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SÜLEYMAN SADEDDiN EFENDi 

(bk. MÜSTAKİMzADE SÜLEYMAN 

SADEDDİN). 

SÜLEYMAN b. SURAD 
(~~0-!w~l 

Ebü'l-Mutarrif Süleyman b. Surad 
b. el-Cevn el-Huzal 

(ö. 65/685) 

Sahabi. 
_j 

Doksan üç yaşında vefat ettiği dikkate 
alındığında miladi 592 yılı civarında doğ
duğu söylenebilir. Huzaa kabilesinin Ye
men'den sonra ikinci vatanı olan Merrüz
zahran'da dünyaya geldi. Adı Yesar iken 
müslüman olunca Hz. Peygamber adını Sü
leyman olarak değiştirdi. ResOl-i Ekrem'in 
yaşadığı dönemde hayatı hakkında yeter
li bilgi bulunmamakta. Medine'ye hicret 
edenler arasında yer aldığı sanılmaktadır. 
Küfe şehri kurulunca ( 17/638) oraya yer
leştiği, Hz. Ali taraftarı olduğu halde Ce
me! Vak'ası'na (36/656) katılmadığı, bu se
beple Hz. Ali'nin ona sitem ettiği bilinmek
tedir. Süleyman, Sıffin Savaşı'nda (37/657) 

Hz. Ali 'nin sağ kanat piyadelerine kuman
danlık etti. Bu savaşta Muaviye b. Ebu Süf
yan ordusunun önemli savaşçılanndan Hav
şeb b. Tahye Züzuleym'i öldürdü ve yü
zündeki kılıç yarasıyla Hz. Ali'nin huzuru
na geldiğinde halife ona, "Müminlerden Al
lah'a verdiği söze sadık kalan adamlar da 
vardır" mealindeki ayeti okuyarak (el-Ah
zab 33/23) iltifat etti. Hz. Ali'nin şehid edil
mesinden ( 40/661) sonra oğlu Hz. Hasan'a 
biat etti. Onun hilafeti Muaviye b. Ebu Süf
yan'a devretmesinin ardından Muaviye'ye 
biat etmediği gibi hilafetten feragat ka
rarından vazgeçmesi için Hz. Hasan'ın ya
nına giden heyete sözcülük etti. Hasan'a 
Muaviye'den yeterli güvenceyi almadığını , 

on9an sonra hilafetin kendisine geçeceği
ni kararlaştırması gerekirken bunu yap
madığını söyledi; pek çok taraftarı bulun
duğunu hatırlatarak Muaviye'yi hilafetten 
aziedip mücadeleyi yeniden başlatmasını 
teklif etti. Fakat beklediği cevabı alamadı. 
Hz. Hasan'ın ölümü üzerine (49/669) ar
kadaşlarıyla birlikte Hz. Hüseyin' e bir ta
ziye mektubu yazarak kendisine bağlılığı
nı bildirdi. Muaviye de Küfe Valisi Mugire 
b. Şu'be'ye vakit namazlarını birlikte kıl
mak suretiyle Süleyman'ı diğer muhalif 
Küfeliler'le birlikte göz altında tutmasını 
emretti. Yezid b. Muaviye hilafete geçin
ce Süleyman ona biat etmeyip Hüseyin'e 

mektup yazdı ve onu Küfe'ye hilafet mü
cadelesine davet etti. Hüseyin'in çeşitli top
luluklardan gelen bu tür davetierin mahi
yetini öğrenmek üzere Küfe'ye gönderdiği 
Müslim b. Akil'in Süleyman 'ın evinde kal
dığı rivayet edilmektedir. Bu sırada Küfe
liler'den 12.000 veya 18.000 kişi Hz. Hüse
yin'e biat etmekle birlikte yönetimin on
lara uyguladığı şiddetli baskı yüzünden 
önemli bir kısmı Yezid'e istemeyerek biat 
etti. Süleyman ve arkadaşları, Küfe'ye gel
mekte olan Hüseyin'in yanına gitmeyip 
onun şehid edilmesine seyirci kaldılar. 

