Çeviriler
RUM (Anadolu) SULTANLI~ININ MEN~E~~*
ve
BIZANS
Çev.: YA~AR YÜCEL
Rum Sultanl~~~~(Anadolu Selçuklu Sultanl~~~) XI. yüzy~l~n son
çeyre~inde Küçük Asya'da Bizans imparatorlu~unun hâkimiyetine son
vererek Selçuklu ailesinden gelen Türk beyleri tarafindan kurulmu~tur.
Van Gölü'nün kuzeyinde, Malazgirt'te, Romain Diogene'e kar~~~AlpArslan'~ n kesin zaferi, Selçuklu Türklerinin Küçük Asya'da (Anadolu'da)
diledikleri gibi ak~nlar yapma özgürlü~ünü güvence alt~na ald~~~~zaman,
o7 ~~ y~l~nda, bu Sultanl~k mevcut de~ildi. Fakat Haçl~lar onlar~n ba~kenti
Iznik'i I o97'de ald~klar~~zaman Rum Sultanl~~~~çok daha canl~~idi. Acaba bu
kurulu~, bu iki tarih aras~ nda, ne zaman kesin olarak gerçekle~ti?
Anadolu Selçuklulann~ n en eski milli tarihçisi Ibn Bibi'nin eserinde
bile, bu sorunun cevab~~verilememektedir. Ibn Bibi, bu olaylar~n iki yüzy~l
sonras~nda 128 'lerde eserini yazm~~t~r. ~öyle ki, ~~192 tarihinden öncesine
ait bu tarihi olaylar üzerinde hiçbir bilgisi olmad~~~n~~aç~klamaktad~r. ~u
halde, Ibn Bibi'nin Türklerin Anadolu'yu fetihleri hakk~nda herhangi bir
bilgi vermemi~~olmas~~normal kar~~lanabilir ve (Houtsma yay., XIV)
ba~~~lanabilir. Iran tarihçilerden Hamdullah Müstevfi (Ö. ~~34o civar~nda)
ve Mirhond (O. 1498 civar~ nda), Arap tarihçileri Ibnü'l-Esir (O. 1233) ve
Abu'l-Fida (C). ~~331), Suryâni tarihçiler Michel (O. ii 77) ve Abu'l-Farac
(O. ~~286) eserlerinde, daha az özenli, ancak daha çok bilgiye rastlan~r. Bu
tarihçilerin tamam~ , bu olaylardan çok daha sonralar~~ya~am~~lard~r. Bu
tarihçiler, de~erini henüz tespit edemedi~imiz gelenekleri çerçevesinde,
bildiklerini do~ru olarak aktard~lar. Fakat onlar~n derlemelerinin neticesi
pek de ba~ar~l~~ olmam~~t~r. Mesela, Iranl~~tarihçi Hamdullah Mustevfl
(s. 17 ) "Selçuklulann üçüncü ku~ aktan olanlar~~hicri 480 y~l~ndan bu yana
(8 Nisan ~~o87'den ba~layarak) Anadolu Rum ülkesinde saltanat sürdüler"
der. Oysa, Anne Comnene'in belirtti~ine göre, Süleyman ~ah'~n 1081
tarihinden itibaren Iznik (Nice) 'e yerle~ti~ini kesin olarak bilmekteyiz.
* J. Laurent, Byzance et tes origines du Sultanat de Roum. Melanges Charles Diehl, Paris
1930, 1, s. 177-i 82.
