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Selçuklu sultan� II. �zzeddin Keykavus’un, ailesinin ve askerlerinin 
serüvenleri, bugünkü Dobruca Gagavuzlar� olan bu Selçuklular�n ve onlar�n 
torunlar�n�n müteakip kaderleri, pek çok Balkan Tarihi ara�t�rmac�s�n�, özellikle 
de üç çal��mas�yla ilgili sorunlara ���k tutan hocam Paul Wittek’i me�gul 
etmi�tir.1  

Bilindi�i gibi, II. Keykavus Konya Sultanl���’n�n (Anadolu Selçuklu 
Devleti) bat� bölümünde tahta geçtikten yakla��k on y�l sonra 1259 y�l�nda, 
karde�i Rükneddin K�l�çarslan (ülkenin do�u kesimine hükmediyordu) 
taraf�ndan ülkeyi terk ederek ailesiyle ve askerleriyle birlikte Mikhael VIII. 
Palaiologos’un saray�na s���nmak zorunda b�rak�ld� (muhtemelen Nimphyaion’a 
[Kemalpa�a, ç.n.]). �mparatorun saray�nda yakla��k be� y�l kald�ktan sonra - bu 
arada �stanbul geri al�nm��t�- II. Keykavus kaçarak Mo�ol han� Berke’nin 
K�r�m’da bulunan saray�na s���nd�.  Fakat aileden baz�lar� Bizans’ta kalmaya 
devam ettiler. 

II. Keykavus’un torunlar�ndan Veroia’ya yerle�mi� olan bir kolu 
inceleyece�iz. Bu kol için 14.yüzy�la ait be� adet Vatopedi2 manast�r� kayd�n�n 

                                                            
* Elizabeth Zachariadou, “�� ��	
�	��� ������	 ��� ������� ��	����� �' 
�� 
����	�”, Makedonika, Tome, 6, (1964-1965), s. 62-74. 
** Prof. Dr., University of Greece, emekli ö�retim üyesi. 
*** Ara�t�rma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co�rafya Fakültesi Tarih Bölümü 
1 P.Wittek, “La descendance chretienne de la dynastie Seldjouk en Macédoine”, Echos 
d’Orient, S. 30 (1934), s. 409–412. Ayn� yazar, “Les Gagaouzes: les gens de Keykaus”, 
Rocznik Orientalistyezny, S.17 (1951/53), s. 12–29. Ayn� yazar, “Yazijioghlu Ali on the 
Christian Turks of Dobruja”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, S. 14/3 
(1952), s. 639–668, ilgili bütün bibliyografya burada bulunmaktad�r. 
2 Athos Da��n�n kuzeydo�usuna lokalize edilir. Agios Oros olarak da bilinen manast�rlar 
bölgesinde bulunan manast�r ve Bizans devrinden beri tutulan kay�tlar� hakk�nda daha 
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sundu�u yeni bilgiler mevcuttur. A�a��da ayr�nt�l� inceleyece�imiz bu kay�tlarda, 
Veroia bölgesinin farkl� mülklerinden bahsedilmekte, bunlar�n eski s�n�rlar� 
belirlenmekte ve bu f�rsatla da çiftlik ya da pronoia3 sahiplerinin isimleri 
belirlenmektedir ki bu ki�ilerin az ya da çok Selçuklu kökenli oldu�u aç�kt�r. Bu 
kay�tlar bütün problemleri çözmese de, bize do�rudan ya da dolayl� olarak II. 
Keykavus’un torunlar�n�n olu�turdu�u ailelerin üyelerinin, evlilik yoluyla 
Palaiologoslar ve di�er Bizans aristokratlar�yla akrabal�k kurarak, önemli mal 
varl���na sahip olduklar� Veroia bölgesine, 1265’ten itibaren en az�ndan bir 
as�rd�r hükmediyor olduklar� bilgisini verir. Bu kay�tlardaki bilgileri, Manuel 
Philes’in4 (1275–1345) II. Keykavus’un torunlar�ndan biri için yazm�� oldu�una 
inand���m�z bir �iiri ile ba�da�t�rabiliriz. Kay�tlardan oldu�u kadar �iirden de, bu 
sultan�n torunlar�n�n, Yaz�c�o�lu’nun bahsetti�i zamandan daha önce 
H�ristiyanla�t�klar� sonucu ç�k�yor. 

Öncelikle, Veroia’n�n H�ristiyanla�m�� Selçuklular� hakk�nda �imdiye kadar 
bilinenleri hat�rlatmak maksad�yla Wittek’in söylediklerini özetleyelim. 

