II, s.69 vd.
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imparator Aleksios, Ebulkas~m'~ n sadece Marmara'n~ n kuzeyini de~il
güney k~y~lar~n~~da ele geçirdi~ini, bu arada Gemlik (Kios)'i de zaptetti~ini
ve burada gemiler in~a ettirerek Bizans'a kar~~~bir filo haz~ rlamakta oldu~unu haber al~nca böyle bir giri~imin imparatorluk için ne tehlikeli sonuçlar
do~uraca~~n~~farketti. Bu sebeple Ebulkas~m'~n giri~imini durdurmak üzere
derhal harekete geçti. Bizans donanmas~ n~~ kumandan Manuel Butumites
idaresinde Gemlik'e yollayarak Ebulkas~m'~n o s~rada herhalde ço~u luzakta
bulunan gemilerini yakmakla görevlendirdi. Di~er taraftan Tatikios'un kumandas~ nda büyükçe bir orduyu da karadan Ebulkas~m'~ n üzerine göndermeyi ihmal etmedi (1086). Manuel Butumites'in idaresindeki filoya kar~~~koyamayaca~~n~~anlayan ve Tatikios'un geli~iyle de hem karadan hem denizden
s~ k~~ur~l~ p k~skaç içine dü~ece~ini anlayan Ebulkas~ m birliklerine daha iyi
hareket imkân~~sa~layaca~~n~~tahmin etti~i Halykas veya Kyparissos22 denilen
bir yere çekildi. Manuel Gemlik'deki Türk gemilerini yakarken, ertesi gün
Tatikios da Gemlik yak~n~ na vard~~ve Ebulkas~m'~ n birliklerinin kar~~s~nda
stratejik bak~ mdan iyi bir yerde karargâh kurdu. Tatikios 15 gün boyunca sabah~ n erken saatlerinden ak~ama kadar Ebulkas~m'~ n birliklerine devaml~~
sald~ r~larda bulundu. Fakat iki taraf aras~ nda bazen küçük bazen biraz daha
büyük çapta cereyan eden bu çat~~ malar sonuç vermemekteydi. Ebulkas~m
Bizans sald~r~lar~ na ~iddetle kar~~~koyuyordu. Nihayet Tatikios arazinin elveri~siz olmas~ ndan dolay~~ciddi bir sava~a girmeyi pek ak~ll~ca bulmamas~ na
ra~men, ordusu içinde bulunan Franklar~ n zorlamas~yla ve Ebulkas~m'~ n da
durmadan takviye ald~~~n~~bildi~inden bu i~e son noktay~~koymak üzere kesin sava~a karar verdi. Ertesi sabah ~afak vaktinde Ebulkas~m'~ n birliklerinin
üzerine sald~ rd~. Bu sava~ta Ebulkas~m yenildi; adamlar~n~ n bir ço~u ya öldü,
ya esir dü~ tü. Kendisi dahil geriye kalanlar ise kaçarak ~znik'e gittiler. Tatikios'un askerlerine gelince sava~~alan~nda ele geçirdikleri bütün ganimeti toplad~ ktan sonra karargâhlarma döndüler. Tatikios sava~~~kazanm~~~olmas~ na
ra~men ~znik üzerine yürüyemedi; herhalde bu i~~için ordusunun yeterli
güce sahip olmad~~~n~~ dü~ünmü~tü.
~~te ancak bu çat~~ madan sonra, Anna'mn eserinde daha önceye koymu~~
olmas~ na ra~men, 1087 y~l~~ilkbahar' sonunda Tatikios'un ~znik önüne yürüyü~ü olay~~gerçekle~mi~~olmal~d~r. Bize bu olay~n tarihini tesbit etmek f~rsat~ n~~ise, yukar~da de~inmi~~oldu~umuz gibi, ~bnü'l-Esir'in verdi~i bilgiler sa~22 Bu isimler ba~ka kaynaldarda geçmez; yerlerinin neresi oldu~u bugüne kadar tesbit edilememi~tir.
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lamaktad~ r". Bu arada Anna'n~ n ifadesinden Tatikios'un ~znik seferi ile emir
Porsuk'un ~znik üzerine yürüyü~ünün ayn~~ tarihlere rastlad~~~ n~~ ö~renmi~~
bulunuyoruz. O halde Anna'n~ n bu olay için verdi~i 1086 y~l~nda emir Porsuk gerçekten Anadolu'ya gelebilmi~~mi idi? Zira ~bnü'l-Esir'in kayd~na göre
emir Porsuk'un 1086 senesinde nerede oldu~unu ve ne yapt~~~ n~~ ö~renmek
imkân~m~z var: ~bnü'l-Esir'e göre, Sultan Melik~ah 479 (1086/87) y~l~ n~ n
Cemaziyülâhir'inde (Eylül/Ekim 1086) ~sfahan'dan yola ç~ k~ p Musul üzerine
yönelmi~ti. Öncü birliklerinin ba~~ nda emir Porsuk, Bozan ve di~er beyler
vard~ . Sultan, Receb (Ekim/Kas~m 1086) ay~ nda Musul'a ve oradan Harran'a
ula~m~~t~ . Bundan sonra Urfa ve Caber'i ele geçirip yolda Menbic ~ehrini de
zaptettikten sonra Haleb üzerine yürümü~~ve ~ehre hâkim olmu~tu. ~bnülEsir'in bu ifadesinden emir Porsuk'un bu sefer s~ras~ nda sultan~ n yan~ nda
oldu~u sonucu ç~ kmaktad~ r. Çünkü Haleb'den sonra Zilhicce (Mart 1087)
ay~ nda Ba~dat'a giden Sultan Melik~ah burada en az bir ay kalm~~~ve ancak
480 y~l~~Safer (May~s 1087) ay~ nda oradan ayr~lm~~ , bu arada k~z~ n~~ Muharrem ay~ nda (Nisan 1087) Abbâsi halifesi ile evlendirmi~ti. ~~te ~bnü'l-Esir, bu
dü~ün törenleri s~ras~ nda hilâfet saray~ na gönderilen sultan~ n k~z~ n~n çeyizinin önünde emir Porsuk'un bulundu~unu yazm~~t~ r. O halde, 1086 Eylül'ünden itibaren emir Porsuk'un sultan~ n seferine kat~ld~~~ n~~ ve onun yan~nda oldu~unu, 1087 Nisan'~ nda da Porsuk'un hâlâ sultan~ n yan~ nda Ba~dat'ta bulundu~unu görüyoruz. Esasen ~bnü'l-Esir bu süre içinde Porsuk'un
sultan~ n yan~ ndan herhangi bir görev ile ayr~ld~~~ na dair hiçbir ~ey yazmami~tir. Üstelik Atina'n~ n kayd~ na göre Anadolu'yu geçip ~znik önüne gelmek
için belli bir zamana ihtiyac~~ olan Porsuk'un ~znik önüne geldikten sonra
~ehri 3 ay ku~atmas~~ve Nisan ay~na kadar tekrar Ba~dat'a dönüp evlenme töreninde haz~r bulunmas~~zaman aç~s~ ndan mümkün görünmemektedir. ~~te
bu olaylara dayanarak biz, Porsuk'un 1086 yaz~ ndan 1087 Nisan ay~ na kadar
do~uda bulundu~unu ve onun sultan taraf~ ndan ancak 1087 ilkbahar~ nda
büyükçe bir orduyla ~znik üzerine gönderilmi~~oldu~unu dü~ünüyoruz.
