SÜLEYMAN ~AH VE ANADOLU
SELÇUKLU DEVLETI'NIN KURULU~U
Prof. Dr. MEHMET ALTAY KÖYMEN
Nas~ru'd-Devle Ebu'l-Fevaris Süleyman ~ah (?- o86), Anadolu Selçuklulan Devleti'nin kurucular~ ndan olup, Bizans kaynaklar~ndan Skylitzes'e göre Kutalm~~ '~ n be~~o~lundan biridir'. Bunlardan dördünün ad~,
muhtelif vesilelerle Bizans ve Do~u kaynaklannda geçer3. Süleyman'~n
karde~lerinin adlar~~ Mansur, Alp ilek veya Alp Yülük, 4 ve Devlet veya
Dolat idi'. Bildi~imize göre, bu ~ehzadelerden biri, ilk defa babalar~ n~ n,
büyük Selçuklu Sultan~~ Alp Arslan ile yapt~~~~mücadele s~ras~nda (Kas~ m
1064) esir dü~mesi münasebetiyle, "karde~lerden en büyü~ü olan Kutalm~~~
o~lu" ~eklinde geçer'. Bunun Mansur oldu~u muhalcicakt~r. Öteki karde~lerinin, bu arada Süleyman'~n babalar~~ Kutalm~~~ile birlikte olduklar~n~,
sava~~n ma~lübiyetle sonuçlanmas~ ndan sonra, onlar~n da ~u veya bu ~ekilde Alp Arslan'~ n eline geçti~ini kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur. Zira, bu Selçuklu hükümdann~ n, zaferden sonra Kutalm~~'~ n bütün
o~ullann~~ ve akrabalann~~ öldürmek istedi~i, vezir Nizamü'l-Mülk'ün, bu
hareketin devlete hay~r getirmeyece~i mülahazas~~ ile mani oldu~u', bütün
' Bu lakaplar için bk. ~eddad, Al~i'l-Hatire, Topkap~, -Revan Kö~kü, Nr. 1564, vr. 210
b. M. H. Y~nanç'a göre, Süleyman ~ah, aynca Rüknüd'din lakab~n~~ da ta~~yordu. (Bk.
Türkiye Tarihi Selçuklu Devri, 1, Anadolu'nun Fethi, Ist., 1944, S. 107). Fakat, müellif bu lakab~~ hangi kaynaktan ald~~~n~~ belirtmiyor. Ayr~ca, "~ah" lakab~~ ve "Gazzi" unvan~~ için de bk.
ayn~~ yazar, a.g.e., s. to6.
2 J. Laurent, Byzance et les Turcs Seldjoucides, Paris-Nancy, 1913, s. 11.
3 Mesela, Mansur ve Süleyman için bk. N. Bryennios, Les Quatre Livr~s d~s ihstoires.
Fr. terc. H. G~ cioire, Byzantion, XXV-XXVII, (1955-57) s. 902.
Mathieu d'Edesse, Fr. trc. Dulaurier, Paris, 1858, s. 211; Türkçe terc. H. D. Andreasyan, Ank., 1962, s. 186.
JA, CCXXX, (1938), s. 390; 1bn al-Adim,
Cl. Cahen, La Chronique Abreg~e
Zubda, II, n~r. S. Dehan, s. 205. Bu ~ehzadelerin adlan için aynca bk. M. H. Y~nanç,
a.g.e., s. 86.
6 S~bt 1bn al-CevzI, M~rii'lii'z-Zaman, Türk-Islam Eserler Müzesi, Nr. 2134, c. XI, vr.
232 b.
Aksarayi, Minameretül-Ahbar, n~r. O. Turan, Ank., 1944, s. 16, 26; Re~idü'd-din
FazIullah, C~l~niVt-Tevcirih, II/5, n~r. A. Ate~, Ank., 1960, s. 28; Sadni'd-din el-Hüseyni,
Ahbörii'd-Devleti's-Selçü k~yye, n~r. M. Ikbal, Lahor, 1933, s. 31-d; Türkçe trc. N. Lugal, Ank.,
1943, S. 22.