Veroia Selçuklular� için yegâne kaynak, Yaz�c�o�lu Âli’nin “O�uznâme” 
yada “Selçuknâme” adl� II. Murad (1421–1451) zaman�nda yaz�lm�� ve bugüne 
kadar yay�nlanmam�� eseridir.5 

Yaz�c�o�lu, yeni sultan olan Murad’a, iki karde�, Mikhos Sultan ve 
Demetres Sultan’�n, muhtemelen Edirne’ye, mülkleri üzerindeki vergi 
muafiyetinin yenilenmesi için ricada bulunmaya geldiklerinden bahsetmektedir.  
Wittek’in do�al olarak vard��� sonuç, II. Murad’�n kâtipli�inde çal��anlardan biri 
olan Yaz�c�o�lu’nun, bu iki karde�in ailelerinin hikâyesini onlar�n a�z�ndan 
duydu�u yolundad�r. Bu hikâye �öyledir: Sultan II. Keykavus’un iki genç o�lu-

                                                                                                                                            
geni� bilgi için bkz. Alexander P.Kazhdan, (ed.) Oxford Dictionary of Byzantium, C. III, 
Oxford University Pres, New York-Oxford, 1991. (ç.n.) 
3 Pronoia: Teolojik ve mali manas� vard�r. Mali manas�; 12. yüzy�ldan beri kullan�lan 
teknik olarak bat� Avrupa fieflerine kar��l�k gelen anlam�yla Uspensky ve Ostrogorsky 
taraf�ndan Bizans feodalitesini tan�mlarken kullan�lm��t�r. Bizans’ta özellikle 13. ve 
15.yy. kaynaklar�nda teknik olarak belirli bir vergi verme yükümlülü�ü olan hane 
anlam�na gelirken ayn� dönemde devlet ile askerî hizmet kar��l��� verilen arazi tasarrufu 
hakk� olarak da kar��m�za ç�kar. Pronoia sahibine ise Pronoiaros denir. Daha geni� bilgi 
için Bkz. Oxford Dictionary of Byzantium, C. III. (ç.n.) 
4 Manuel Philes (1275–1345) Efes’te do�mu�tur. Andronikos II ve III zaman�nda saray 
�airidir. Hakk�nda daha geni� bilgi ve bibliyografya için bkz. Oxford Dictionary of 
Byzantium , C. III, (ç.n.) 
5 Yaz�c�o�lu Selçuklu tarihi için bilgileri �bni Bibi’nin 1281’de yaz�lm�� serinden sa�lam�� 
fakat �bni Bibi’nin anlat�s�n� Veroia ile ilgili olanlar�n da dâhil oldu�u farkl� bilgilerle 
tamamlam��t�r. �bni Bibi’nin eseri yak�n zamanda tercüme edilmi�tir; W. Duda, Die 
Seltschukengeschichte des �bn Bibi, Kopenhagen 1959. Yazar ve eserin sorunlar� hakk�nda 
bak�n�z Duda’n�n Giri� k�sm�. s. 1–15; (�bni Bibi’nin Türkçe tecümesi için bkz. El-
Evamirü'l ala'iyye fi'l-umuri'l-ala'iyye (Selçuk name), haz. Mürsel Öztürk, Ankara 1996. ç.n) 
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isimleri zikredilmemektedir- �mparator (Manuel VIII. Palaiologos) taraf�ndan 
Veroia’ya “
��μ��
����6 (Subasides=Suba��lar)” olarak atanm�� ve imparatorun 
da k�zkarde�i olan ya�l� nineleriyle birlikte yerle�tirilmi�lerdir. Daha sonra 
�mparator iki o�uldan birini �stanbul’a hizmetine ça��rm��t�r. Veroia’da kalan 
o�ul ve onun o�lu Müslüman ya�am��lar ve öyle ölmü�lerdir. Fakat bu sonuncu 
o�ulun çocuklar� H�ristiyan oldular. Bayezid (1389-1402) Veroia’ya hâkim 
oldu�unda �ehrin idarecisi, onlar�n torunlar�ndan Lyzakos ad�nda biriydi. Sultan 
daha sonra onu ailesiyle birlikte getirdi�i Zihna’ya bizzat suba�� olarak atad�. Bu 
Lyzakos, Selçuklu kökeni sayesinde I. Bayezid’ten vergi muafiyeti almay� 
ba�arm��t�. Tamamen bu vergi muafiyetinin yenilenmesi için II. Murad’a gelen 
iki karde�, Demetres Soultan (��μ����� ���!�") ve Mikhos Soultan (#���� 
���!�"), Lyzakos’un karde�leri ya da ye�enleri olmal�yd�lar.7  

Yani görüyoruz ki Veroia’ya yerle�melerinden yüz elli y�ldan daha fazla y�l 
sonra Zihna’da,  bir Soultanoslar ailesi vard� ve bu ailenin üyeleri, Konya 
Selçuklular� hanedan�ndan gelen kökenlerine sahip ç�kmaktayd�lar. 

Yaz�c�o�lu’nun Veroia ve sonra Zihna’daki Selçuklu varl���na dair verdi�i 
bilgileri, 14. yüzy�l Bizans tarih yazarlar� Georgios Pakhymeres ve Nikephoros 
Gregoras taraf�ndan, her ikisinde de sultan II. Keykavus’un ailesiyle8 ve 
ordusuyla birlikte Bizans’a s���nmas� konusu d���nda bilgi verilmiyor olsa da 
do�rulanmaktad�r.  

Olaylarla ça�da� olan Pakhymeres söz aras�nda Keykavus’un Melik 
Konstantinos (#�!�� �$
������) ad�nda, daha sonra 1307’de “Pegae’nin 
‘idarecisi” olarak tayin edilen bir o�lundan bahsetmektedir9; “ o samimi inançla 
vaftiz olunca Romal�lar�n geleneklerine tevarüs etti”. II. Keykavus’un annesi için sadece 
H�ristiyan oldu�undan bahsetmektedir10 ki bu Yaz�c�o�lu’nun verdi�i, 
Keykavus’un annesinin imparatorun karde�i oldu�una dair bilgilerinden 
�üphelenmemize neden olmaktad�r. Zira elbette bu bilgiler gerçek olsayd� 
bundan Pakhymeres’in bahsetmemesinin imkâns�z oldu�unu zannediyoruz.11 II. 