Böyle bir aç~ klama yapt~ ktan sonra tarihi ak~~~~takip etti~imizde, Gemlik
önünde ya~anan bu olaylar~~müteakip imparator Aleksios'un yenilgiye u~rayan Ebulkas~m'~ n art~ k bütün gücünü k~ rmamn ve ~znik'i ele geçirmenin
mümkün oldu~unu plânlamaya ba~lad~~~ n~~görüyoruz". Bu sebeple o, me-

~bnü'l-Esir, ayn~~yer.
Komnene (Kitap VI, x, 2-4, irc. B.Leib, age, II, s.67 vd.) babas~~imparator Aleksios'un Ebulkas~m'~~bar~~~istemek zorunda b~rakt~~~n~~fakat yine de onun sözüne güvenmedi~ini
23
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gas primikerios Tatikios'u yeniden Ebulkas~m'~ n üzerine yollamaya karar
verdi ve Tatikios da, Frank askerleriyle takviye edilmi~~ordusu ile ~znik önüne
geldi. Anna'n~ n ifadesine göre25 Tatikios yola ç~ kmadan önce imparator ona,
Türklere büyük bir ihtiyatla yakla~mas~n~~ve Türkleri ancak ~ehir surlar~n~n
d~~~ nda yakalayacak olursa taarruz etmesini söylemi~ti. imparator taraf~ndan
bu ~ekilde uyar~lm~~~olarak yola ç~ kan Tatikios, ~znik önüne gelip askerlerini
sava~~düzenine sokarken Türkler aniden 200 ki~ilik bir kuvvetle ~ehirden ç~ k~p Bizansl~ lara hücum ettiler. Fakat Tatikios'un ordusunda bulunan ve say~ lar~~ Türklerden az olmayan Franklar, uzun m~zraldanyla kar~~~sald~r~ya geçip
bu hücumu durdurdular ve Türklerin bir k~sm~n~~ da yaralad~lar; bu durumda geriye kalanlar tekrar ~ehir surlar~n~n arkas~na çekilmek zorunda
kald~ lar. Bununla beraber Tatikios, yeni bir Türk hücumundan endi~e duyarak, güne~~bat~ ncaya kadar ordusunun sava~~düzenini bozmadan oldu~u
yerde bekledi. Ancak karanl~k bast~ ktan sonra ve sur kap~lar~ n~n d~~~nda hiçbir Türk bulunmad~~~ na emin olunca, ordusunu ~znik'den 12 stad~on uzakl~kta Basileia26 denilen bir yere çekerek karargâh~n~~orada kurdu. Fakat iznik'deki Türk kuvvetine kar~~~bir ~ey yapamayaca~~n~~da anlam~~t~. Ayr~ca Tatikios o gece karargâha gelen bir köylüden Büyük Selçuklu Sultan~~Melik~ah
taraf~ndan ~znik'i itaat alt~ na almak üzere gönderilen emir Porsuk'un 50.000
ki~ ilik bir kuvvetle Anadolu'ya geldi~ini ve neredeyse ~znik önüne ula~mak
üzere oldu~unu da haber alm~~t~ 27. Bu haber ba~kalar~~taraf~ndan da do~rulanm~~~ve emir Porsuk'un ordusuna nazaran adamlar~n~ n say~ca azl~~~ndan
endi~eye dü~en Tatikios plan~n~~ de~i~ tirerek kendisinden daha güçlü bir orduya kar~~~sava~ mak yerine ordusunun güvenli~ini sa~lamay~~ tercih ederek
~ zmit (Nikomedeia) üzerinden Istanbul'a dönmeyi kararla~t~rm~~t~. Anna
Komnene rivayetinin devam~nda Tatikios'un ~stanbul'a do~ru yola ç~ kt~~~n~,
~znik surlar~ ndaki gözcü kulesinden bunu gören Ebulkas~m'~n Tatikios'un
geri çekildi~ini anlad~~~ n~~ve uygun bir yerde ona hücum etmek maksad~yla
arkas~ ndan yola ç~kt~~~n~~ve Bizans ordusuna Prainetos (Karamürsel) 'da yeti~ip ~iddetli bir sald~r~yla sava~~~ba~latt~~~n~ , fakat Franklar~ n bu kez de Türkyazmakta ve Ebulkas~m'~ n bir f~rsat~n~~bulur bulmaz derhal Bizans'a sald~ rabilece~ini dü~ündü~ünü belirtmektedir.
25 Anna Komnene, ayn~~yer.
26 W.M.Ramsay (trc.M.Pekta~, Anadolu'nun Tarihi Co~rafyasi , ~stanbul 1960, s.207), Basileia'n~n ~ znik'in 12 mil kuzeyinde ve Nikaia - Prainetos (= Iznik - Karamiirsel) yolu üzerinde bir
yer oldu~unu belirtiyor. Acaba bugün buras~~ kuzeyde gül kenanndan geçip Boyal~ca'dan Karamürsel'e giden yol üzerindeki ve ~znik'in 10 km. uza~~ndalti Çak~r köyü olabilir mi?
27 Anna Komnene, Kitap VI, x, 3, trc. B.Leib, age, II, s.68.
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leri geri püskürttü~ünü ve Tatikios'un ba~ka bir taarruza u~ramadan Bithynia bölgesinden geçerek ordusuyla Istanbul'a döndü~ünü bildirmektedir".
Asl~ nda Tatikios, Ebulkas~m'a kar~~~gönderildi~inde, Peçenekler de Tuna'y~~ a~~ p (1087) Bizans topraklar~ n ~~ ya~malamaya ba~lam~~~
bulunuyorlard~29. imparator Aleksios bunu haber al~ nca, bat~~domesdkos'u
Pakurianos'a derhal ordusuyla Peçeneklerin üzerine yürümesini emretmi~ti.