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karde~lerin, Alp Arslan'~n saltanat~~ boyunca, Güney-Do~u Anadolu (Suriye, F~ rat havzas~ )'da bir nevi sürgün veya mekübiyet hayat~~ ya~ad~ klar~~ bilinmektedir'.
X. Kutalm~~~O~ullanrun Orta Anadolu'ya Geçmeleri
1. Ortak Hakimiyet Devri (Tak. 1073-1077)
Babas~~ Alp Arslan'~n yerine Büyük Selçuklu imparatorlu~u taht~na
oturan Melik~ah (1072), Kirman Selçuklu Devleti hükümdan Kavurd ile
mücadele ederken, Anadolu'nun do~usunu fethetmi~~olan Türkmenler de,
ba~lar~nda bilhassa adlar~~ geçen Kutalm~~~ o~ullann~n bulundu~u halde,
ya~ad~klar~~ yerlerden hareketle, K~z~l~rmak'~~ geçtiler ve Orta-Anadolu'yu
fethe ba~lad~ lar. Onlar, Tutak ve Artuk gibi büyük Türkmen/O~uz Beyleri ile birlikte, bir yandan Bizansl~larla sava~arak onlar~~ yenerlerken, öte
yandan Orta-Anadolu ~ehirlerini teker teker al~yorlard~.
Aradan çok geçmeden, Kutalm~~~ o~ullar~~ da, t~pk~~ babalar~~ gibi,
Büyük Selçuklu imparatorlu~u taht~ n~~ ele geçirme davas~na kap~larak, bu
imparatorlu~un ba~~nda bulunan Melik~ah'a kar~~~isyana haz~rland~lar.
Fakat, Ba~dat Abbasi Halifesinin arac~l~~~~ile ihtilaf bir anla~ma ile sonuçland~. Bu anla~ma gere~ince, Kutalm~~~o~ullar~, Melik~ah taraf~ndan Anadolu'nun fethine resmen memur edilmi~ler, fethettikleri ve edecekleri
memleketlerin hükümdarl~k "men~urnunu almi~lardir9. Böylece, Büyük
Selçuklu imparatorlu~u'nu te~kil eden vassal devletler manzumesine dahil,
birinci grupta -yani ba~lar~ nda Selçuklu soyundan hükümdarlann bulundu~u- bir devlet daha kurulmu~~oldu (~ o73) 10.
Yukar~da verilen bilgiden anla~~l~ yor ki, hükümdarl~ k "men~ur"u, Kutalm~~-o~ullanndan herhangi birine de~il, dört veya be~~karde~e birden verilmi~tir. Ortak tevcihin özel bir amaçla verildi~i söylenebilirt~ . Sultan
Melik~ah'~ n, ortak hüküm sürmelerini öngören bir "men~ur"u verirken,
8 Cl. Cahen, Qullumush et ses Fils avont L'Are
Mineur, Der Islam, XXXIX, (1964), s.
25. Ayr~ ca bk. Anonim Stkuknâme, n~ r ve trc. F. N. Uzluk, Ank., 1952, Farsça metin, s. 35
vd.
9 M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 85 vd.
'0 Büyük Selçuklu Imparatorlu~u'nu te~ kil eden vassal devletler manzumesi ve Anadolu Selçuklulan Devleti'nin bunlar aras~ ndaki yerine dair bk. M. A. Köymen, Selçuklu Dam
Türk Tardu, Ank., 1963, s• 97-114.
" Karde~i Ibrahim Y~ nal'~n yan~nda Sultan Tu~rul Bey'e kar~~~isyana .~tt~lrn~ 4 Erta~'~n o~ullanna, Sultan Alp Arslan ayn ayr~~ yerler "~kta" etmi~ti. (Ibnii'l-Er. K~ldb~~~
Küm!fi'i-Ti~rfh, n~r. Tomberg, X, s. 34).