Süleyman b. Surad, Hz. Hüseyin'e yar
dım etmedikleri için vicdan azabı duyan ve 
bu günahlarından tövbe ettikleri için rev
vabin diye anılan Küfeliler'in başına geç
ti. Hüseyin'in intikamını almak isteyen bu 
topluluk Yezid'in ölümüne kadar (64/683) 

faaliyetlerini gizli yürüttü. Süleyman'ın he
nüz şartların oluşmadığını söylemesine 
rağmen KOfeliler onu dinlemeyip Küfe'de 
yönetimi ele geçirdiler ve bu durumu Ab
dullah b. Zübeyr' e bildirdiler. Abdullah da 
kendi adamlarını yönetime tayin etti. O 
günlerde Muhammed b. Hanefiyye'nin 
imametine davet için Küfe'de bulunan 
Muhtar es-Sekafi, Süleyman b. Surad'ın 
bu tür mücadelelerin yöntemini bilmediği
ni ileri sürerek onun taraftarlarından bir 
kısmını kendi yanına çektiyse de Küfe va
lisi Muhtar'ı yakalatıp Tewabin hareketi
nin sonuna kadar onu hapsetti. Süleyman 
b. Surad ihtilalin başlatılacağı Nuhayle'ye 
gitti (Reblülahir 65 1 Kasım 684). Yeteri 
kadar adam toplanmamasına rağmen ta
raftarlarının ısrarıyla ayaklanmayı başlat

tı; ancak Ubeydullah b. Ziyfıd kumandasın
daki Emevi kuwetleriyle yapılan Aynülver
de Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğradı. 
Süleyman'ın başı kesilerek Halife Abdül
melik b. Mervan'a gönderildi (ayrıca bk. 
TEWABIN). 

Süleyman b. Surad, Resul-i Ekrem'den 
başka Hz. Ali, Übey b. Ka'b, Hz. Hasan ve 
Cübeyr b. Mut'im'den hadis rivayet etmiş, 

rivayet ettiği sekiz hadis, çeşitli hadis mec
mualarında yer almıştır. Kendisinden Ebu 
İshak es-Sebii, Adi b. Sabit, Abdullah b. 
Yesar ei-Cüheni gibi tabiiler rivayette bu
lunmuştur. 
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SÜLEYMAN ŞAH I 
( oL.;..:ı~ ) 

(ö. 479/1086) 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin 
kurucusu ve ilk hükümdan 

(1075-1086). 
_j 

Selçuk Bey'in tarunu Kutalmış'ın oğlu
dur. Kutalmış, Sultan Alparslan karşısın
da giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp ka
çarken atından düşüp ölmüş (455/1063). 

çocukları Süleyman Şah, Mansur, Alp İlig 
ve Devlet (Dolat), Alparslan tarafından esir 
alınmıştı . Nizamülmülk. Kutalmış'ın bütün 
çocuklarının öldürülmesini isteyen Alpars
lan'a bunun devlete hayır getirmeyeceği

ni söyleyip engel olmuştu. Süleyman Şah 
ve kardeşleri bu dönemde Urfa-Birecik ta
raflarında bir tür sürgün hayatı yaşadılar. 
Süleyman Şah, Sultan Melikşah tahta çık
tığı sıralarda kardeşleriyle birlikte, Bizans 
hakimiyetindeki Anadolu 'da Fırat ırmağı 
boylarında ve Urfa dolaylarında fetihlerde 
bulunduktan sonra Orta Anadolu'ya ge
çerek fetih harekatına burada devam et
ti. Bu dönemde, Büyük Selçuklu Devleti'
ne tabi olarak Filistin'de bir Türkmen bey
liği kurup fetihlere devam eden Atsız b. 
Uvak'a karşı bir tavır içinde olan emirle
rinden Şöklü, Fatımiler yönetimindeki Ak
ka'yı fethedip Atsız'dan ayrılarak bir bey
lik kurmak için bazı girişimlerde bulundu. 
Süleyman Şah'ın kardeşlerinden birine, kay
naklarda adı verilmemekle birlikte muhte
melen Alp İlig'e mektup göndererek hiz
metinde bulunmak istediğini, sultanın aile
sinden sayılmayan Atsız'a tabi olmayaca
ğını , eğer Atsız'ı yenebilirlerse Fatımiler'in 
de kendilerine yardımda bulunacağını, böy
lece Suriye ve Filistin'e kolayca hakim ola
caklarını söyledi ve onu Filistin'e davet et
ti. Kutalmışoğlu, kardeşi Devlet ve amca
sı Resul Tegin'in bir oğlu ile beraber Tabe
riye'ye gidip Şöklü'ye katıldı ve Fatımi Dev
leti'ne tabi olduğunu ilan etti. Bunu haber 
alan Atsız , harekete geçip Şöklü ve müt
tefiki Kutalmışoğulları'nı Taberiye'de ye
nilgiye uğrattı (467 son l arı / Temmuz 1075). 