Ne var ki, bu emre uyan Pakurianos kendi birliklerinden say~ ca çok fazla
olan Peçeneklere kar~~~yapt~~~~sava~~~kaybetti~i gibi kendisi de sava~ta
ölmü~tü. Bunun üzerine imparator, Tatikios'u Anadolu'dan ça~~rarak
Trakya bölgesinde yeni bir ordu haz~ rlamak için yan~na büyük miktarda para
verdikten sonra Adrianopolis (Edirne)'e gönderdi. Tatikios bu paralar ile
yeni kuraca~~~orduya alaca~~~askerlerin y~ll~ k ücretlerini ödeyecekti. Ayr~ca
imparator, Humbertopulos'un 3° da Kyzikos'da küçük bir garnizon b~ rak~ p
adamlar~yla derhal Tatikios'un yan~ na gitmesini sa~lam~~t~. Tatikios bu
Lâtinlerin geli~ iyle güçlendi ve hemen harekete geçerek Philippopolis
(Filibe) yak~ nlar~nda Blisnos'dan geçen nehrin k~y~s~ nda ordugâhm~~ kurdu.
Tatikios, daha e~yalar hendeklere yerle~tirilmeden Peçenek birli~inin pek
çok esir ve ganimetle birlikte bir sald~ r~dan döndü~ünü gördü. Derhal
bunlar~ n üzerine bir birlik gönderdi~i gibi, kendisi de sava~~düzenine
soktu~u bütün ordusuyla bu birli~i takip etti. Peçenekler ganimet ve
esirleriyle birlikte kendi ordular~ na kaul~ nca Bizansl~ lar ikiye ayr~ l~ p sava~~
ç~~l~ klar~~ atarak iki kanattan Peçeneklere sald~ rd~lar. Dü~mamn ço~u bu
~iddetli çarp~~mada öldü, bir ço~u da kaç~ p can~ n~~ kurtard~. Tatikios ise
Peçeneklerin eline geçmi~~olan bütün ganimeti al~ p Filibe'ye döndü ve bu

28 Anna

Komnene, Kitap VI, x, 4, trc. B.Leib, age, II, s.68 vd.
Anna Komnene, Kitap VI, x~v, 1-3, trc. B.Leib, age, II, s.81 vdd.
30 Norman as~lh bir kumandan olan Humbertopulos, 1081 y~l~ ndan önce Bizans hizmetine
girmi~~görünüyor. Aleksios Komnenos'un isyan~~ve tahta yükseli~i olaylar~ nda onun yan~ nda yer
ald~~~~gibi sonraki y~llarda Peçeneklere kar~~~yap~lan sava~larda da görevler üstlendi~ine tan~k
oluyoruz. Ancak Anna Komnene (Kitap VIII, v~~, 1, trc. B.Leib, age, II, 5.146 vd.)'nin kayd~na
göre Kumanlara kar~~~yap~lan sava~tan sonra onun Ermeni Ariebes ile birlikte imparator Aleksios'a kar~~~bir komplo haz~ rlad~~~ n~~fakat i~in anla~~l~ p ortaya ç~ kar~ld~~~n~ , bunlar~n da yakalan~p
mallar~ n~n ellerinden al~narak gözlerinin kör edilmek istendi~ini ö~reniyoruz. Bununla beraber
yine Anna (Kitap X, ~~ , 6, trc. B.Leib, age, Il, s.193) 'n~n ifadesinden bunlar~n ciddi bir cezaya
çarpt~ r~lmad~g~ n~~ve 1095'de Kumanlara kar~~~sava~~esnas~nda imparator Aleksios'un di~er kumandanlar~ mn yan~~s~ra Humbertopulos'u da beraberine al~p onu Zygos dolaylarmdaki da~~geçitlerini tutmakla görevlendirdigini anl~yoruz, kr~.F.Chalandon, age, I, s.44 vd., 77, 109, 133,
139, 164.
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kez karargâh~n~~ burada kurarak Peçeneklere kar~~~ikinci bir sald~ r~~
plânlamaya ba~lad~.
Ancak sald~r~n~n nas~l ve nereden yap~lmas~~hususunda müteredditti.
Zira Peçeneklerin insan gücü çoktu ve onlarla bir meydan sava~~na girmek
hiç ~üphesiz bütün Bizans ordusu için intihar anlam~na gelecekti. Asl~nda
çok zor durumdayd~~ve ne yapaca~~n~~bilmiyordu. Tam bu s~ rada Peçeneklerin her hareketini gözlemek ve sürekli bilgi almak maksad~yla her tarafa ç~kard~~~~gözcüler geri dönerek, Beliatoba yak~nlar~ nda büyük bir Peçenek ordusunun bulundu~u haberini getirdiler. Tatikios derhal Euros (Meriç) nehrinin öteki yakas~ na geçip ordusunu sava~~düzenine soktuktan sonra Peçeneklerin kar~~s~nda yer ald~ . Fakat iki taraf da bir türlü sava~a ba~lam~yordu;
iki taraf da korku içindeydi ve çarp~~ma an~n~~erteliyordu. Bizansl~lar Peçeneklerin muazzam say~lar~ ndan korkup titrerken, Peçenekler de güne~~~~~ ~~nda p~ r~l p~ r~l parlayan Bizansl~lar~n z~rhlar~ ndan ve silâhlar~ndan ürküyorlard~ . Sadece Bizans ordusu içindeki Lâtinler cesaretlerini kaybetmemi~lerdi
ve dü~man~n üzerine at~lmak için sab~ rs~zlamyorlard~. Fakat Tatikios bu durumda cesaret göstermekten ziyade dirayetli davranmak gerekti~i bilinciyle
onlar~~durdurdu. Böylece kar~~~taraf ilk ad~m~~ ats~ n diye iki taraf bütün gün
bekledi. Hiç kimse aradaki bo~~alana at~m sürmeye yana~mad~~ve nihayet güne~~batarken iki ordu da kendi karargâh~na geri çekildi. ~ki gün boyunca
ayn~~ durum tekrarland~ . Üçüncü günün ~afa~~ nda ise Peçenekler çekildi.
Bunun üzerine Tatikios onlan kovalamaya ba~lad~. Anna Komnene "... fakat
bu, bir yayan~n Lydia yar~~~arabas~n~~kovalamas~~gibi bir~eydi" dernekle'', asl~nda Tatikios'un onlar~~ciddi bir ~ekilde takip etmedi~ini ve belki de onlan
takip edecek kadar atl~~kuvvete sahip olmad~~~ n~~ima etmektedir. Gerçekten
de Peçeneklerin geri çekilmesinden sonra Tatikios, Filibe bölgesinde sadece
Lâtinleri b~ rak~ p Edirne'ye döndü ve burada askerlerinin ço~unu evlerine
göndererek kendisi de bir birlikle ba~kente imparatorun yan~na gitti.