                                                            
6 Yaz�c�o�lu’nun “suba��” terimiyle ne anlatmak istedi�ini a�a��da aç�klayaca��z. 
7 Bkz. Wittek, “La descendance” , s. 410-411,  Yaz�c�o�lu’nun ilgili bölümünün çevirisi. 
8 II. Keykavus’un ailesiyle ilgili olarak Pakhymeres ve Gregoras tamamen uyum içinde 
de�ildir. Pakhymeres’e göre sultan imparatora s���n�rken “kad�n ve çocuklar�yla birlikte 
ve ya�l� annesiyle…..ve k�z karde�iyle” (I, 131, 2-3, ayr�ca bkz. I, 240,16-18). Gregoras 
ise Keykavus’un kar�s�, çocuklar� ve karde�i Melik ile birlikte oldu�undan 
bahsetmektedir (I, 82, ve I, 101, 14–17). Not edelim ki Melik (Arapça kelime) 13.-14. 
yüzy�l Türk hükümdarlar�n�n kulland�klar� unvand�r ve Bizansl� yazarlar s�kça bunu isim 
olarak al�nt�lamaktad�rlar (Moravcsik, Byzantinoturcica, II 2, 187). 
9 Pakhymeres II, 612, 13–16 ve 613, 7 
10 Pakhymeres, I, 131, 2 
11 Üstelik Mikhael VIII,  Nikephoros Tarkhaniotes’in e�i Maria ve Eulogia olmak üzere 
iki k�zkarde�e sahipti ve onlar�n yazg�lar� da bilinmektedir. Dahas�, Mikhael VIII. 
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Keykavus’un torunlar�n�n Veroia’ya yerle�meleri hakk�nda ne Gregoras ne de 
Pakhymeres hiçbir bilgi vermemektedirler. 

Fakat, II. Keykavus’un torunlar�n�n Veroia’da bulunmas�na be� adet 
Vatopedi manast�r� kayd� taraf�ndan tan�kl�k edilmektedir. �lk üç tanesi yak�n 
zamanda G.I. Theokharides taraf�ndan yay�nlanm��t�r.12 Koronolojik s�raya göre 
Dördüncüsü daha önce 1898 y�l�nda yay�nlansa da ancak ilk üçü yay�nland�ktan 
sonra anlam kazanmaktad�r. Be�incisi yay�nlanmam�� olarak beklemektedir. 
Bunlar� s�ras�yla ele alal�m: 

a) 1324 y�l�na ait, Andronikos II. Palaiologos’un Skouterios Theodoros 
Sarantinos için yazd��� fermandaki (���
�%��!!�)13 sözleridir. �mparator, 
Sarantinos’un Veroia’da manast�r (Petra �oannes Prodromos) kurulmas� talebini 
de�erlendirmekte, “ba��ms�z ve muhtar” kalmas�n� emretmekte ve 
Sarantinos’un mülklerinin bu manast�ra vakfedilmesini onaylamaktad�r. Ayn� 
f�rsatla Sarantinos’un Veroia’da mülkleri olan merhum kay�npederinin bir 
Soultanos14 oldu�undan bahsetmektedir. Sultan�n ismi bir sonraki kay�ttan 
anla��lmaktad�r. 

b) Sarantinos, ta��n�r ve ta��nmaz mallar�n�n dökümünü verdi�i Vasiyet ve 
Ba��� mektubunda büyük bir bölümünü Prodromos manast�r�na b�rakmaktad�r.  
Bahsetti�i mülkleri aras�nda, kar�s� Eudokia Komnene Angelina Doukaina’n�n 
babas� olan kay�npederi Athanasios Sultanos’tan Proika15 olarak ald��� 
Komanitze (��μ�����) çiftli�i bulunmaktad�r. Vasiyetin uygulay�c�lar� aras�nda 
Sarantinos’un ye�eni Aleksios Soultanos Palaiologos’tan da bahsedilmektedir.16 
Kay�t 1325’e aittir.17  

c) Themalar Domestikosu18 olan Konstantinos Makrinos’un 1338 y�l�na 
ait mühürlü mektubuyla “Vatopedi”19 manast�r�n�n emlâk� “yerine iade” 
                                                                                                                                            