esir aldığı Şöklü'yü ve oğlunu öldürttü, Ku-
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talmışoğulları'nı koruma altına aldı ve du
rumu bir elçiyle Sultan Melikşah'a arzet
tL Kardeşlerinin ve amcasının oğlunun esir 
alındığını öğrenen Süleyman Şah, Kuzey 
Suriye'ye inip Selçuklu vasalı Mirdas'i Emi
ri Celalüddevle Nasr b. Mahmud'un yöne
timindeki Halep'i kuşattı. Nasr, bir süre 
Süleyman Şah'la savaştıktan sonra ona bir 
mektup göndererek sultanın naibi oldu
ğunu, eğer ona itaat ediyorsa kendisine 
vereceği bir miktar mal ve parayla Halep'
ten ayrılması gerektiğini söyledi. Bunun 
üzerine kuşatmayı kaldıran Süleyman Şah 
daha güneydeki Selemiye'ye gelip karar
gah kurdu. Bu arada Emir Atsız b. Uvak'a 
haber yollayarak kardeşlerinin ve amcası

nın oğlunun kendisine gönderilmesini is
tedi. Atsız, Süleyman Şah'ın bu isteğini ye
rine getirmeyip durumu Sultan Melikşah'a 
arzettiğini bildirdi. Ardından sultandan 
gelen bir emirle Kutalmışoğulları'nı ve arn
calarının oğlunu bu sırada Bağdat'ta bu
lunan Aytekin es-Süleyman'i'ye gönderdi, o 
da başşehir isfahan'a yollayıp sultana tes
lim ettirdi. Daha sonra Bizans yönetimin
deki Antakya'yı kuşatan Süleyman Şah, 
Vali lsaakios Komnenos ile 20.000 dinar 
karşılığında barış yaparak kuşatmayı kal
dırdı. Halep civarında Atsız 'a yardıma gel
mekte olan 3000 Türkmen atlısına saldır
dı ve mallarını yağmalayıp Antakya yöre
sine döndü. 

Anadolu'da yeniden fetihlere başlayan 
Süleyman Şah, kısa zamanda Orta Anado
lu üzerinden daha önce Selçuklu aklncıları

nın harekatta bulunduğu Marmara denizi 
yönüne hareket ederek iznik'i fethetti ve 
burasını temellerini atmakta olduğu Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin başşehri yaptı. 
Azim!, Süleyman Şah'ın iznik'i 467 (1 075) 
yılında ele geçirdiğini kaydeder (Azimi Ta
rihi, s. 16, tre. s. 21 ). Bu rivayeti esas alan 
bazı Selçuklu tarihçileri Anadolu Selçuklu 
Devleti'nin bu tarihte, bazıları ise 1078-1081 
yılları arasında kurulduğunu kabul etmiş, 
bu konuda başka görüşler de ileri sürül
müştür (Kafesoğlu, TED, sy ı O-ll [ 1981 J, 
s. 1-28) Sultan Melikşah , Süleyman'a bu 
başarısından dolayı kendisini Anadolu Sel
çuklu Devleti hükümdan olarak tanıyan bir 
menşur, Abbas! Halifesi Kaim-Biemrillah 
da hil'at ile "Nasırüddevle, Ebü'l-fevaris. 
Rüknüddin" unvan ve lakaplarını verdiğini 
bildiren bir ferman gönderdi. Süleyman 
Şah 'ın kendi adına para bastırıp hutbe 
okuttuğuna dair bir kayıt bulunmamakta
dır. Bu sebeple kurduğu devletin hukuki 
bakımdan Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi 
olduğu söylenebilir. Nitekim kaynaklarda 
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Sultan Melikşah'a tabiiyetine dair açık ifa
deler yer almaktadır. 