Peçenekler mücadeleden vazgeçmemi~ti, sald~r~lar~ n~~sürdürmekteydiler. imparator bu meseleyi kesin olarak halletmek amac~yla ordusunun ba~~nda Balkan da~~geçitlerini a~arak Dristra (Silistre) üzerine yürürken filoyu
da Tuna'ya yollad~ . Gerçekten de bu müthi~~bir güç gösterisiydi. 1087 yaz
sonunda Silistre yak~n~ nda Peçeneklere kar~~~yap~lan bu sava~ta Tatikios da

31 Anna

Komnene, Kitap VI, xlv, 7, trc. B.Leib, age, II, s.85.
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ordunun sa~~kanad~ na komuta et~nekteydi32. Fakat bu sava~ta Bizans ordusu
büyük bir yenilgiye u~rad~. Ne var ki Peçenekler elde ettikleri ba~ar~dan yararlanamad~lar. Çünkü tam bu s~rada Volga yöresinden Tuna bölgesine inen
di~er bir Türk kayminin, Kumanlar~ n sald~r~s~na u~rapp yenildiler. Bu durum Bizans'a hiç de~ilse bir süre için nefes almak imkan~~sa~lad~. Her ne kadar Kumanlar Bizans hizmetine girmek istedilerse de, imparator Aleksios
Peçenekler ile anla~may~~tercih etti. Bununla beraber Peçenekler (üç y~l boyunca) Trakya bölgesine sald~ r~lar~n~~sürdürdüler. Ama Bizans da bu mücadeleler s~ ras~ nda yine dü~mana kar~~~ba~ar~l~~olabilece~ini göstermek firsatm~~
buldu.
Anna'mn kayd~na göre, 1090 y~l~~ilkbahar~nda Peçeneldere kar~~~devam
eden sava~lar s~ras~ nda, Arkhontopuloi tagma's~ n~n ve Latin yard~mc~~birliklerinin ba~~nda bulunan Tatikios, bu s~rada Bulgarophygon'da bulunan imparatorun emriyle Aspra yak~ n~ nda Peçeneklere sald~rd~~ve bu sava~ta 300
ki~i öldürüp çok say~da esir ald~33. Peçenekler ile mücadele bunlar~ n 29
Nisan 1091'de Levunion'da kesin olarak yenilmelerine kadar daha bir süre
devam ettiyse de, bu son olaylar içinde Tatikios'un ad~~geçmemektedir.
Anna Komnene, Aspra yak~ n~ ndaki sava~tan sonra Tatikios'dan ancak
1094 y~l~ nda Nikephoros Diogenes'in imparatora kar~~~komplosunu ortaya
ç~ kar~p bozmas~~ve imparatorun hayat~n~~ kurtarmas~~münasebetiyle bahsetmektedir. Anna bu olay~~~öyle hikaye eder: imparator Aleksios bir süreden
beri Bizans topraklar~ na yapt~~~~ak~ nlarla her taraf~~tahrip eden Rascia
jupan' ~~ Vukan'a kar~~~sefere ç~ kt~~~nda Serres (Serez) bölgesine geldi~i s~ rada maiyetinde bulunan porphyrogennetos Konstantinos Dukas34 onu ad~~
Pentegostis olan malikânesinde misafir etti. Bu misaf~rlik esnas~ nda, uzun
zamandan beri imparatoru öldürmek için planlar yapan ve f~ rsat kollayan
eski imparator IV.Romanos Diogenes'in o~lu Nikephoros Diogenes imparatorun y~kamp hamamdan ç~kt~~~n~~duyunca, sanki aydan dönüyormu~~gibi
k~sa bir k~l~ç ku~amp malikâneye geldi. içeri girdi~inde Tatikios onu gördü

32 Anna Komnene (Kitap VII, ~~~, 6, trc. B.Leib, age, II, 5.97) sa~~
kanatta Tatildos'un yan~~
s~ra Kastamonites adl~~kumandamn da bulundu~unu yaz~yor. Ayr~ca onun ifadesinden anla~~ld~~~na göre burada O~uz ve Karaca ad~ ndaki Türk kumandanlann idaresinde ücredi Türk birlikleri de yer almaktayd~.
33 Anna Komnene, Kitap VII, v~~, 3, trc. B.Leib, ag-e, II, s.109
34 Aleksios Komnenos'dan iki önceki imparator VILMikhail Dukas (1071-1078) '~n büyük
o~lu; bu ~ah~s ayn~~zamanda Aleksios'un k~z~~Anna ile ni~anlanm~~u. Fakat genç ya~ta ölümü yüzünden Anna ile evlili~i gerçekle~emedi.
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ve uzun zamandan beri Nikephoros'un neler planlad~~~ n~~bildi~inden yolunu kesti. Ona, "Bunun anlam~~ne? Neden buraya uygun olmayan bir k~yafetle ve de k~l~ç ku~anm~~~olarak geliyorsun? ~imdi hamam vakti; yürüyü~~
yapmak, ava ç~kmak veya sava~mak zaman~~ de~il!" dedi. Tatikios'un bu sözleri üzerine Nikephoros f~ rsat~n kaçt~~~n~~ anlad~~ve dönüp gitti35. Anna
Komnene hikâyesinin devam~nda komplonun ortaya ç~kmas~ndan ve Nikephoros Diogenes'in tutuklanmas~ndan sonra imparatorun olanlar~~aç~klamak
ve bu komplo ile ilgili her~eyi ö~rendi~ini söyleyerek bu i~e bula~m~~~olanlara herhalde gözda~~~vermek üzere bütün akrabalarm~~ve ileri gelenleri çad~ r~nda genel bir toplant~ya ça~~rd~~~ n~~ve çad~ r~n~ n korunmas~~görevini Tatikios'a verdi~ini yazmakta ve bu vesile ile Tatikios'u "güzel konu~an, güçlü
ve faal bir adam" sözleriyle 36 övmektedir.
Bu olay münasebetiyle Tatikios'un 1094 y~l~nda Rascia jupan't Vukan'a
kar~~~yap~lan sefere kat~lm~~~oldu~unu da ö~reniyoruz. Sefer sava~a dönü~meden yaz aylar~nda anla~mayla son bulduktan sonra imparator ile ba~kente
döndü~ü anla~~lan Tatikios'un, ayn~~y~l~ n sonunda Istanbul'da yap~lan Blekhernai Kilise Toplanus~'na protoproedros ve iç vesdaritof un megas primikerios'u s~fat~yla kat~ld~~~n~~görmekteyiz. Bu toplant~, 1081 y~l~nda Normanlara
kar~~~sava~~~yürütebilmek için çok lüzumlu paran~ n toplanmas~~için kilisenin
para ve de~erli e~yalar~ na el konulmas~na kar~~~ç~km~~~olan Kad~ köy piskoposu Leon'un fikrinin yanl~~l~~~n~~ mahküm etmek üzere toplanm~~t~".