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Selçuklu soyunun bu iki kolu aras~nda bulunan ve kökü dedeleri Selçuk
zaman~ na kadar uzanan rekabeti; Selçuklu hanedan~n~ n ba~~~olmak için
babalar~~ Kutalm~~'~n mücadellerini ve son defa bizzat Kutalm~~~ o~ullann~n, kendisine kar~~~isyan haz~rlamalar~ n~~ hat~ rda tuttu~u muhakkakt~r. ~çlerinden birinin tek ba~~na devlete hâkim olmak amac~yla ortaya at~lmas~~
yüzünden, karde~ler aras~nda bir iç mücadele ç~kmasa bile, bir ~ahs~n hâkim olaca~~~bir devlete nisbetle, dört veya be~~karde~in ortakla~a hakim
olacaklar~~ bir devletin, yap~~ bak~m~ndan daha zay~f bulunaca~~~meydandad~r. E~er Sultan Melik~ah, karde~lerin ortak hâkimiyet sürmelerini hedef
tutan bir "men~ur”u verirken, onlar aras~nda er veya geç bir anla~mazl~k
ç~ kmas~~ ihtimalini gözönünde tutumu~sa, bunda aldanmam~~~oldu~u biraz
a~a~~da görülecektir. Yaln~z, yine görülece~i üzere, fetihler s~ras~ nda üç ayii gruba ayr~lm~~~bulunmalar~na ra~men, -ister kendi inisiyatifi ile olsun,
ister ya~~n~n büyüklü~ünün tabii neticesi olsun; isterse karde~lerinin ald~ klar~~ bir kararla olsun- büyük karde~leri Mansur'un -derecesi ve ~umülü
pek tayin edilmeyen- bir üstünlü~e sahip oldu~u söylenebilir.
Anadolu'nun fethine, Kutalm~~-o~ullar~n~n emrinde de olsalar, Artuk
ve Tutak'tan ba~ka, Ar~in, Dilmaço~lu, Taranko~lu ve Duduo~lu gibi
Türkmen/O~uz Beylerinin, Sultan Melik~ah taraf~ndan memur edilmeleri 12; Büyük Selçuklu imparatorlu~u ile vassal~~Anadolu Selçuklular~~ Devleti aras~nda Kuzey-Do~u Anadolu'dan bat~ya do~ru Saltuko~ullar~,
Mengüceko~ullan ve nihayet Dâni~mendo~ullan 13 gibi ikinci gruptan, yani ba~lar~nda Türk soyundan hükümdarlar~n bulundu~u vassal devletlerin
kurulmas~ na müsaade edilmesi, ayn~~Büyük Selçuklu ~mparatorlu~u'nun,
Kutalm~~-o~ullann~n bulundu~u devletten gelecek tehlikelere kar~~~ di~er
ihtiyat tedbirleri olarak kabul edilebilir. Böylece, bütün Anadolu'nun Kutalm~~~o~ullanna b~rak~lmad~~~ , bu rakip vassal devletler vas~tas~yla Anadolu Selçuklulan Devleti'nin geli~mesine, metb~'m Büyük Selçuklu imparatorlu~u için herhangi ~ekilde bir tehlike te~kil etmesine, daha kurulu~u s~ras~nda sed çekilmek istendi~i görülmektedir. Nitekim, Anadolu'da kurulan bu Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdan Süleyman ~ah ile I. K~l~ç Arslan'', Selçuklular'~n ilk fetih, yollan üzerinde kurulmu~~bu devletlerin te~12 ~. Kafeso~lu, Sultan Melik~ah, ist., 1973, S. 57; O. Turan, Selçuklular Zaman~nda
Türkiye, ist., 1971, s. 57.
13 Bu devletler için ~imdilik bkz. O. Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, ~st..
1973.
I 4 O. Turan, ~A, K~l~ç Arslan L; ayn~~yazar, Selçuklular Zaman~nda Türkiye, s. 83-111.