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Do~ulu yazarlar~n bize aktard~klann~n, hiç de kesin olmad~~~n~, çok kez
yanl~~ , hatta olaylara tamamen ayk~r~~oldu~unu biliyoruz. Anadolu Rum
Sultanl~~~n~n men~ei hakk~nda, onlar~ n verdikleri bilgilere kesinlikle
güvenilmemelidir. Grek tarihçileri tarafindan verilen bilgilerden biraz daha
fazla ayd~nlanmaktay~z. Olaylara çok yak~ ndan tan~ k olan ve Selçuldulan
tan~mak için durumlar~~uygun bulunan Attaliates ve Skylitzes gibi, bir
k~sm~, o ça~~n insanlanyd~ lar. Nicephore Bryenne ve Anne Comnene gibi,
di~er bir k~s~ m tarihçiler, Selçuklulann, Anadolu'ya yerle~tikleri ça~~n
içinde ancak daha sonraki tarihlerde do~mu~lard~r. Yani, Fetih'e ~ahit
olmad~ lar; özellikle imparatorluk ailesinden gelenler, Fetih'e tamk olanlar~~
tan~d~lar ve onlar~ n anlatuklann~~dinlediler. Ne var ki, bu tarihçilerden
hiçbirisi, ülkesinin sava~ta u~rad~~~~büyük bozgun ve Anadolu'nun
kaybedilmesi hakk~ ndaki sebepleri, aç~ kça ve ayr~nt~l~~bir anlat~mla ortaya
koyamad~ lar. Çok kez, bu yazarlar, susmay~~veyahut belirsizlik içinde
kalmay~~tercih ettiler. Ne kadar k~ t ve ne kadar müphem olursa olsun,
onlar~n, olaylar~~belgelemeye çal~~ malar~n~~engellemeyen sebep, her
birisinin ileri sürdüklerinin birbirine benzememesidir.
ozetlenirse, Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya yerle~meleri ve Anadolu
Selçuklu Sultanl~~~ = kurulu~u, bize yanl~~~anlat~lm~~t~ n "islam tarihinin
en karanl~ k kalan dönemi, bu süredir" (Le Strange, Do~u Halifeli~inin
Topraklar~, ~~gos, s. ~~4o). Çünkü kaynaklar yetersiz ve yanl~~larla doludur.
~~te bu ara~t~ rmam~zda, bize ula~an belgelerden, mümkün oldu~unca,
do~ru olanlar~ , ortaya ç~ karmaya çal~~t~k.
~~o7o'li y~ llarda, Greklerin hizmetinde çal~~an bir Selçuklu Beyi vard~~
(Attaliates s. 141, 142; Bryenne I. c. II; Skyliztes, s. 688; islam
kaynaklannda bu konuda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktad~r). Bu Bey,
Ermenilerin bir bölümünü ya~malam~~t~ . Ona kar~~~gönderilen Manuel
Comnene'i yendi ve esir etti. Sonra, hemen, çok ani olarak, ba~ar~~kazanm~~~
bulunmas~na ra~men, Bizansl~lardan yana geçti. Tutsak ald~~~~Manuel
Comnene onu Bizans'a götürdü. Anla~~ld~~~ na göre, imparatorluk ile
anla~ma iste~i ile Sultan'a kar~~~isyana giri~mi~ti. Sultan~n, sona kar~~~
gönderdi~i bir ordunun tehdidi alt~ nda kald~~~ ndan, birliklerini terk
etmeye, tutsa~~~ile birlikte gitmeye, imparatorun ve onun taht üzerindeki
iddias~n~~destekleyen Greklerin hizmetine tek ba~~na geçmeye karar verdi.
Greklere göre, bu Selçuklu beyinin ad~~Chrysoscule, Jorga'ya göre (Osm.
Tarihi, I, s. 74) Kurt, Urfal~~Matthieu'ye göre Guedridj, veyahut Kroudj
idi. Greklerin ve Matthieu'nun (s. ~~o ~~) naklettiklerini kabul etmek gerekir.
Zira, bu isimde bir Selçuklu Beyi ~~o6g- ~~o7o y~llar~ nda, Alp-Arslan'a kar~~~
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isyana kalk~~m~~ t~r. Bu ~ah~ s, genç birisiydi, cüce denecek kadar k~sa boylu ve
çirkindi ve Bizansl~ lar taraf~ndan, milletinin en ac~ mas~z cengâverlerinden
biri olarak tan~ n~ yordu. Imparatordan, Halk Meclisi Ba~kan~~ ünvan~~ ile
birlikte, Manuel Comnene'le beraber Türklere kar~~~yürüme emrini ald~.