Süleyman Şah'ın iznik'i fethettiği sıralar
da Bizans'ın siyasi durumu karışıktı. Rume
li ordusu kumandanı Nikephoros Bryen
nios ile Anadolu ordusu kumandanı Ni
kephoros Botaneiates, imparator Mikhail 
Dukas'a karşı ayaklanarak imparatorluk
larını ilan etmişlerdi. Kütahya'dan istan
bul'a yürüyen Botaneiates, Sultan Alpars
ları'a isyan edip Bizans'a sığınan Erbasgan'ı 
Süleyman Şah'a göndererek ittifak tekli
finde bulundu. Süleyman Şah bu teklifi ka
bul etti ve 2000 kişilik bir kuwet gönder
di. Botaneiates, Bizans tahtını ele geçirip 
im paratar oldu (ı 078) . Bizans'ın bu karışık 
durumundan faydalanan Süleyman Şah 
devletinin sınırlarını Marmara ve Karade
niz yönlerinde genişletti. Kısa zamanda 
Bursa çevresiyle Kocaeli yarımadasını ele 
geçirerek Üsküdar ve Kadıköy' e doğru iler
ledi, hatta Anadolu kıyılarında gümrük da
ireleri kurup Boğaz'dan geçen gemilerden 
vergi almaya başladı. Böylece istanbul Bo
ğazı, Selçuklu-Bizans sınırlarını oluşturmuş 
oldu. Süleyman Şah'ın Anadolu Selçuklu 
Devleti'ni kurmasının ardından kalabalık 
Türkmen kitlelerinin Azerbaycan'dan Ana
dolu'ya gelmesiyle bu coğrafyada Türk nü
fusu çoğalmaya başladı. Bizans'ta ortaya 
çıkan huzursuzluklar yüzünden çeşitli ırk
lardan oluşan yerli halklar, Süleyman Şah'ın 
yönetimini benimsedikleri gibi büyük ara
zi sahiplerinin hizmetinde çalışan ve esir 
muamelesi gören köylüler Selçuklu yöne
timinde hürriyetlerini kazandılar ve top
rak sahibi oldular. 

Süleyman Şah devleti ağabeyi Mansur 
ile birlikte yönetiyordu. Devlete tek başı

na hakim olmak isteyen Mansur'un Bizans 
imparatoru Nikephoros Botaneiates ile it
tifak yapması üzerine Süleyman Şah du
rumu Sultan Melikşah'a bildirdi. Melikşah, 
Emir Porsuk'u bir Selçuklu ordusuyla iz
nik'e gönderdi ve Mansur bertaraf edildi. 
Süleyman Şah, daha sonra Bizans'ta taht 
iddiasında bulunan Nikephoros Melisse
nos ile imparator Botaneiates'e karşı itti
fak yaptı; buna karşılık Denizli ve Ankara 
civarındaki şehir ve kaleleri devletinin sı
nırları içine kattı. Bunun üzerine Botane
iates, Hadım Ioannes kumandasında sev
kettiği kuwetlerle iznik'i kuşattıysa da Es
kişehir taraflarında Melissenos ile beraber 
olan Süleyman Şah'ın hemen yola çıkma
sıyla kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. 
Melissenos, çok geçmeden yanında Sel
çuklu kuwetleri olduğu halde Kadıköy'e 
kadar ilerledi ancak kendisinden daha ön
ce harekete geçen Aleksios Komnenos, Bi-

zans tahtını ele geçirerek imparatorluğu
nu ilan etti (ı 081) Süleyman Şah'ın ba
şarılar kazanıp sınırlarını Bizans aleyhine 
genişletmesi karşısında çaresiz kalan ye
ni imparator yüksek miktarda vergi ver
mek suretiyle onunla bir anlaşma yaptı . 