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kil ettikleri engel yüzünden, Do~u'ya Kuzey Suriye üzerinden yeni bir yol
açmak için çok u~ra~t~ lar ve bu u~urda mücadele ederken, hayatlar~ n~~
kaybettiler.
Kutalm~~~ o~ullar~, üç gruba ayr~ larak, her grup, Anadolu'nun bir
bölgesinde fetihlere giri~ tiler.iki büyük karde~, Mansur ve Süleyman ayr~~
ayr~~ fethe ç~ karken, iki veya belki de üç küçük karde~~bir grup te~kil etmi~ti.
Mansur, Anadolu'nun bat~~ k~sm~n~~ ve Adalar Denizi'ne kadar olan
bölgeleri fethetmeye çal~~~ rken, Süleyman ~ah da Birecik'i üs yaparak,
Güney-Do~u Anadolu'yu fethe u~ra~~ yordu; Antakya üzerine ba~ar~l~~ bir
sefer yapm~~t~ ; harekât sahas~ , muhtemel olarak, Ye~il~ rmak ve Kelkit havzas~na kadar uzan~yordu (1075) '5.
Üçüncü grubun ba~~ nda bulunan Kutalm~~~ o~lu Alp ~lek ile Devlet'in, büyük karde~leri kadar rol oynamad~ klar~, rol oynamaya te~ebbüs
ettikleri zaman da, ba~ar~s~zl~~a u~rad~ klar~~ görülüyor.
Sultan Melik~ah'~ n komutanlar~ ndan Suriye fatihi Ats~z ile aras~~ aç~ lan
bir Türkmen Beyinin, ~öklü'nün, davet ve te~viki üzerine, buradaki Bizans arazisinin fethini b~ rakarak, Ats~z'a kar~~~mücadelete giri~en bu iki
~ehzâde, amcalar~~ Rest~l Tekin ile birlikte, onun eline esir dü~tüler. Bu s~rada Suriye'ye inen ve Haleb ~ehrini ku~atmaya ba~layan Süleyman ~ah,
Haleb hükümdan Arap Nasr b. Mahmud'un, Sultan Melik~ah'~n vassallar~ndan oldu~unu söylemesi üzerine, ku~atmay~~ kald~ rd~~16. Bu hadise,
Süleyman ~ah'~ n, vassal~~ Sultan Melik~ah'a ba~l~ l~~~ n~ n ve onun hakimiyet
haklar~ na sayg~~ göstermesinin ilk delilini te~kil etmektedir. Asi Irma~~~kenar~nda karargah kuran Süleyman ~ah, Ats~z'a haber göndererek, ondan
karde~lerinin veamcas~n~ n kendisine geri verilmesini istedi. Ats~z, meseleyi
Sultan Melik~ah'a arzetti~ini, Büyük Selçuklu imparatorlu~u büyük "Divan"~ ndan cevap gelmeden önce, hiçbir ~ey yapamayaca~~n~~ bildirdi.
Onun bu cevab~~ üzerine Süleyman ~ah'~n karde~lerini almak için bir te~ebbüs ve harekette bulunmamas~ , bu vassal Anadolu Selçuklular~~
hükümdann~ n, Büyük Selçuklu Sultan~~ Melik~ah'a itaat ve sadakat~n~~
gösteren ikinci hadisedir 17.
's Ayr~nt~l~~ bilgi için bk. M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 87; aynca bk. O. Turan, a.g.e., S. 54
vdd.
1' M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 88.
I7 O. Turan, a.g.e., s. 48 vdd.; Ali Sevim, Sunye Selçuklulan Ank. 1965, s. 46 vd.