Manuel Comnene'in Bitinya (Bithyne)'da, ani ölümü, onu büyük bir ac~ya
bo~du. (Chrysoscule) 1077 y~l~nda isyan etti~i zaman, Nicephore
Botaniates'e de hizmet etmi~ ti (Bryenne, III, ~~5); Selçuklu Beyi Süleyman
~ah'~ n VII. Michel'e ihanet etmesine sebep olan ve Nicephore Botaniates'in
Iznik (Nicee)'e kadar gelmesine izin sa~layan (Chrysoscule)'dür. (a.g.e., s.
16) Daha sonra, bu Bey'in izine art~k rastlanmamaktad~ r. Onun ard~ndan,
ön planda görünen Süleyman ~ah't~r.
Süleyman ~ah, Sultan Alp-Arslan'~ n yak~ n akrabas~d~r. Babas~~
Kutulmu~~taraf~ndan amca çocu~udur. Kutulmu~, Sultanl~~~ n kurucusu
Selçuk'un torunudur. Alp-Arslan'~n babas~, (Ça~r~~Bey) ve Tu~rul Bey de
onun torunlar~ndand~ rlar. (Weil, Halifeler, II I, 97). Selçuklularda
akrabal~~~ n, dirlik ve düzenli~in kesinlikle güvencesi olamad~~~~bilinmektedir. Kutulmu~~da, bu kural~n istisnas~~olamad~. Ku~kusuz, o da çok de~i~ik
~artlarda aile reisine hizmet etmekten kaç~nmad~. ~~o4.7- o4.8 y~llar~nda
Nicephore Bryenne (I, ~~ o) özellikle Cedrenus (s. 570 ve 6o6) ile
Mezopotamya'daki olaylarla u~ra~t~ , daha sonra Bizans ülkesi Medie'de
sava~lara kat~ld~ ; en sonunda, çok zamans~z bir isyana giri~ti ve
Mezopotamya'da Araplar taraf~ndan i~gal edilmi~, k~ saca "Arabistan" diye
an~ lan ülkeye kaçmaktan kurtulamad~. (Bu sonuç, Cedrenus'la yap~lan
k~yaslamalardan ç~kar~lm~~t~ r (s. 570 ve 606). Bu olaylar~ n sonunda, ~~o78
y~l~ nda Greklerin hizmetinde çal~~ mak (Cedrenus) belki de Bizansl~lara ait
topraklar~~ i~gal etmek amac~ yla imparatorlu~a gelir (Skylitzes, s. 732;
Abu'l-Farac, Syr. 276-277); Weil (III, 87, 90, 91, 97, 99, ~~o2, 104, ~~o5),
do~u kaynaklar~~üzerinde yapt~~~~ara~t~rmalarla, Kutulmu~ 'la ilgili olaylar
ve kronolojik bak~ mdan, Cedrenus'un büyük yanl~~l~klar yapt~~~n~~
kan~tlad~ ; Cedrenus, Kutulmu~'u hiç bulunmad~~~~birçok farkl~~ yerde
bulunmu~~gibi göstermi~ tir. Yaln~ z ne var ki, Alp-Arslan'~n tahta ç~k~~~~
üzerine, Kutulmu~'un isyana kalk~~t~~~ , ~üphe götürmez. Ard~ndan,
Kutulmu~ , Alp-Arslan taraf~ndan yenilgiye u~rat~lm~~~ve Alp-Arslan, Rey
~ehrini Ocak 1064 de onun elinden ald~. (Weil, III, s. 04-105; Hammer,
Osm, Imp., I, 27)
Bilindi~i kadar~yla, Kutulmu~ 'un o~ullar~ mn say~s~, en az~ ndan be~ti
(Skylitzes, s. 732). Onlardan, sadece, Mansur ve Süleyman'~~ tan~yoruz
(Bryenne, IV, 2, S. ~~ 3o). Kutulmu~'un o~ullar~, babalar~n~ n tutum ve
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davran~~~ na ra~men, çok ac~~ çekmi~ e benzememektedirler. H~ ristiyan
yazarlar~~ aras~ nda, genel kan~ , Kutulmu~~o~ullar~n~ n ailelerinin ve kendi
uluslar~ n~ n reisine kar~~ , onun nüfusunun bir bölümünü çekip kopararak,