Palaiologos (1259–1282) ve II. Keykavus (öl.1280) az çok ça�da�t�lar ve dolay�s�yla 
birinin annesinin di�erinin k�zkarde�i olmas� imkâns�z görünüyor. 
12 G.I. Theokharides, “Mia diatheke kai mia dike Vizantini. Anekdota Vatopedina 
engrafa tou 14. Aionos peri tes Mones Prodromou Veroias”, Makedonika Parartema 2, 
Thessaloniki 1962. 
13 Alt�n mühürlü Bizans ferman� (ç.n.) 
14 Theokharides, s. 11–14 
15 Proika yada drahoma:  gelinin veya akrabalar�n�n damat aday�na evlilik nedeniyle 
verdikleri çeyizdir. Miktar veya çe�itleri de�i�ebilir. (ç.n.) 
16 G.I. Theokharides, s. 17–28 
17 Kronolojisi “Ekim ay�, 9. �ndiksiyon, 6834 y�l�” yani 1325 Ekim’i. 
18 Bizans ordu, saray ve kilise yönetiminde üst düzey yönetici rütbesi. 11. yüzy�ldan 
sonra daha çok Thema’lar�n finansman�yla me�gul olan daha alt düzeyde bir görev 
unvan�d�r. Bkz. Oxford Dictionar of Byzantium, C. I (ç.n.) 
19  Veroia’daki Petra Prodromos manast�r� Andronikos III. Palaiologos’un “emirleriyle” 
Vatopedi manast�r�na devredildi . Bu emirlerin (prostagma) kurtar�lm�� de�ildir fakat 
bilinmektedir, çünkü 1329 y�l�na ait ayn� imparatorun ferman�nda bahsedilmektedir.  
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edilmektedir. Veroia’daki Manast�r�n s�ralamas�nda bir Sultanos Palaiologos’un 
s�n�r “haklar�”ndan bahsedilmektedir. Ayr�ca Astrapyres Melikis20(&
����+��� 
#�!����) ve Mikhael Lyzikos’un21 “haklar�ndan” da bahsedilmektedir. Bu son 
iki ki�i, Sultanoslar sülalesine ait olduklar�ndan bahsedilmese de gördü�ümüz 
gibi ve a�a��da da görece�imiz gibi II. Keykavus’un torunlar�n�n tarihi ile 
ili�kilendirilmektedir. 

d) �oannes V. Palaiologos’un 1344 y�l�na ait, daha evvel Resena bölgesinde 
ve Ada’n�n pronoia sahibi (Veroia’n�n kuzeydo�usu)22 Aleksios Soultanos 
Palaiologos’un dul e�i, rahibe Sultanina Ksene için ferman�d�r. Onun 
ölümünden sonra pronoia o�luna “verildi”. Ferman, pronoia’dan Sultanina 
Ksene’nin23 pay almas�n� emretmektedir.  

e) 1376 y�l�na ait Manuel Monomakhos ve Theodora Soultanina 
Monomakhina’n�n ba��� kayd�d�r (yay�nlanmam��). Onlar, Veroia’daki Vatopedi 
manast�r�n�n hissesi olan mülkü, Demetrios Soultanos Palaiologos’un babas�n�n 
ve ba���ç�lar� olan kendilerinin “an�s�na” �oannes Prodromos manast�r�na 
ba���lamaktad�rlar. Bu mülk Prodromos manast�r�n�n “haklar�” ile s�n�r idi.24 

Bu kay�tlarda gördü�ümüz gibi Soultanoslar ailesinin farkl� üyeleri de 
ortaya ç�kmaktad�r. Bu aile ortak bir soyad� özelli�i –Soultanos- gösterdi�i gibi, 
ailenin yerle�mi� oldu�u arazi-Veroia bölgesi- de ayn�d�r ve II. Murad’�n 
huzuruna ç�kan Demetres Soultanos ve Mikhos Soultanos’un kökenlerinin de 
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olmal�d�rlar. Bunlar dedelerinin yüksek unvan�n� art�k aile ismi olarak 
korumu�lard�r. Onlar� s�ralayal�m: 

1) Athanasios Soultanos. Theocharides, onun Palaiologos oldu�unu iddia 
etmektedir. Fakat kay�tlarda iki kez söz edilmesine ra�men Palaiologos olarak 
bahsi geçmemektedir ve bunun yanl��l�ktan kaynakland���na inanmam�z� 
gerektiren bir neden yoktur.  E�er Athanasios gerçekten Palaiologos olsayd�, 
Palaiologoslar döneminde yaz�lm�� olan bu kay�tlarda onun soyad�ndan 
kesinlikle bahsedilirdi.25 

2) Aleksios Soultanos Palaiologos. Sarantinos’un ye�eni, 1325 b kayd�n�n 
Aleksios Soultanos Palaiologos’u, inan�yoruz ki 1344 d kayd�n�n pronoia sahibi 
(proniaros) Aleksios Soultanos Palaiologos ile özde�le�tirilebilir. 

3) Rahibe Soultanina Ksene, önceki Aleksios Soultanos Palaiologos’un dul 
e�i, Soultanina soyad�n� kesinlikle ona borçludur. 

4) 1376 y�l�nda ölmü� olan, Theodora Soultanina Monomakhina’n�n babas� olan 
Demetrios Soultanos Palaiologos. Bu, ada�� ikinci bir Demetrios Soultanos 
Palaiologos ile kar��t�r�lmamal�d�r. Kay�tlardan de�il Manuel Philes’in bir 
�iirinden bilinmektedir. Bu ki�iyi a�a��da inceleyece�iz.  

5) Theodora Soultanina Monomakhina, önceki Demetrios Soultanos 
Palaiologos’un k�z� ve Manuel Monomakhos’un kar�s�d�r. 

6) 1338 kayd�n�n Soultanos Palaiologos’u; onun ilk ad�ndan bahsedilmemekte, 
belirsiz kalmaktad�r. Öte yanda ad� Athanasios de�ildir. Zira Athanasios 
1324’ün ilk kayd� yaz�ld���nda zaten ölüydü.  Muhtemeldir ki ya Aleksios ya 
Demetrios, ya da belki ayn� aileden ba�ka biridir. 