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Süleyman ~ah'~n, vassal~~ bulundu~ u Sultan Melik~ah'a itaat ve sadakat~ n~~ gösteren üçüncü hadise ise ~udur: Süleyman ~ah, Büyük Selçuklu
Sultan! Melik~ah'dan gelen ve esir karde~leri ile amcas~ n~ n, nezdine, imparatorluk payitaht~~ ~ sfahan'a gönderilmesini emreden -ve derhal tatbik
edilen- ferman~~ sükünet ve tevekkülle kar~~lam~~t~ r. Görünü~ e göre, Süleyman ~ah, bu emriyle "ortak hakimiyet düzeni"ni zedeliyen Büyük Selçuklu Sultan~ 'n~~ protesto etmek ~öyle dursun, karde~lerini ve amcas~ n~~ kendisine geri vermesi için ayn~~ Sultan'a ricada bulunma~a bile cesaret edememi~tir.
Bütün bu hadiselerin, Büyük Selçuklu Sultan~~ Melik~ah'~ n, Süleyman'a kar~~~olan güvenini art~ rd~~~~muhakkakt~ r. Süleyman ~ah, bu hareketinin mükafat~n~~ görmeyi ümit edebilirdi: Daha ba~lang~ çtan itibaren
Anadolu'nun fethinde büyük roller oynayan Türkmen/O~uz Beyi Artuk'un, Sultan Melik~ah'~ n bir emriyle Anadolu'dan al~ nmas~~ (1076),
Süleyman ~ah'~ n bu türlü davran~~ lar~ n~ n ilk mükâfat~~ say~ labilir. Zira,
Kutalm~~~ o~ullarm~ n, kendileriyle geçinemeyen bu Türkmen Beyi'ni Melik~ah'a ~ikayet etmesi, ayn~~ Türkmen/O~uz Beyi'nin bu Selçuklu Sultan~~
taraf~ ndan Anadolu'dan al~ nmas~ na ve ba~ ka yere nakledilrnesine sebep olmu~tur 18. (Melik~ah'a yap~lan ~ikayetin mü~terek olmas~ , yani bütün karde~ler taraf~ ndan beraber yap~ lmas~, yukar~ da ileri sürülen mütalan~ n~~ de~erine halel getirmez).
Ayr~ca aç~ kl~ yaca~~m~z gibi, Bizans ~mparatorlu~u'nun fethi hususunda iyi sonuçlar ald~ klar~~ s~ rada, Anadolu hakimiyetini payla ~amayan Mansur ile Süleyman ~ah'~ n aralar~~ aç~ ld~~ ~ 9 Nlansur'un nisbi üstünlü~ü öteden beri bilindi~i için, bunu, Süleyman ~ah'~ n, büyük karde~ lerinin otoritesine kar~~~mücadele ve onun üstünlü~ünü red ve inkârdan ba~ka, bu
bozu~ madan sonra geçen hadiselere bak~ nca, fazla olarak, Anadolu Selçuklular~~ Devleti'ne tek ba~~ na hâkim olmak istedi~i ~eklinde yorumlamak
mümkündür.
Süleyman ~ah, karde~ i Mansur'un, Büyük Selçuklu ~mparatorlu~u'na
kar~~~isyana haz~ rlanmakta oldu~unu, vassal bulundu~u Sultan Melik~ah'a
ihbar etti. Bu ~ikayetin ifade etti~i, mânâ, Süleyman ~ah'~ n vassal~~ bulundu~u Selçuklu Sultan~'na sad~ k oldu~unun bir defa daha sabit olmas~d~ r.
'8 Ayr~ nt~ l~~ bilgi için bkz. A. Sevim, Artuklular'~ n Soyu ve Artuk Bey'in Siyasi Faaliyetleri, Belleten, S. log, S. 128.
'9 Geni~~bilgi almak içn bk., M. H. Y~ nanç, a.g.e., s. 89, a.g.e., s. 89, 105; aynca bk.