isyan edip, kaçarak Grek topraklar~na gelmi~~olduklar~d~ r (Skylitzes, s. 732;
Attaliates, S. 266; Abu'l-Farac, Syr. S. 276-277). Sultan olan aile reislerine
kar~~~ s~k s~ k ba~kald~ ran Selçuklu beylerinin, bir kez olsun, Bizans
~mparatorlu~unda, Greklerin hizmetine geçmeye ba~lamalanyla, ku~kusuz,
bir gelenek do~mu~ tur. Selçuklu beylerinin hükümdarlar~ ndan kaç~ p,
Bizans Imparatorlu~una s~~~ nd~ klar~~zaman Greklere kar~~~koyarak de~il
(onlara istekle ba~ vurarak) onlar~ n hizmetinde çal~~ arak, servete
kavu~malar~~ bunun ba~ka bir kan~ t~d~ r. özellikle, Do~u'da anlat~lanlara
göre (Michel, III, ~~ 72; Weil, III, 137) Grek kaynaklar~, (Skylitzes, S. 732)
Kutulmu~~o~ullarm~ n, Sultana kar~~~mücadelelerine son veren bir anla~ma
sonucunda, Küçük Asya'ya gelmi~~olduklar~n~ , kabul etmektedir.
Aralar~ ndaki bu uzla~ ma, Halifenin arabuluculu~u ile yap~lm~~ t~r. Mirhond
(s. 231) arabulucunun Nizam ül-Mülk oldu~unu yazmaktad~r.
Bu anla~ ma, Grek Imparatorlu~unun, istememesine ra~men, gerçekle~tirilmi~ ti ve Sultan, amca çocuklar~~Kutulmu~'un o~ullar~ na, birçok ~eyi
feda etmi~ti ve ayn~~zamanda Arap emirlerinden ve Fat~milerden, Suriye ve
Bat~~ Mezopotamya'y~~ almak amac~yla; karde~i Tutu~'u göndermi~ti
(Mirhond-Vüllers, s. 96; Weil, III, 126). Melik ~ah'~ n, saray~ nda oturarak,
Bat~~ Asya'y~~ egemenli~i alt~ na almak istedi~i, bir gerçektir. Bu harekat~~
gerçekle~ tirmek için genel bir plan yapm~~ , çok kez diledikleri gibi davranan
ve ailesinden gelen Selçuklu beylerine, elde edilen emirliklerin ve
kuvvetlerinin yönetimini devretmi~ ti. Bu plan gere~ince, Kutulmu~'un
o~ullar~na, ~stanbul Bo~az~ 'na kadar ula~an topraklar~~ vermi~ti. ~~ te bu
Selçuklu beyleri, nas~ l, Anadolu Selçuklu Sultanl~~~ n~n kurucular~~oldular?
Fakat bu uzla~may~ , geçimsizlikler ve çat~~ malar izledi ve bu durum
hakça, aç~k ve sürekli bir i~birli~inin ba~lang~c~~ olamad~. Kutulmu~'un,
o~ullar~~ Sultan tarafindan izlendiler. Hammer'e göre (I, 27) [Cenabi'ye
göre, XVI. yüzy~ l] büyük karde~~Mansur, Melik ~ah'~ n emriyle emir Bursuk
(Porsuk)'un sald~ r~s~na u~rad~~ve yenilgisi sonucu öldürüldü. Neden sonra,
ünlü vezir Nizam ül-Mülk, Süleyman'a sahip ç~ kt~~ ve onu Rum'a kar~~~
harekat~~ sürdüren birli~in komutanl~~~ na getirdi. ~~te, durum düzenli ve
aç~k ~ekilde ortadad~ r. Ne var ki, Bursuk'un Mansur'a kar~~~(Abu'l-Farac,
Kutulmu~'a kar~~ , diye söz etmektedir) giri~ ti~i mücadeleyi, Abu'lFarac'dan (Syr., s. 277) okurken, Hammer'in anlatt~ klar~n~n do~rulu~undan ku~ ku duyacak konulara rastlan~ r. Abu'l-Farac'a göre, bu olay~ n tarihi