Maddeler halinde ele ald���m�z Sultanos ve Soultanina’lara bizim 
kay�tlar�m�zdan de�il ama Manuel Philes’in epitaphioslar�ndan 26 bilinen 
Demetrios Soultanos Palaiologos’u da eklemeliyiz. Burada baz� aç�klamalara 
ihtiyaç vard�r: 

                                                            
25 Neticede Athanasios’un k�z� ve Theodoros Sarantinos’un kar�s� olan Eudokia dahi 
Palaiologoslar’dan say�lmamal�d�r. Eudokia’dan kay�tlarda Komnene Angelina Doukaina 
olarak bahsedilmektedir ve Manuel Philes’nin Sarantinos’a ithaf etti�i �iirinde 
“Komnenofyes Angelonymos Doukas” olarak bahsetti�i gibi, bu soyadlar� e�i Theodoros 
Sarantinos’a aitti. (Manuelis Philae Carmina, ed. E. Miller, C.I, Paris 1855, s. 247–249.) 
26 Epitaphios: Bizans’ta özellikle 11. yüzy�ldan sonra geli�en bir yaz�n türüdür. 
Genellikle imparator, patrik gibi önemli ki�ilerin ölümünden sonra yaz�lan ve önemli 
prosopografik bilgiler içeren yaz�lard�r. Daha geni� bilgi için bkz. Oxford Dictionary of 
Byzantium, C.I (ç.n.) 
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Averkios Papadopoulos, Palaiologoslar’�n genealojisi hakk�ndaki kitab�nda 
bir protoierakarios27 olan Demetrios Palaiologos Soultanos’tan28 
bahsetmektedir ve bilgi için Manuel Philes’e at�fta bulunmaktad�r. Fakat Manuel 
Philes’e29 göz atarsak, iki adet cenaze �iiri buluruz. Bunlardan ilki (55 numara) 
Protoierakarios Demetrios Palaiologos’a ithaf edilmi� ve ikincisi (numara 56) 
Demetrios Palaiologos Soultanos’a ithaf edilmi�tir. Bu ikincisi, �iirin ba�l���na 
göre Prot�ierakarios’un ye�eniydi. <iirler okundu�unda iki ayr� �ahsiyet 
oldu�una �üphe b�rakm�yor. Protoierakarios, �iire göre üç çocuk babas�, 
kar�s�ndan k�sa bir süre sonra vefat etmi� bir Demetrios Palaiologos idi. 
Demetrios Soultanos Palaiologos 18 ya��nda öldü. Papadopoulos, iki ayr� 
karakteri özde�le�tirmi�tir.30 Protoierakarios Palaiologos �iirde Soultanos olarak 
bahsedilmedi�i ve onunla ilgili ba�ka bir tan�kl�k olmad���ndan dolay� onu 
Soultanos varsayamay�z. Bununla birlikte, Manuel Philes’in �iirinin ba�l���n�n 
dedi�i gibi, öyleyse Demetrios Soultanos’un amcas� ya da Palaiologoslar 
taraf�ndan akrabas�d�r. 

Demetrios Soultanos’a gelince, 18 ya��nda öldü�üne göre 1375 kayd�n�n 
Demetrios Soultanos Palaiologos’u, yani Theodora Soultanina 
Monomachina’n�n babas� olamaz. Onun hakk�nda Manuel Philes’te az ancak 
ilginç bilgiler bulunmaktad�r: “Bir Soultanos ve bir Komnene Palaiologina’n�n iki 
o�lundan genç olan�d�r (maalesef tam isminden bahsedilmemektedir). Yani elimizde bir 

                                                            
27  Protoierakarios: 13.-14.yüzy�lda kullan�lan bir bürokrat unvan�d�r. Unvana nadiren 
rastlan�rken logothetes tou stratiotikou unvan�ndan sonra gelen yüksek rütbeli bir 
unvand�r. Bkz. Oxford Dictionary of Byzantium, C. III, (ç.n.) 
28 A. T. Papadopoulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen, (1938), s. 73, ar 109. 
Papadopoulos’un yazd��� her �ey R. Guilland taraf�ndan da tekrarlanmaktad�r; R. 
Guilland, “Sur quelques grands dignitaires Byzantins du XIVe  siécle”, Tomos Konstantinou 
Armenopoulou, Ekdidomenos apo tes Skholes Nomikon kai Oikonomikon Epistemon, 
Thessalonike, 1952, s. 191  
29 Manuelis Philae, Carmina Inedita, ed. A e. Martini, Napoli 1900, s. 69-71 
30 Papadopoulos’un �a��rmas� Martini’den kaynaklanmaktad�r. Martini Manuel Philes’i 
yorumlarken (s.69) protoierakarios Demetrios Palaiologos’u Protoierakaria Melane’nin 
e�i varsaym�t�r. Melane için Philes �unlar� yazar: “protoierakarios kocas� olarak/Perslilerden, 
büyük Romal� görünen/sözde soyad� Vasilikos olan.” (Philes, Miller, c. I, 87-88). Önceki 
dizelerinde Melane’nin akraba oldu�u çe�itli büyük ailelerin adlar�n� s�ralasa da , Philes 
onun kocas�n�n ad�n�n ne Demetrios oldu�undan ne de Palaiologos oldu�undan 
bahsetmiyor.  E�er onun kocas� gerçekten Palaiologos olsayd�, göz ard� etmesi 
aç�klanamaz olurdu. Daha muhtemeldir ki bu Vasilikos, II. Keykavus’un hizmetinde 
olan ve Mikhael VIII’in saray hizmetine sultandan biraz daha evvel gelen iki Vasilikos 
ile ili�kisi vard�r. Pakhymeres onlardan bahsediyor (I, 129-130). Verdi�i bilgi �öyledir: 
“Rodos’tan adamlard� (dolay�s�yla Türk de�iller)… Sultan�n gözdeleriydi… Onun (sultan�n) 
nazar�nda önde gelenlerdi” ve imparator onlardan birini parakimomenos kitonos (imparatorun 
yatak odas�ndan sorumlu rütbe ç.n.) di�erini de büyük eteriarxos’u (yak�n dost, yolda� 
ç.n