M. A. Köymen, a.g.e., s. 104 vdd.
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Bu ~ikayeti ciddiye alarak, gereken tedbirlere hemen ba~vurmas~ , Melik~ah'~ n Anadolu'da cereyan eden hâdiselere kar~~~ne kadar hassas oldu~unu gösterdi~i gibi, karde~ i Mansur hakk~ nda yapt~~~~ihbar~, ara~t~ rmaya,
soru~ turmaya gerek görmeksizin, derhal gerçek olarak kabul etmesi,
Süleyman ~ah'~ n Büyük Selçuklu Sultanl~~~~pay~ taht~ nda ~ahsi etraf~ nda
uyand~ rmak istedi~i itimad hususunda ba~ar~~ sa~land~~~ n~~ gösterir. Zira,
Sultan Melik~ah, bu s~ rada ~stanbul'da misafir olarak bulunan Mansur'un
öldürülmesi için Bizans ~ mparatoru'na elçi göndermi~tir. Fakat, imparator, söz verdi~i halde, sözünde durmam~~, Mansur da Anadolu'ya geçerek,
karde~i Süleyman ~ah ile mücadeleye giri~mi~tir. öte yandan, uzaktan yap~lan te~ebbüs ile meselenin halledilmedi~ini gören Melik~ah, Mansur'un
ç~ kard~~~~isyan~ n bast~ r~ lmas~~ için, en me~hur komutanlar~ ndan Porsuk'un
emri alt~ nda Anadolu'ya büyük bir ordu gönderdi. Bu ordu, Süleyman
~ah'~ n kuvvetleri ile birle~ti. Porsuk ile Mansur'un yapt~ klar~~ teke tek vuru~ mada, Mansur hile ile öldürüldü'''. Böylece, sefer tertip etmek suretiyle
takip edilen amaca ula~~ld~ .
Öteki iki karde~in, Alp ~ lek ile Devlet'in, Sultan Melik~ah'~ n emri ile,
görüldü~ü ~ekilde, imparatorluk merkezine nakledilmelerinden sonra, zaten zedelenmi~~olan "Ortak Hâkimiyet Düzeni", Masur'un da öldürülmesinden sonra büsbütün zedelenmi~, hatta denilebilir ki, Anadolu Selçuklu
Devleti çökmü~tür. ~u halde, bu devleti, yeniden tanzim etmek zorunlulu~u meydandad~ r; yani Anadolu'ya yeni bir vassal hükümdar tayin etmek
gerekir.
2.

Stileyman ~ah '~ n Tek Ba~~ na iltildimdar Olu~u

Anadolu'da Selçuklu soyundan bir ~ehzâdenin ba~kanl~~~ nda -birinci
gruptan- vassal bir devletin devam~~ sözkonusu ise, ortada en iyi aday olarak, Büyük Selçuklu Sultan~~ NIalik~ah'a sadakatini, görüldü~ü gibi, muhtelif vesilelerle defalarca isbat etmi~~bulunan Süleyman ~ah'dan ba~ka
kimse kalmam~~t~ r. Nitekim, Sultan Melik~ah, vassal Anadolu Selçuklular~~
Devleti taht~ na, yeni bir "men~ur" ile, tek ba~~na Süleyman ~ah'~~ geçirmekte tereddüt etmemi~tir (1077) 21.
2" M. H. Y~nanç, a.g.e., s. los; 1. Kafeso~lu, Sultan Mel~k~ah D~v~inde Büyük Selçuklu
imparatorlu~u, Ist. 1953, S. 75; Cl. Cahen, La Primire P61tration Tuque en Asie Mineure,
Byzantion, XVIII, (1946-48) S. 44.
2 ' M. H. Y~nanç, a.g.e., s. 105 yd. Bu teycihin münferit bir hâdise olmad~~~~
görülüyor. Zira, Süleyman ~ah Anadolu'ya gönderilirken, Tutu~'a da Suriye'nin verildi~ine
dâir bk. Sadre'd-din el Hüseyni, a.g.e., s. 72; Türkçe trc. N. Lugal, S. 49.