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078 y~l~ ndan sonrad~ r. Halbuki, Hammer'e göre, bu olay Süleyman'~ n
Anadolu'ya gönderilmesinden önce ve 1078 y~l~ ndan da evvel meydana
gelmi~tir. Di~er taraftan, Bryenne (IV, 2) Kutulmu~~o~ullanm, Mansur'un
ad~n~~Süleyman'~ nki ile birlikte vererek, Türklerin Iznik (Nicee)'e 1078
y~l~ nda geldiklerini belirtmektedir. Daha o zamandan beri, olaylar~n
kronolojik s~ralamas~~veya mant~ki ba~lam~lan hakk~ nda yanl~~~anlamalar
bulunmaktad~r. E~er, ~~078 y~l~ nda, Mansur ve Süleyman her ikisi birlikte,
Greklerin hizmetinde idiyseler ve e~er Melik ~ah, Imparator Nicephore
Botaniates'in yard~ m~ yla Mansur'u öldürttü ise, Süleyman'~n, ya~am~n~~
Nizam ül-Mülk'e borçlu olabilece~i bir olay, nas~ l vuku bulabilirdi ve
özellikle, "Romen" imparatorunun, daha önce, hizmetine girmi~~iken, nas~l,
Anadolu Selçuklulann~ n ordu komutanl~~~ na getirilebilirdi. Ku~kusuz
olaylar~~ve tarihi s~ ralamalar~ n~~kar~~t~ ran, gelenekçi bir anlat~m biçimiyle
kar~~~ kar~~ ya bulunmaktay~z. Bunlardan, ba~ ka olumlu bir sonuç
ç~ karabilmek zordur: Anadolu'ya gelmi~~olan Kutulmu~~o~ullar~~aras~ nda,
ortadan ilk yok olan Mansur'dur. Abu'l-Farac'a göre, Sultan~n, Mansur'a
kar~~~gönderdi~i bir ordu taraf~ ndan bu olay gerçekle~tirildi. Kutulmu~'un
di~er o~ullar~n~n ba~~ ndan böyle bir olay geçmedi. Bütün bunlar, Attaliates
taraf~ ndan (s. 266) do~rulanm~~~gibi gözükmektedir. Attaliates, Kutulmu~~
o~ullar~ = çok büyük bir hevesle, kendilerini Nicephore Botaniates'e
kiralarken "kendilerine kar~~~olan bir kuvvetle uzla~t~ lar" diye yazmaktad~r.
Bunun ard~ ndan, Süleyman ~ah'~ n, Kuzey Suriye'yi, Antakya'y~~ ve
Kilikya'y~~ do~rudan hükümdarm~ n elinden silah zoru ile almak üzere,
Do~u'ya hareket etti~ini hat~ rlamak gerekir. Anadolu Selçuklulann~n,
kendi aile reisleri ile çok k~sa sürede anla~mazl~~a dü~ tükleri hiç ku~ ku
götürmez.
Ba~lang~ çta Anadolu Selçuklular~, Bizansl~lar~ n elindeki Anadolu'yu
fethederken, milli bir çaba ve yar~~~halinde idiler. Bu s~ ralarda-kesin olarak
074 y~l~ nda-Anadolu'da, Ortok (Artuk) isimli, önemli bir Türk Beyi'nin
varl~~~ ndan söz edilmektedir (Chalandon, Comnene'ler, I, 31; Laurent,
Bizans ve Türkler, 96). Imparator VII. Michel, Franc Russel ile anla~an,
Kral Jean Ducas taraf~ ndan tehdide maruz kald~~~~zaman Ortok'u (Artuk),
Üsküdar (Chrysospolis)'~ n içine kadar, yard~ma ça~~rd~. Süleyman bu
olaylar~ n içinde bulunmuyordu.
Ancak, ~~ o78 y~l~ ndan sonra, Süleyman Anadolu'daki Türklerin
nda
kalan tek liderdir. Bu arada, Greklerin aralar~ ndaki anla~mazl~kba~~
lardan yararlanmas~n~~ bilerek, ülkede, k~ sa sürede, müttefikler edindi.