Tatikios bundan sonra, kendisinin eski imparator IV.Romanos Diogenes'in o~lu oldu~unu iddia eden ve Kumanlar~ n yan~ na giderek onlar~~Bizans'a sald~ rmaya te~vik eden sahte Diogenes ile birlikte Kumanlar~n Paristrion bölgesini i~gal etmeleri üzerine imparatorun düzenledi~i 1095 y~l~ ndaki sefere kat~ld~~ve bu sefer s~ras~ nda imparator Aleksios'un emriyle Kumanlara kar~~~Ankhialos yak~n~ ndaki Therme bölgesinin korunmas~yla görevlendirildi. Yan~ nda kumandan Kantakuzenos ile ~lhan rütbesini ta~~yan

35 Anna

Komnene, Kitap IX, v, 5, trc. B.Leib, age, II, s.171 vd.
Anna Komnene, Kitap IX, ~x, 3, trc. B.Leib, age, II, s.182
37 Bu Konsil hakk~nda bk. P.Gautier, "Le Synode des Blachernes (fm 1094), Etude prosopgraphique", Rev~~e des .tudes byzandnes, 29 (1971), s.213-284; Kad~küy piskoposu Leon yukar~da belirtilen davran~~~~yüzünden daha 1086 y~l~nda kiliseden at~lm~~t~; asl~nda 1094 y~l~~sonunda toplanan Blakhernai Konsili'nde onun fikrini ve ifadesini de~i~tirip kilise ile bar~~~nas~~
sa~lanm~~t~, bu konuda geni~~bilgi için bk. P.Stephanou, "Le procs de 1..kon de Chalcdoine",
Orientalia christiana periodica, 9 (1943), s.5-64; ayn. ~nlf., "La doctrine de Lkon de Ghalcdoine
et de ses adversaires sur les images", Orientalia chrisdana periodica, 12 (1946), s.177-.199.
36
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Skaliarios" ve di~er yüksek rütbeli subaylar ile paral~~askerler vard~ ; hep birlikte bölgenin emniyetini sa~layacaklard~. Gerçekten de Kumanlar~ n Ankhialos'a sald~ r~lar~~ba~ar~s~z kald~. Daha sonra Diogenes'in ele geçirilmesiyle de
Kuman sald~ r~s~~ durduruldu".
Tatikios'un bundan sonraki faaliyetleri hakk~ nda, Birinci Haçl~~ Seferi' nin ba~lamas~~ dolay~s~yla, ço~u kez tek kaynak durumunda olan Anna Komnene'nin yan~ nda Haçl~~yazarlar~ n~ n kay~ tlar~ na da sahibiz. Chanson d'Andoche'a göre, 1096 y~ l~~Aral~ k ay~nda ~stanbul surlar~~ d~~~ nda kamp kuran
A~a~~~Lorraine dükü Godefroi de Bouillon'un askerlerine yiyecek sa~lama
görevi imparator taraf~ ndan Tatikios'a verilmi~ti40. Bu k~sa kayda dayanarak,
Godefroi'mn imparatora vasallik yemini vermemesi üzerine iki taraf aras~ nda
ç~ kan çat~~malarda da Tatikios'un yer alm~~~olabilece~ini dü~ünmek pekalâ
mümkündür.
Birinci Haçl~~ Seferi ordular~~Anadolu yakas~ na geçtikten ve Izmit üzerinden yürüyerek 6 May~s 1097'de Türkiye Selçuklu Devleti'nin ba~kenti Iznik önüne ula~t~ ktan sonra derhal ~ehri ku~atmaya ba~lad~lar. Bu arada ordusuyla Istanbul'dan Anadolu taraf~ na geçerek Pelekanon (Maltepe) 'a gelen
imparator Aleksios'un dü~üncesi de Iznik önündeki Haçl~lara kat~lmakt~. Fakat kendi ordusunun Haçl~lar yan~ nda say~ca çok az olmas~~ yüzünden olaylar~n ak~~~ n~~ istedi~i gibi yönlendiremeyece~inden çekinerek bundan vazgeçti.
Ama bizzat gitmese de, Haçl~lara sanki kendisi oradaym~~~gibi destek vermenin do~ru olaca~~ n~~ dü~ündü. Bunun üzerine megas primikerios Tatikios
ile kumandan Tzitas'~~ 2000 ki~ilik bir okçu birli~iyle Haçl~lar~ n yan~na yollad~`u. Tatikios imparatorun emrine uyarak önce ~znik'den uzakça bir yerde
bulunan Aziz Georgios kalesine geldi ve buradan yan~ nda bulunan herkes
yaya olarak yürüyüp Iznik surlar~ ndaki Gonatas burcunun kar~~s~ na yerle~erek Haçl~larla birlikte ku~atmaya kat~ ld~~'2. Haçl~~ tarihçisi Albertus Aquensis'e
38 Skaliarios da Türk as~ll~~ bir kumandand~. Fakat o, esir dü~erek de~il gönüllü olarak Bizans hizmetine girmi~ ti, bk. Anna Komnene, Kitap VI, x~~~, 4, trc. B.Leib, age, II, s.80 vd.
39 Anna Komnene, Kitap X, n~ , 1-11, trc. B.Leib, age, II, s.192-204.
K~~. G.Paris, Chanson d'Antioche, Paris 1848, I, s.77.
Anna Komnene, Kitap XI, it, 4, trc. B.Leib, age, III, s.12; k~~. S.Runciman, age, I, s.138
n.7; I.Demirkent, age, s.27.
Gonatas burcu surlar~ n güney taraf~nda yer almaktayd~~ ve Toulouse kontu Raymond dc
St.-Gilles bu burcun bulundu~u sur kesiminin kar~~s~nda mevzilemni~ti. Gonatas (Diz çöke~l)
burcunun özelli~ini Anna Komnene ~öyle anlat~r: imparator II.Basileios'a isyan eden kumandan
Bardas SIderos'un ~znik>i ele geçirmek için yapt~~~~sald~ r~ lar s~ ras~ nda burc~~~~~ temelinde aç~ lan
bir gedik yüzünden burcun e~ilmi~~fakat plulmam~~~oldu~unu, sanki diz çök~nü, gibi bir gö-
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göre, Haçhlar ile Türkler aras~ndaki müzakerelerde Tatikios arabuluculuk
yapm~~t~43. Anna Komnene ise Tatikios'un, Türklerin ~ehri Bizanshlara teslim etmeleri için ikna edilmesi hususunda, ~znik Gölü'ndeki Bizans filosunun ba~~nda bulunan Manuel Butumites ile i~birli~i yapt~~~n~~ve Haçhlar ile
birlikte Türklere sald~rd~~~n~~yazmaktad~r44.