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Selçuklu hanedan~~ aras~ ndaki rekabeti körüklemek için, Süleyman
~ah'a "Sultan" unvan~~ ile hitap eden "men~ur" ile Ba~dad Abbasi Halifesi
taraf~ ndan hükümdarl~~~~tasdik edilmi~se de, 22 Süleyman ~ah'~ n Büyük
Selçuklu imparatorlu~u "Divan~"nda kay~tl~~ resmi unvan~~ "Melik" idi. Bu
durum, ciddi Do~u kaynaklar~nca da teyid edilmektedir 23.
Süleyman ~ah, vassal Anadolu Selçuklulan taht~ na oturmakla, Sultan
Melik~ah'a sadakat~n~n ve ba~l~l~~~= mükâfat~n~~ gördü. Bunu elde edebilmek için, onun zaman, zemin ve ~artlara göre, nas~l sistemli bir siyaset
takip etti~i mü~ahede edilmektedir.
3. Süleyman ~ah'~,: Bat~~Siyaseti
Anadolu'nun fethi ve bunun sonucu olarak, ba~ ka soydan, ba~ka medeniyetten ve dinden insan kitlelerinin ya~ad~~~~bu ülkede yeni bir Türk
yurdunun meydana gelmesi, birçok salhalar arzeder. Anadolu'da kurulmu~~ad~~ geçen mahalli devletlerin bu yoldaki faaliyetleri, bunun son safhas~n~~ te~kil eder24.
Ba~ta Malazgirt Meydan Muharebesi 25 olmak üzere, Büyük Selçuklu
imparatorlu~u hükümdarlann~ n veya onlar~n emriyle, Selçuklu ~ehzadelerinin ve komutanlar~n~n Bizans ~mparatorlu~u'na kar~~~kazand~klar~~ birçok
zaferler, yukanda adlar~~ say~lan Türk devletlerinin Bizans topraklar~~ üzerinde kolayl~kla kurulmalann~~ sa~lad~lar. Zira, kazan~lan bu Bizans ~mparatorlu~u'nun askeri gücünü hemen hemen tamamiyle çökertmi~~ve Bizans imparatorlu~u tarihinde çok ~iddetli iç bunal~mlar devrinin aç~lmas~na da ba~l~ca âmil olmu~tu.
Bu buhranlardan bizi burada ilgilendiren, Bizans'taki taht mücadeleleridir. Anadolu Selçuklulan Devleti'nin hükümdan Süleyman ~ah, bu
mücadelelerden maharetle istifade ederek, ba~~nda bulundu~u devletin
arazisini Bizans imparatorlu~u aleyhine daima geni~letmi~tir.
22 Yine ayn~~ sebepten Bizans kaynaklan da Süleyman ~ah'~~ ekseriya "Sultan" olarak
gösterirler. Mesela bk. Bryennios, a.g.e., s. 922.
23 Mesela bk., Il~nül-Ezrak el-Fanki, Tarihu Meyydfarikin, S. 272.
24 Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin öteki safhalanna dair b.k. M. A.
Köymen, a.g.e., s. 239.
" Bu meydan muharebesine dair geni~~bilgi için bk. d. Cahen, La Campagne de
Manzikert d'apes les sources musulmanes, Byzantion, IX/ 2, (1934) S. 613-642; I. Kafeso~lu,
IA, Malazgin Meydan Muharebesi, mad.; F. Sümer- A. Sevim, hlâm Kaynaklar~na Göre Malazgirt Sava~:, Ank., 1971; M. A. Köymen, AO Arslan ve Zaman~, ~st., 1972.
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"Ortak Hakimiyet" zaman~ nda ba~takilerin üç gruba ayr~larak, muhtelif yonlerde kendi ba~lar~ na fetihlere giri~tiklerini gördük. ~u halde, onlar~ n Bizans ~mparatorlu~u'na kar~~~ planl~~ bir siyaset takip etmedikleri söylenebilir. E~er böyle bir siyasetleri olsayd~, herhalde onlar~ n da bütün
güçlerini bat~~ yönüne tevcill etmeleri gerekirdi.Bu s~ rada Bizans'~ n iç i~lerine müdahale ederek, menfaatlerinin gerektirdi~i ~ekilde, Bizans Devleti'ne
isyan edenleri veya me~ ru Bizans ~mparatoru'nu tutanlar, daha ziyade Tr~tak ve Artuk gibi Türkmen/O~uz Beyleridir'.