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Bunlar, öncelikle, de~i~ ik dönemlerde Anadolu'ya gelmi~, zorlanarak iskân
edilmi~~yabanc~~kökenli, köylülerden olu~an Ulaklar, Slavlar, Suriyeliler ve
daha ba~kaland~r. Ayr~ ca, Grek dini inançlar~n~n, bask~~ yap~p yok etmeye
u~ra~t~~~~hor görülmü~~di~er topluluklard~ r. Ba~ ta Ermeniler, sonra
sava~ tan, ordudan, üst yönetimden memnun olmayanlar, bu çe~it karga~a
ortam~ nda kaybedecek hiçbir ~eyi bulunmayan macerac~lar, bunlar~n
aras~ nda bulunmaktad~ r. Süleyman, bu çe~it müttefikleri hiç yad~ rgamam~~ a benzemektedir (Attaliates, S. 306).
Ne var ki, Süleyman, hizmetlerini verebilece~i, daha üstün ki~ileri,
çarçabuk buldu. Süleyman önce, taht üzerinde hak iddia eden Nicephore
Botaniates'e kar~~ , Imparator VII. Michel Ducas'a kendini ba~lad~. Daha
sonra Nicephore Botaniates, hizmetinde çal~~makta olan Türk Beyi
(Chrysoscule) vas~ tas~ yla, Süleyman'a, davas~ n~n nedenini anlatmay~~
ba~ard~ . Bu arabuluculukla, geri çekilebilme ve Iznik'e (Nice) yeniden
girebilme hakk~n~~ Süleyman'dan geri ald~~ (Bryenne, III, 16). Bu konu
hakk~ nda, Attaliates, a~a~~larc~~ ve ac~nd~r~c~~ bir ifade kullanmakta ve:
"Nicephore Botaniates'e hizmetlerini kiralayan Kutulmu~~o~ullar~, sad~ k
hizmetkarlar gibi davrand~ lar. Imparatorun önünde diz çöktüler. Bizans'a
giderken, onun yan~ nda olacaklanna söz verdiler. Kurtla kuzuyu, kaplanla
o~la~~~bir araya getirmek demek olan bir mucizeyi gerçekle~tirerek, tümü
dürüstçe, Bizans askerlerine kat~ld~ lar" demektedir (s. 266-267).
Nicephore Botaniates, Türkleri, kendi milli askerleri ile birlikte
Istanbul Bo~az~~ üzerinde kar~~~ k~y~ da (Chalcedoine) Kad~ köy'e getirdi
(Attaliates, S. 267; Bryenne, IV, 2). Bu ~~o78 y~l~ , çok önemli bir y~l olmu~tur.
Özellikle, Imparator Michel'in Ortok'u (Artuk) hizmetine al~ p Üsküdar
(Chrysospolis)'da önemli noktalara yerle~ tirmek için getirdi~i zamana
kadar, Imparatorluk ordulanmn Kad~ köy (Chalcedoine) ve Üsküdar
(Chrysospolis)'a geldi~i görülmemi~ ti. Böylece, bütün ülke terk edilmi~ti; bu
ak~ l almaz bir olay gibiydi (Attaliates).
Nicephore Botaniates'in hizmetinde paral~~ asker niteli~inde çal~~an
Kutulmu~ 'un o~ullar~~ Türkler, Üsküdar'da, birlikleri ile ordugâh
kurmu~lard~~ ve yapt~klan anla~ maya göre, çok özgür davran~yorlar& Türk
beyleri, imparatora sad~k ki~iler olarak, onu selamlamak için Istanbul'a
davet edilmi~ lerdi. Orada, kendilerine verilen gündeliklerini ve arma~anlar~~
al~yorlar, bayram ne~esi, ç~~l~klar~ , Üsküdar (Chrysospolis)'da Türk
ordugah~ nda duyuluyordu (Attaliates, s. 276-277). I~te, tam o s~ rada,
Imparator Nicephore Botaniates çok genç ya~ ta olan Türk beyi Zachas'~~
(Çaka), papal~ k kâtipli~ine (protonobilissime) getirdi (Anne, VII, 8, s. 366).