ELIZABETH ZACHARIADOU 252 

Palaiologina’n�n bir Soultanos olan e�i hakk�nda Bizans kayna��ndan kesin bir 
tan�kl�k vard�r.  

<iirdeki bu Soultanos ile ilgili haberleri okuyal�m: “(Demetrios’un babas�) gül 
gibi Pers’te do�du/sultanlar�n kan�n� ta��maktayd�/ve babas�n�n inanc�ndan memnun 
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y�llara çok yakla�m�� oluyoruz.35 E�er Yaz�c�o�lu’nun II. Keykavus’un 
o�ullar�n�n Veroia’ya “Suba��” olarak gönderilmesi üzerine yazd�klar�n� 
hat�rlayacak olursak, Athanasios Soultanos’un, II. Keykavus’un 
“
��μ��
�!��/Suba��l�k” tevdi edilen o�ullar�ndan biri oldu�unu iddia etmek 
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Manuel Philes’in yazd��� gibi II. Keykavus’un erken öldü�ü için ad� günümüze 
ula�mayan ba�ka bir o�lu olmal�d�r.  

Onlar�n anneleri Palaiologina’n�n kimli�i de bilinmemektedir. Bununla 
birlikte onun varl��� Yaz�c�o�lu’nun verdi�i bilgiyi hat�rlatmaktad�r. Yaz�c�o�lu, 
Veroia Soultanoslar�nda Palaiologos kan� da oldu�unu yazar. Genellikle oldu�u 
gibi rivayet, tarihi gerçe�i bozmu�tur. Çünkü Yaz�c�o�lu Palaiologina’n�n 
imparatorun karde�i oldu�unu yazar ki, bu rivayeti, nedenini yukar�da 
aç�klad���m�z gibi do�ru kabul etmiyoruz.36 

Geriye, sonuncusu yani üçüncü olan 1376 e kayd�nda ad� geçen Theodora 
Palaiologina’n�n babas� Demetrios Soultanos Palaiologos kalmaktad�r. Onun da 
Soultanos ve Palaiologos olabilmesi için bir Soultanos ve Palaiologina’n�n 
soyundan olmas� gerekmektedir. Tamamen imkâns�z olmasa da ba�ka bir 
Soultanos’un bir ikinci Palaiologina ile ikinci bir birlikteli�i olmas� muhtemel 
görünmüyor. 1376’da ölen bu Demetrios, görünüyor ki Proniaros Aleksios ile 
ayn� nesilden de�il daha sonraki bir nesildendir. Onun, Aleksios’un 1344 d 
kayd�nda bahsedilen o�ullar�ndan biri olmas� kesinlikle imkâns�z de�ildir, belki 
de pronia alan ki�i dahi olabilir.  

Mamafih, II. Keykavus’un tam olarak kaç o�lu oldu�u ve bunlardan 
kaç�n�n Bizans’ta kald���, kaç�n�n Veroia’ya gitti�i tam olarak bilinmedikçe, farkl� 
Soultanoslar aras�nda akrabalar� belirledi�imiz bütün çabalar bir tahmin 
yürütmeye bile götürmüyor. Çünkü do�al olarak Yaz�c�o�lu’nun, Veroia’ya 
yerle�en Keykavus’un o�ullar�n�n iki oldu�una dair yazd�klar�n�n kesin bir 
güvenilirli�i olamaz. Çünkü olaylardan çok daha sonralar� yaz�lm�� ve baz� 
noktalarda oldukça mu�lâkt�r.37 Üstelik muhtemelen II. Keykavus geride 
�stanbul’a onlar�n torunlar�n�n da Soultanos olarak adland�r�ld��� k�zlar�n� ve k�z 
karde�lerini b�rakm��t�r.38 

Gördü�ümüz gibi Yaz�c�o�lu’na göre Veroia’ya yerle�en Sultan II. 
Keykavus’un o�lu ve erkek torunu Müslüman ya�ad�lar ve öyle öldüler. Fakat 
bu bilgi gerçek olamaz. Zira Pakhymeres’ten biliyoruz ki II. Keykavus’un o�lu 
Melik Konstantinos H�ristiyan olmu�tu. Ara�t�rmam�z�n ortaya ç�kard��� 
Athanasios Soultanos, II. Keykavus’un en yak�n torunlar�ndan biri olmal�d�r -
belki de o da o�ludur- ve kay�tlar�m�zda H�ristiyan ismiyle bahsedilmektedir. Ve 
Manuel Philes, isimsiz Soultanos’un -ki Demetrios’un ve bizim hipotezimize 
                                                            