Süleyman ~ah'a gelince, bilhassa tek ba~~ na Selçuklu hükümdar~~ olduktan sonra, Bizans imparatorlu~u ile olan sava~~ve bar~~~münasebetlerini bizzat ele ald~~~~görülmektedir. Gerçekten de o, daha karde~i Mansur
ile birlikte devlete hakim oldu~u s~ rada, âsi Botaniates'e kar~~~ me~ru Bizans ~mparatoru'na yard~ m etti~i gibi 27, daha sonra, yani tek ba~~ na Anadolu Selçuklular~~ Devleti'nin hükümdar~~ olarak, bu siyasete devam etti.
Böylece, Anadolu'nun tek hâkimi durumuna gelen Süleyman ~ah, Bizans'~ n içinde bocalad~~~~peri~anl~ ktan yararlanarak, hakimiyetini geni~letmeye ba~lad~ . Durumun gittikçe aleyhine geli~ti~ini gören Bizans, sonunda Süleyman ~ah ile anla~mak mecburiyetinde kald~ . Dragos çay~~ s~ n~ r olmak üzere bar~~~yap~ld~~ (ro82). Bu s~ rada Türkmenler, Üsküdâr'dan Toroslara kadar bütün ~ç Anadolu yaylas~ na yerle~mi~~bulunuyorlard~ .
Bu suretle arkas~ n~~ emniyet alt~ na alan Süleyman ~ah, ordusu ile
güneye yöneldi; Adana ve Tarsus bölgesini fethettikten sonra Antakya
önlerine geldi. Süleyman ~ah, iyi uygulad~~~~bir bask~ n hareketi ile, Suriye
ve Anadolu aras~ nda kilit durumunda olan Antakya ~ehrini ele geçirdi
( o85).~ehirdeki büyük kiliseyi hemen camiye çevirerek, 120 müezzin taraf~ ndan okunan ezandan sonra maiyeti ile birlikte burada ilk cuma namaz~ n~~ k~ld~.
4. Siileyman ~ah 'in 13iiyiik Selçuklu imparatorlu~u ~le Rekabete Giri~mesi ve
Sonu
Süleyman ~ah'~ n güneye inerek, yay~ lma siyaseti gütmesi, bölgedeki
Büyük Selçuklu ~mparatorlu~u'nun vassal~~ olan hükümdarlar taraf~ ndan
ho~~kar~~lanmad~ . Bilhassa, Halep Arap emini Müslim, daha önce Antakya
26 F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des Ostramischen Retches, ~~ , Nlünchen-Berlin,
1925, S. 19.
Meselâ bk. Bryennios, a.g.e., s. 902.
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~ehrinden almakta oldu~u vergiyi, bu defa Süleyman ~ah'tan istedi. Üstelik, onu büyük Sultan Melik~ah'a itaatsizlikle suçlad~~ ve tehdit etti. Süleyman ~ah, Müslim'in haks~z iste~ini reddetti~i gibi, ordusu ile üzerine
yürüdü. Tek ba~~ na Süleyman ~ah ile ba~edemeyece~ini anlayan Müslim,
Suriye Selçuklu hükümdan Tutu~'tan yard~m istedi. Yard~m gelmeden yap~lan sava~ta Süleyman ~ah galip geldi ve Müslim'i yakalayarak öldürdü.
Fakat, Süleyman ~ah, yetenekli komutan Artuk Bey ile birle~erek,
Müslim'in yard~m~ na gelen Tutu~'a yenildi ve sava~~meydan~ nda intihar
etti ( o86).