~znik'in 19 Haziran 1097'de Bizans'a teslim edilmesinden ve ~ehrin idaresmin Manuel Butumites'e verilmesinden sonra, Haçl~~reislerini yan~na Pelekanon'a ça~~ran ve Antakya'ya do~ru yola ç~kmadan önce onlarla tekrar
konu~an imparator Aleksios, bunlara Anadolu'dan geçi~leri s~ras~nda kendilerine yol göstermek suretiyle yard~mc~~olacak bir Bizans birli~i verece~ini
bildirdi. Anna Komnene'nin ifadesinden anla~~ld~~ma göre, Haçl~~reisleriyle
birlikteTatikios da Pelekanon'a gelmi~ti. Haçl~~reislerinin Pelekanon'dan ayr~lmas~ndan sonra imparator Haçl~lara refakat edecek Bizans birli~inin ba~~na megas primikerios Tatikios'u geçirdi. Tatikios'un iki görevi vard~; biri,
Anadolu'daki yürüyü~~s~ras~nda Haçhlar~n güvenli~ini sa~lamak hususunda
yard~mc~~olmakt~; ikincisi ise, Haçhlar taraf~ndan Türklerden al~nacak kale
ve ~ehirlere imparatorun temsilcisi s~fat~yla sahip olmakt~~45. Y~ne Anna'ya
göre, Tatikios bir yard~mc~~birlikle Haçl~lara kat~larak, ~znik'den do~uya
do~ru ilerleyen Haçl~~ordusu ile Lefke (Osmaneli)'ye geldi. Ne var ki bundan sonra Anna Komnene, Haçl~~ordusunun Antakya önüne geli~ine kadar
Anadolu'da geçen olaylar içinde Tatikios'dan bir daha bahsetmez. Ancak
onun bu suskunlu~unu Haçl~~ordusunun Anadolu'daki yürüyü~ünü anlatan
Haçl~~yazarlar~n~n verdi~i bilgilerle gidermek mümkün olmaktad~r. Çünkü
onlar~n kapdar~ndan Tatikios'un yürüyü~~s~ras~nda zaman zaman Haçl~~reislerine müdahale etti~i ve Haçl~lara Türklerin olu~turdu~u büyük tehlikeyi
göstermek için u~ra~t~~~~anla~~lmaktad~r47.
rünü~~ald~~~m yazm~~, Haçh ku~atmas~~s~ras~nda ise aç~lan li~~m ve yak~lan ate~~ile b~~rcun biraz
daha çarp~ld~~~n~~ve tam ad~na uygun bir hale geldi~ini belirtmekteclir. Buna mukabil burca verilen zarar~n daha o gece Türk garnizonu taraf~ndan onar~ld~~~m Haçh kaynaklar~~kaydet~ni~lerdir: Raim~mdus Aguilers, RHC occ, III, 5.239, trc. H.Hill - L.Hill, age, 5.25 vd.; Albertus Aquensis, RHC occ, W. ~~, 31, 5.322 vd., trc. H.Hefele, age, I, 5.73.
43 Albertus Aquen.sis, RHC occ, IV, u, 22,5.315, trc. H.Hefele, age, I, 5.62 vd.
" Anna Komnene, Kitap XI, ~~, 4-5, trc. B.Leib, age, III, 5.12.
45 Anna Komnene, Kitap XI, ~u, 3, trc. B.Leib, age, 111,5.17; k~~. S.R~mciman, trc. Fi~~ltan,
age, I, 5.141, 144; I.Demirkent, age, 5.29; ayn. mlf., Urfa Haçl~~Kondu~u Tarihi (1098'den
1118'e kadar), Ist. Üni. Edebiyat Fakültesi Yay., Istanbul 1974. 5.56.
46 Anna Komnene, Kitap XI, ~u, 4, trc. B.Leib, age, III, 5.18.
47 Gesta Francorum, RHC occ, III, 5.135, trc. R.Hill, age, 5.34: Raimundus Aquilers, RHC
occ, III, 6, 5.245, trc. J.H. ve
age, 5.36 vd.; Tudebodus, RHC occ, III, s.135, 189.
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Tatikios, her ne kadar kaynaklarda ad~~kaydedilmemi~~olsa da, Anadolu'daki olaylar~n tümü içinde yer alm~~t~ . Dorylaion (Eski~ehir yak~n~nda) 'da
Türklere kar~~~kazan~lan sava~tan (1 Temmuz 1097)48 sonra takip edilmesi
gereken yol güzergh~ m belirleyen de ~üphesiz Tatikios olmu~, bölge hakk~nda hiçbir bilgiye sahip olmayan Haçl~~reisleri onun karar~na uymu~tu.
Türk taarruzlanna kar~~~Haçhlann mümkün oldu~unca güvenlik içinde ilerlemelerini sa~lamas~na ra~men, Tatikios yol boyunca ç~ kan her zor durumda
Haçhlarca suçlanm~~t~. Gesta Francorum'un kayd~ndan anla~~ld~~~na göre 43,
Antakya ku~atmas~~s~ras~nda Tatikios'dan art~k "Haçhlann dü~man~" s~fat~yla
bahsedilmektedir. Öte yandan Haçhlann nankör ve küstahça davran~~lar~~da
Tatikios'u fazlas~yla luzd~rmaktayd~ . Bununla beraber askeri olmaktan ziyade
siyasi anlam ta~~ yan görevini Antakya ku~atmasmda 1098 y~l~n~n ilk aylanna
kadar yiirüttü.
Haçl~~yazan Raimundus Aguilers Haçl~lar~ n Türklerin elinde bulunan
Antakya'y~~ku~atmaya ba~lad~ klan zaman, Tatikios'un uygulanmas~~gereken
strateji hakk~nda &güder verdi~ini ve ku~atma s~ras~nda açl~k çeken Haçl~lara
karargâhlar~ndan ç~k~ p yiyecek bulmak için çevredeki bölgeye yay~lmalann~~
söyledi~ini yazm~~t~ r". Yine Raimundus Aguilers'in bildirdi~ine göre, 1098
y~l~~ba~~nda Tatikios ~ehrin daha s~k~~ve tam bir ku~atma alt~na al~nmas~n~~
teklif etmi~, fakat bu kabul olunmam~~~ve bundan k~sa zaman sonra da Tatikios Antakya önünden ayr~lm~~t~m. Onun Antakya'dan ayr~l~~~~hakk~nda hem
Haçl~~kaynaklar~~hem de Anna Komnene taraf~ndan verilen - ama birbirinden farkl~~olan bilgilere sahibiz.