36 Bkz. Yukar�da s. 64 ve dipnot 5. 
37  Gelene�e göre II. Keykavus’un Veroia’ya gitmi� olan iki o�lundan biri �stanbul’a geri 
döndü ve saray hizmetine girdi ve sonunda dervi� olarak aziz kutsand�) (Wittek, 
Yazijioghlu, s.649-650 ve 658). Öte yandan genellikle II. Keykavus’un o�ullar�n�n say�s� 
bilinmemektedir: �bni Bibi’ye göre Mesud ve Kayumers ad�nda iki o�lu K�r�m’a 
kaçm��lard�r. (Yazijioghlu, s. 655). Fakat bilindi�i gibi K�r�m’da onun ba�ka o�ullar� da 
bulunmu�tur. 
38 Wittek, Les Gagaouzes, s. 15 
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göre Aleksios’un da babas�d�r- daha önce H�ristiyanla�m�� oldu�unu ima eder. 
Elbette, II. Keykavus’un o�ullar�n�n H�ristiyanla�malar�n�n çok çabuk oldu�u 
görünmektedir: Pakhymeres onlar�n, ikinci defa 1261–126539 y�llar�nda Patriklik 
yapan ünlü Arsenios Autorianos’un bir ke�i�i taraf�ndan dine kabul edildi�inden 
bahseder. Öte yandan, bu çabuk H�ristiyanla�ma gayet do�ald�r, çünkü II. 
Keykavus’un kendisi de sadece Bizans’ta kald��� süre boyunca de�il, kaç���ndan 
sonra da H�ristiyan olarak görünüyordu.40 

Geriye hakk�nda konu�aca��m�z, Soultanos olmamalar�na ra�men 
kay�tlarda bahsi geçen, mamafih II. Keykavus’un haleflerinin tarihinde bir yere 
sahip iki ki�i daha kal�yor.  

Bunlardan biri, dört kez d kayd�nda, 1338’in mühürlü mektubunda ad�na 
rastlan�lan ve ayn� kay�tlarda onun “haklar�”ndan bahsedilen Astrapyres’tir. 
Ku�kusuz 1342’de Veroia’l�lar ad�na imparatora elçi olarak giden ve 
Kantakuzenos’a göre Veroia’n�n “soylular�ndan biri” olan ayn� Astrapyres’tir.41 
Kay�tta ilk defa Astrapyres Melikes olarak bahsi geçmektedir ve elbette Melikes 
(#�!����), �slam’da kullan�lan ve daha sonra Bizans aile ad� olan “Melik” 
ünvan�n�n Grekle�mi� halidir42. 15. yüzy�la kadar Veroia aristokrasisine dâhil 
olan ve torunlar� Peloponnesos’ta da var olan Melikides ailesinin, II. 
Keykavus’un o�lu Melik Konstantinos’a dayand��� ileri sürülmü�tür.43 Bu 
hipotez �imdi güçlenmektedir.   Zira ara�t�rmam�za göre II. Keykavus’un torunu 
ile birlikte en az iki aile o y�llarda Veroia’da yerle�ikti ve muhtemelen bu ailelerle 
Astrapyres Melikes de ba�lant�l�yd�. Fakat maalesef onun kimli�i hakk�nda 
kay�tlarda ba�ka hiçbir bilgi yoktur.44 

�kinci ki�i, 1338 d kayd�na göre Veroia’da emlaki olan Mikhael Lyzikos’tur. 
Lyzikos soyad�ndan ç�kard���m�z kimli�inden Veroia’l� Georgios Lyzikos’un 
akrabas� oldu�u sonucunu ç�kar�yoruz. Georgios Lyzikos 1328’de Selanik 
akropolünü Andronikos III.’e teslim etmi� ve S�rplar�n elinde esir olarak 

                                                            
39 Pakhymeres, I, 258, 7. 
40 Patrik Arsenios’un yarg�lanmas� hasebiyle Pakhymeres, o zaman art�k Bizans’ta 
bulunmayan II. Keykavus’un Hristiyan oldu�unu Mikhael VIII.’e haber verir (I, 256–
266). Arsenios’un davas� için bkz. I. Sykoutres, “Peri to skhisma ton Arseniaton”, 
Ellenika, 2 (1929), s. 298–300 ve 312. Burada II. Keykavus’un Bizans’a s���nan ve 
Hristiyan olan tek Selçuklu olmad���n� ekleyelim. Akropolites’in anlatt��� gibi ayn� �ey 
Keykavus’un atalar�ndan I. Keyhüsrev için de geçerlidir. (Heisenberg, s. 14) 
41 Kantakuzenos, (Bonn), II, 353, 6–11. 
42 Melik unvan� için bkz., dipnot 2 
43 Meliklerin (#�!	�����) atas�n�n Melik Konstantinos oldu�u görü�ünü sayg�de�er 
peder V. Laurent geli�tirmi�tir; V. Laurent, “Une famille turque a service de Byzance: 
Les Melikes”, Byzantinische Zeitchrift, 49 (1946), s. 365–366. 
44 Veroia’n�n do�usunda bugün de korunan #�!��	 yer ad�, Melikler sülalesinin 
(#�!	�����) bakiye emlakidir. 
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1350/1’de ölmü�tür.45 Lyzikos, Yaz�c�o�lu’na göre Veroia’dan Zihna’ya I. 
Bayezid zaman�nda (1389-1402) göç etmi� ve sultan�n huzuruna II. 
Keykavus’un torunu olarak ç�km��t�r. Ku�kusuz, Yaz�c�o�lu taraf�ndan ad� biraz 
de�i�mi� olarak verilse de ayn� sülaledendir.46 Görülüyor ki Lyzikoslar�n sülalesi 
bu arada Soultanos sülalesinin bir kolu ile evlilik yoluyla akrabal�k ba�� 
kurmu�tur. Bu sülalenin son bilinenleri, Yaz�c�o�lu’nun bahsetti�i Demetrios 
Soultanos ve Mikhos Soultanos, ayn� zamanda Lyzikos olarak ta 
adland�r�lmal�d�rlar. Fakat çok do�al olarak, II. Murad’�n kâtibine gittiklerinde 
anla��l�r nedenlerle sadece Soultanos soyad�n� kullanmay� tercih etmi�lerdir.  