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Süleyman ~ah, Nicephore Botaniates'e tahta ç~ki~~ndan sonra da
hizmete devam 'etti. Bu genç prens, Nicephore Bryenne'le çarp~~mak
zorunda kal~ nca, o zamanlar "Bithynie'dan (Bitinya) Iznik (Nicee)'e kadar
yörenin hâkimi" Türklerin Reisi Süleyman'~~ve onun karde~i Mansur'u
yard~ma ça~~rd~~ (Bryenne, IV, 2). Bu yard~mc~~kuvvetler, Alexis
Comnene'in zaferini kesinle~tirmek için (Calavrya)'da sava~~meydan~na,
tam zaman~nda ula~t~lar. Az bir süre sonra, Türklerin ve onlar~n dostu olan
Bizanshlann bask~ n ve istilâlann~~önlemek üzere, Nicephore Botaniates'in
askeri birliklerini Iznik (Nicee)'e sevketti~i görülmektedir (Attaliates,
s. 307). O tarihten sonra, Bitinya (Bithynie)'daki Selçuldular, Nicephore
Melissene'in hizmetine geçmi~lerdir. Alexis Comnene'in kay~nbiraderi olan
Nicephore Melissene, ~~o8o y~l~ nda, Nicephore Botaniates'i tahttan
indirmeye karar verdi. Botaniates'ten ele geçirilecek topraklar~n ve
~ehirlerin yar~s~n~~pay etmek ~art~yla Süleyman ~ah'la anla~ma yapt~.
Nicephore Melissene, böylece Anadolu ~ehirlerinin (Cyzique)'in ve Iznik
(Nicee)'in kap~lar~n~~Türk kuvvetlerinin g~n~~~~ç~n açt~. ~öyle ki, çok k~sa
süre içinde, Türkler Firikya (Phrygiel 'in ve Galata'n~n sahibi oldular.
Nicephore Melissene'e kar~~~iki y~l süren isyan esnas~ nda, taht üzerinde hak
iddia eden bu Bizansl~ mn hizmetinde çal~~an Süleyman Kilikya
(Cilicie)'dan (Hellespont)'a kadar olan bölgeye yerle~ti (Anne, ~~, 4, s. 25,
VI, II, s. 312; Syn Sathas, s. 184).
O zamana kadar Türkler, Bizansl~lann yard~mc~lar~~olarak, ~ehirlerin
kenar~na kadar gelebiliyor, gerçek bir istihkamla korunan, geni~~hendelderle
çevrili ~ehirlerin d~~~nda, çad~rlar~ nda konaklayabiliyorlard~ . ~~o78 y~l~nda
Üsküdar (Chrysospolis)'da (Attaliates. s. 277) ve Iznik (Nicee)'de (a.g.e., s.
266; Sölch, Byz. Neugr. Jahrb., I, 1920, S. 285; Anne, III, II, s. 178'de ayn~~
~ekilde anlat~lm~~t~ r) durum hep böyle olmu~tur. O tarihe kadar, Türklerin,
Bizans Imparatorlann~ n habercilerinin koruculu~unu yapt~klar~~(Attaliates, s. 269-272) ço~u yörelerde Bizans askerlerinin yerine kullandd~klan
görülmektedir. Fakat, I o8o y~l~ndan itibaren, Türkler ~ehirlerin içine kadar
girerek yerle~tiler ve orada ya Imparatorun yahut taht üzerinde hak iddia
eden birisinin ad~ na, hareket etmeye ba~lad~lar. Bu ortamdan yararlanan
Süleyman, Iznik (Nicee)'i kendisine ba~kent yapmay~~ba~ard~~(Anne, III,
II, s. 78). ~ znik'te, Imparatorluk yönetiminin tam yetkili temsilcili~ini elde
etmi~ ti. Bu ünvanla, Istanbul Bo~az~~üzerinde, geçi~~paras~~hakk~~koymu~tu.
Art~k, hiç kimse ona engel olam~ yordu. Imparatorluk tahtma geçmi~~olan
Alexis Comnene bile bunlara dahildi. Zira, Imparator, her~eyden önce, ona
rakip olduklar~~a~a~~~yukar~~aç~kça söylenen, tahtma göz dikmi~~olanlarla,
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Normanlar~ n her an ac~mas~z sald~r~s~ na maruz Avrupa yakas~ ndaki
ülkesinin korunmas~ n~, Türklere borçluydu.