Haçl~~kaynaklar~~Tatikios'un çekilen açl~k yüzünden ve Türk sald~r~s~ndan korkarak kaçt~~~~fikrinde birle~irier52. Anna'mn anlaum~~ise farkl~d~r.
48 Bu

sava~~hakk~nda geni~~bilgi için bk. I.Demirkent, Sultan L K~l~ç Arslan, s.28-31.
n.47.
Raimundus Aqufiers, age, ayn~~yer.
51 Ayn. mlf., aym yer.
52 Haçh kaynaklar~ndan Albertus Aquensis (RFIC occ , V , ~v, 40, s.417, t~c. H.Hefele, age,
I, s.211)'e göre Tatikios Antakya'dan aynl~~~~s~ras~nda Haçhlara büyük takviyelerle geri dönece~i
sözünü vermi~ti: "Tatinum quoque truncatae naris, qui sinfiliter timore attonitus, in falsa fide a
sociis recesserat ad ipsum Imperatorem, propter promissum auxilium legationem laturus,
quam minime fideliter peregit, non ultra Antiochiam reversus" Gesta Francorum (ayn~~yer) 'un
yazar~~ise "interea inimicus Tetigus audiens quod exercitus T~~rcorum venissent super nos, ait se
timuisse, arbitransque nos on~nes perisse atque in manibus inimicorum incidisse, fingens omnia
falsa dixit: 'Seniores et uiri prudentissimi, uidete quia nos sumus hic in maxima necessitate, et
ex nulla parte nobis adiutorium succedit. Ecce modo sinite me in Romaniae patriam reuerti, et
49 Kr~. yukar~da
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Biz, Tatikios'un ~stanbul'a gelerek yapt~~~~aç~klama ile imparatorun kendisinin bu ~ekildeki davran~~~n~~tasvip etti~ini ve Haçl~lar hakk~nda Anna Komnene'nin kayna~~~durumunda olan Tatikios'un ifadesinin daha do~ru olabilece~ini kabule taraftar~z53. Anna bu konuyu ~öyle anlat~r: Bohemund imparatora verdi~i yemine uyarak Antakya'y~~Bizans'a teslim etmek istemedi~inden, ~ehri kurtarmak üzere bir Türk ordusunun yakla~makta oldu~unu haber al~nca Tatikios ile gizlice görü~erek, ona bütün Haçl~~reislerinin Türkleri
Haçl~lara kar~~~imparatorun k~~k~rtt~~~na inand~klar~n~~ve bunun intikam~m
almak için kendisini öldürmeye karar verdiklerini, bu sebeple mümkün oldu~unca çabuk Antakya'dan uzakla~mas~n~~söylemi~tin Bunun üzerine Tatikios, ya Bohemund'un ikaz~n~~ciddiye alarak, ya da çekilen korkunç açl~k
nedeni ve ku~atman~n ba~ar~ya ula~mas~n~~imkans~z görerek Antakya'dan aynhp54 St. Symeon (Süveydiye, bugün Samanda~) liman~ndan bir Bizans gemisine binerek K~br~s'a gitmi~tir.
Bundan sonra Tatikios ile ilgili bilgi 1099 y~l~na aittir. imparator Aleksios büyük bir Pisa filosunun Suriye'ye gitmek ve Haçl~lara kat~lmak üzere
denize aç~ld~~~n~~ve bu filonun Adriyatik'deki Korfi~, Leukas, Kephalonia,
Zakynthos adalar~n~~ya~malad~~~n~~haber al~nca hemen bunlara kar~~~bir filo

ego absque ulla dubitatione faciam huc multas naues uenire per mare, onustas frumento, uino,
hordeo, carne, farina et caseis, omnibusque bonis quae sunt nobis necessaria. Faciam et equos
conduci ad uendendum, et mercatum per terram in fidelitate imperatoris huc aduenire faciam.
Ecce haec omnia uobis fidefiter iurabo, et attendam. Adhuc quoque et domestici mei et papilio
meus sunt in campo, unde et firmiter credite, quia quantocius redibo.'" Bütün bunlar olup biterken bizim dü~man~= Tetigus, Türk ordusunun üzerimize geldi~ini haber ahnca korkuya
kap~ld~~ve hepimizin dü~man eline dü~üp mahvolaca~~m~z~~sand~. Bunun üzerine her türlü yalana ba~~vurup ~unlar~~söyledi: Efendiler ve çok cesur ~övalyelerl Bizim burada büyük bir tehlike
içinde oldu~umuzu ve hiçbir yönden bize yard~mc~~bir kuwetin ula~amayaca~~n~~görüyorsunuz.
Dolay~s~yla b~rak~n ben Roma ülkesine geri döneyim ve geciluneden size m~s~r, ~arap, arpa, et,
un, peynir ve ihtiyac~n~z olan her çe~it yiyece~i deniz yoluyla göndereyim. Ayn~~zamanda buraya
satmak üzere at da getireyim ve imparatorun güvencesi alt~nda mallar~n kara yoluyla gelmesini
sa~layay~m. Bak~n size yemin ediyorum, bu i~le bizzat kendim u~ra~aca~~m. En k~sa zamanda
geri dönece~ime delil olmak üzere geçecek bu süre zarf~nda maiyetimi de karargâhta b~rakaca~~m] diye yazmaktad~r.
53 Anna Komnene, Kitap XI, ~v, 3, trc. B.Leib, age, III, s.20. G.Buckler (s.463, 469 ‘.d.),
prenses Anna Komnene'nin bu olay~~bizzat Tatikios'un a~z~ndan duydu~una, bunun yan~~ s~ ra
devlet ar~ivlerinden de yararlan~p olay hakk~nda bilgi toplad~~~ na inanmaktad~r.
Tatikios'un Antakya ku~atmas~~s~ras~nda Haçl~~karargâh~ndan ayr~lmas~~ile ilgili olarak
bk. J.France, "The Departure of Tatikios fron~~the Crusader Army", Bulletin of the Institute of
Historical Research, XLIV (1971), No.110, s.137-117.