Öte yandan, kay�tlardan ve çal��mam�zdan ortaya ç�kan belirsiz 
�ahsiyetlerin ili�kilerini bir kenara b�rakarak olumlu bir sonuca ula�abiliriz: 13. 
yüzy�l sonlar� ve 14. yüzy�l ba�lar�nda, Selçuklu hanedan�n�n H�ristiyanla�m�� 
torunlar�, aileleri ile birlikte Veroia’da mülklerinde yerle�mi� bulunmaktad�rlar.  

Yeteri kadar gerçe�e yak�nl�kla yerle�me oldu�unu tahmin edebiliriz. 
Gregoras’�n yazd���na göre II. Keykavus, Mikhael VIII. Palaiologos’a 
s���nd���nda �unu talep etti:  “�skitlere kar�� ittifak yapmaktansa, kendisi ve 
yan�ndakilere daimi iskan için Romal�lar taraf�ndan kal�c� mesken verilmesini tercih etti”.47 
Bu al�nt�dan sultan�n imparatordan talep etti�i yer tahsisinin �ekli 
anla��lmamaktad�r. 

Yaz�c�o�lu’na göre, II. Keykavus’un iki o�lu Veroia’ya suba�� olarak 
gönderildiler. Yaz�c�o�lu bir 15. yüzy�l Osmanl� insan� oldu�undan, do�al olarak 
Tarih’i Bizans ve Selçuklular�n kahramanlar�yla anlat�yordu ve “suba��” terimini 
as�l anlam�yla ça�da�� Osmanl�lara anlatmak için kullanamazd�.  Yani, �mparator 
taraf�ndan Keykavus’un iki o�luna, kar��l���nda askeri hizmetlerde bulunacaklar� 
timario (timar) tevcih edildi�ini kastetmektedir.48  

Bu bilgi bizim 1344 d kayd�nda kar��l���n� buluyor. Burada Selçuklu 
hanedan�n�n H�ristiyanla�m�� soyundan Aleksios Soultanos Palaiologos, 
pronoiaros olarak bahsedilmektedir. Yaz�c�o�lu’nun “Suba��” terimi pronoiaros 
teriminde kar��l���n� buluyor ki, bu Bizans askeri kurumunun az çok muadilidir.  

1344 d kayd�nda gördü�ümüz gibi Aleksios Soultanos’un ölümünden sonra 
sahip oldu�u pronoia o�luna “verildi” ve daha sonra bu pronoia’n�n bir bölümü 
dul e�inin tamamen mülkiyetine ayr�ld�. Muhtemeldir ki uygun bir biçimde 
Aleksios Soultanos Palaiologos’a, daha önce imparator taraf�ndan babas�na ilk 
yerle�ti�inde tevcih edilen pronoia (soubasi) verildi. Elbette, ilk ba���lanan 

                                                            
45 Wittek, Yazijioghlu, s. 560–561 
46 Lyzikos-Lyzakos de�i�ikli�i, e�er Arap harfleriyle transkripsiyonu göz önüne al�n�rsa 
kolayca aç�klan�r. Wittek, Les Gagaouzes, s. 18, dipnot 4 
47 Gregoras, I, 82, 11–15 
48 Soubasi terimi için bkz. Encyclopedie d l’ Islam, “Subasi”, (J.H. Kramers). Ayr�ca H.A.R. 
Gibb-H. Bowen, Islamic Society and the West, C. I, bölüm I (Londra 1951), s. 154–155. 
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hediyeler kadar veraset yoluyla Soultanoslar’�n torunlar�na geçenler de 
bilmedi�imiz imparatorluk kay�tlar�nda düzenlenmi� olmalar� varsay�lmal�d�r. 
Sonuçta, II. Keykavus’un o�ullar� H�ristiyan oldular ve pek çok di�er yabanc� 
gibi Pronoiaros olarak Bizans hizmetine geçtiler. Elbette Veroia’ya sultan�n 
soyundan ki�iler olarak gittiklerinde yanlar�nda her biri ailesini, maiyetini ve 
liderleri gibi H�ristiyan olmu� Türklerden olu�an adamlar�n� getirmi�lerdi. Fakat 
do�al olarak, bu Türkler Hristiyan olduklar� için yerli Veroial�lar taraf�ndan 
asimile edildiler ve bu nedenle çabucak unutuldular.  
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