Bu nedenle, Alexis Comnene Türkleri Anadolu'ya do~ru geri
çevirmektense, hizmetinde çal~~t~ rmaktan dolay~~ daha kazançl~~ ve
mutluydu. Eski Roma Imparatorlu~una kadar uzanan bir gelene~i
sürdürerek, yak~ p y~ k~larak, zorla ele geçirilmi~~yerleri, bu cengâverlere terk
etti ve onlar~~yard~ mc~~gibi kullanmaya devam etti. I~te, Süleyman ~ah'~n
bu yerler üzerindeki haklar~ n~, Imparator, böylece feda etmi~tir. Süleyman
~ah da (Dracon) ~rma~~ndan Izmit'e (Nicomedie) ve Istanbul Bo~az~~
yönünde topraklar~ n~n s~n~ rlar~n~~ belirledi. (Anne, III, II, s. 181) Ancak
Alexis, devleti ile egemen bir Türk devleti aras~ nda (Dracon) suyunun bir
hudut gibi gösterilmesini kabul etmedi. Türk beyi Süleyman'~, kendi
döneminden önce ve sonra di~er ba~~ml~~ beylikler gibi Bizans topraklar~~
içerisinde yerle~meye ve askeri birliklerini Istanbul yönünde (Dracon)
suyunu geçirmemeye söz vermesi için zorlad~ . Alexis, Türklere bir
Imparatorluk toprak s~n~ r~~ çizmedi, sadece, Süleyman'a ba~l~~ Türklerin
Imparatorluk içerisinde yerle~tikleri yöreleri, onlara yurt olarak b~rakt~.
Bunun kar~~l~~~, Türklerin her y~l Alexis'in istedi~i vergiyi ödemeleri ve
Norman istilas~na kar~~~ça~r~ld~klar~~ zaman yard~m göndermeleri idi.
Ne var ki, Süleyman, Bizanshlann Istanbul'da dü~ündükleri gibi,
durumuna hiç dikkat etmiyor, egemen bir hükümdar gibi davran~yor ve
öyle konu~uyordu. I~gal etti~i topraklar~n mutlak efendisi idi. Ba~kenti Iznik
(Nicee)' te, Süleyman'~n r~zas~~ ve arac~l~~~~olmadan Imparator hiçbir ~ey
yapam~yordu. O tarihten sonra, Süleyman'~n, Bizans'~n güçsüz Imparatorlanna yapt~~~~gibi, kendi hükümdar~~ve ailesinden geldi~i Melik ~ah'~ n
emirlerini de dinlemedi~i görülmektedir. Bu arada Ba~dat'ta halifenin
r~zas~n~~ almadan, Sultan unvan~n~~ kulland~~~~da belirtilmelidir (Wilken,
Rerum ab Alexio. s. 237).
K~saca, ister unvan sahibi, ister unvans~z Süleyman ~ah, kendi
topraklar~nda, gelirleri, ordusu ve tam ba~~ms~zl~~~~ile bir Devlet lideri
olmu~tu. ~~ o8 ~~ y~l~ nda, art~k, bir Anadolu Sultanl~~~~mevcuttu ve Iznik
(Nice) bu Sultanl~~~ n ba~kenti idi ve Selçuklu beyi Süleyman ~ah, bu
Devletin kurucusu ve ilk hükümdar~~ olmu~tu 1.
J. Laurent, bu makalesinde, gayri müslim kaynaklar~~ kullanm~~, islâmi kaynaklar~~geni~~
çapta ihmal etmi~tir. Bu bak~mdan olaylar~n anlat~m~, tek tarafl~~kald~~~~gibi, vanlan sohuçlar
da isabetli olmam~~ t~ r. Konuyla ilgilenen ara~t~nc~ lar bu makaledeki fikirleri, tabii olarak
de~erlendireceklerinden bu konuda biz, çevirimizde herhangi bir aç~ klay~c~~ not yazmak
istemedik.