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haz~ rl~~~ na giri~ti 55. Pizal~lar~ n denizcilikte çok hünerli olduklar~ n~~bildi~inden onlara kar~~~güçlü bir filo haz~rlad~~ve Antakya'dan yeni dönmü~~olan
Tatikios'u, kendisine 1<phale• p'eriphanestat (en ~anl~~amiral) unvan~ n~~vererek bu filonun ba~~na getirdi ve deniz sava~lar~ nda tecrübeli Landulf da
megas dux rütbesine yükseltilerek bütün gemilerin sorumlulu~u ile görevlendirildi56. Filo 1099 y~l~~ Nisan ay~ n~ n ikinci yar~s~nda Istanbul'dan denize
aç~ ld~~ ve Samos Adas~'na geldi. Ne var ki Pisal~ lar ada aç~ klar~ ndan geçerken
onlar~~ yakalayamad~lar ve Kos Adas~ 'na kadar kovalamak zorunda kald~lar.
Ama burada da onlara ula~amad~lar. Nihayet Patara ile Rodos Adas~~ aras~ ndaki sularda Pisa filosunu yakalad~ lar. Bizansl~lar derhal hücuma geçerek
Pisa filosunun içine girdiler ve k~sa sürede Pisal~ lar~ n en büyük üç gemisini
savurduklar~~ S~v~~ Ate~~ile yakt~lar, içinde Bohemund'un akrabalar~ ndan birisinin bulundu~u bir Pisa gemisini ele geçirdiler. Ancak birdenbire patlayan
f~ rt~ na denizi altüst ederek sava~~~imkans~z k~ld~~ ve Pisa filosuna da kaçmak
f~ rsat~ n~~ verdi. Pisal~lar bundan sonra K~ br~s Adas~ 'na yöneldilerse de,
Eumathios Philokales taraf~ ndan ya~ma giri~imleri önlenerek adadan d~~ar~~
at~ld~lar. Bizans filosunun yakla~mas~~ üzerine de K~ br~s sular~ ndan ayr~l~ p, bu
s~ rada Bizans'a ait liman ~ehri Laodikeia (Lazikiye)'y~~ku~atm~~~olan Antakya
prinkepsi Bohemund'un yan~ na gittiler'''. Tatikios imparatorun temsilcisi s~ fat~yla K~ br~s'dan Manuel Butumites'i Bohemund'a gönderdi. Niyeti herhalde Bohemund ile bir anla~ma sa~lay~p Haçl~lar~~ Laodikeia önünden uzakla~t~ rmakt~. Ayr~ ca Butumites vas~ tas~ yla ku~atma alt~ nda açl~ ktan k~ r~ lan
~ehre yiyecek sa~lamay~~da plânlam~~~olmal~ d~ r. Fakat Bohemund anla~ma
yapmaya yana~mad~ . Butumites ba~ar~~elde edemeden K~ br~s'a döndü. Bundan sonra Tatikios, Bohemund'un aç~ kça sergiledi~i dü~manca tutumunu
imparatora bildirmek üzere bütün filoyla ba~kente do~ru yelken açt~. Fakat
Anamur yak~ nlar~ ndaki Syke aç~ klar~ nda korkunç bir f~rtmaya yakalanan filo
büyük kay~plara u~rad~ , gemilerin ço~u karaya sürüklenip paramparça oldu;

55 Tatikios ile ilgili 1099 y~l~~için verilen bilgiler hakk~ nda bk. Anna Komnene, Kitap XI, x,
1, trc. B.Leib, age, III, s.41 vd.; kr~. F.r.halandon, age, 5.215; G.Buckler, age, s.500.
56 Anna Komnene, Kitap XI, x, 2, trc. B.Leib, age, III, s.42; F.Chalandon, age, ayn~~yer;
G.Buckler, age, ayn~~yer.
57 Anna Komnene, Kitap XI, x, 3-6, trc. B.Leib, age, Il!, s.42 vdd.; Albertus Aquensis, RHC
occ, IV, v~ , 55, s.500 vd, trc. H.Hefele, age, I, s.330 vdd. Laodikeia'mn Bohemund taraf~ ndan ku ~aul~ p s~ lu~ur~lmas~~ hakk~nda ayr~ca bk. R.B.Yewdale, Bohemond 1, Prince of Antioch, Amsterdam 1970; S.Runciman, trc. Fi~~ltan, age, I, s.232.
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sadece Tatildos'un kendi idaresinde bulunan gemiler hasar görmeden yola
devam edebildiler ve Istanbul'a vard~lar.
1099 sonbahar/k~~~aylar~nda son buldu~u anla~~lan bu deniz seferiyle,
kaynaklar~n Tatikios hakk~nda verdikleri bilgiler son bulmaktad~r.
Anna Komnene dürüstlü~-ünü, cesaretini, sava~gl~~~ n~~6vdü~ü Tatikios
için, babas~n~n bu çocukluk arkada~~na duydu~u sevgi ve güveni de eserinde
aç~kça belirtmi~tir. Ama Tatildos'un ne ölümü ne de özel hayat~~ile ilgili herhangi bir bilgi aktarm~~ur. Di~er eserlerde de bu konularda bir kay~ t yoktur.
Bu sebeple Tatildos'un evlenip evlenmedi~i veya çocuklar~~ olup olmad~~~~
hakk~nda hiçbir ~ey bilmiyoruz. Bununla beraber babas~n~n Tatikios, annesinin Komnene oldu~unu söyleyen Mikhail ad~ nda biri, belki de gerçekten
onun o~ludur. Ayr~ca 1104 sözle~mesinde, k~~ropalates ve anaagrapheos olan
Konstantinos ad~ndaki birinden "megas primikerios'un ye~eni" diye bahsolunmu~tur. Bunun d~~~nda 12.yüzy~l sonunda imparator II.Isaaldos Angelos'a
kar~~~düzenlenen enu-ikalar içinde Konstantinos Tatikios ad~n~~ta~~yan ~ah~s,
belki de Tatikios'un torunlar~ ndan birisiydi. Kinnamos'un eserinde de Tatikios ad~nda bir kumandan~ n varl~~~ ndan haberdar olmaktayam. Kinnamos,
imparator Manuel'in Macarlara kar~~~1167 y~l~nda yapt~~~~sefer ve sava~~s~ras~ nda ordusunda "Aspietes" lâkaph Tatikios ad~nda bir kumandan~ n bulundu~undan bahseder. Bu ~ahs~n da megas primikerios Tatildos'un soyundan
gelmi~~olmas~~pekalâ mümkündür.

" Anna Komnene, Kitap XI, x, 7-9, trc. B.Leib, age, III, 5.45 vd.
Bk. Niketas Khoniates, Historia, CSHB, Bonn 1835, s.554; kr~. C.M.Brand, By-rantium
Confronts the West 1180-1204, Cambridge 1968, s.84 vd.
6° Bk. I.Demirkent, loannes Kinnamos'un Historia'st, TTK Yay., Ankara 2001, s..194 vd.