Böylece Selçuklular'ın istanbul Bağazı'nı 
terketmesini ve Drakon suyuna (Dragos 
deresi) kadar geri çekilmesini sağlamış 
oldu. Bu anlaşma sonucunda Süleyman 
Şah, Marmara denizi kıyılarına kadar he
men hemen bütün Anadolu 'ya fiilen ha
kim olduğunu Bizanslıla(a kabul ettirmiş 
oldu. Anadolu'da Selçuklu fetihlerinin Sul
tan Melikşah'ın buyruğuyla yürütüldüğü
nü bilen imparator Aleksios Komnenos, 
fetihleri durdurmak veya yavaştatmak için 
Kuzey Çin hükümdarına elçi gönderip do
ğudan Selçuklular'a karşı bir askeri hare
kata girişınesini teklif etti. fakat bir so
nuç alamadı . 1 082'de sultan unvanını alan 
Süleyman Şah, Philaretos Brachamios'un 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Erme
ni prensliği kurması üzerine Çukurova böl
gesine bir sefer düzenleyerek Tarsus, Ada
na, Misis, Aynizerbil ve yörelerini fethetti 
(475/ 1082-83). Malatya'yı vergiye bağladı. 
Bu sırada Trablusşam hakimi Şii Celalül
mülk Ebü'l-Hasan Ali b. Ammar'a başvu
rup yeni fethettiği şehirler için kadı ve ha
tipler göndermesini istedi. Bu şehir ve ka
lelere vali ve kumandanlar tayin ettikten 
sonra iznik'e döndü. 

Başta Antakya olmak üzere yönetimi 
altında bulundurduğu şehirlerde halka ve 
askerlere şiddetli baskı uygulayan, oğlu 
Barsama'yı dahi hapse atan Philaretos 
Brachamios'un Urfa'ya gitmesinden fay
dalanan Antakya şahnesi İsmail, Barsa
ma'yı hapisten çıkardı ve şehri Süleyman 
Şah'a teslim etmek için onunla iş birliği 
yaptı. Süleyman Şah, ileri gelen emirlerin
den Ebü 'l-Kasım'ı İznik'te bırakıp oğulları 
Kılıcarslan, Davud ve 300 atlı ile birlikte 
Antakya'ya hareket etti. Şehre hakim ol
mak isteyen Suriye Selçuklu Devleti Hü
kümdarı Tacüddevle Tutuş ile şehirden 
her yıl Büyük Selçuklu Devleti adına vergi 
alan Musul Selçuklu Emlri Şerefüddevle 
Müslim b. Kureyş'in kendisinin Antakya'
ya gelmekte olduğunu haber almamaları 
için geceleri yol alıp gündüzleri konakla
mak suretiyle Antakya yakınlarına geldi. 
Öte yandan İsmail, Barsama ve burada 
kuwetleriyle kendisine katılan Mencekoğ
lu adlı bir Türkmen beyi ile birlikte 1 O Şa
ban 477'de ( 12 Aralık ı 084) şehri ve 12 Ra
mazan 477'de ( 12 Ocak ı 085) iç kaleyi fet
hetti. Askerlerinin hıristiyan halka iyi dav
ranmaları ve evlerine girmemeleri husu-



su nda bir buyruk çıkarttı. Camiye dönüş
türdüğü Kawasyana (Mar Cassianus) Kilise
si 'nde 15 Şaban 477 (17 Aralık 1084) Cu
ma günü 11 O müezzin tarafından okunan 
ezandan sonra cuma namazı kılındı. Sü
leyman Şah, hıristiyan halkın isteği üzeri
ne Antakya'da Meryem Ana ve Aziz Cer
cis adiarına iki kilisenin inşasına izin ver
di. Hıristiyan aleminin kutsal şehirlerin
den sayılan Antakya'nın fethini Sultan Me
likşah 'a bildirdi. Sultan başşehir İsfahan'
da fethi kutlamak amacıyla törenler yap
tırdı. Devrin ünlü şairi Ebiverdi bu fetih 
sebebiyle bir kaside kaleme aldı. Süleyman 
Şah daha sonra Bagras. Süveydiye (Saman
dağı). İskenderun, Derbesak. Artah, Ha
rim, Telbaşir, Gaziantep şehir ve kaleleri
ni, emirlerinden Buldacı Elbistan, Göksun, 
Maraş . Behisni, Ra'ban şehir ve kalelerini 
kısa bir süre içinde fethetti. Böylece Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin sınırları Marma
ra denizinden Fırat ırmağı ve Halep yöre
lerine kadar ulaştı. 

Süleyman Şah'ın Halep kapılarına da
yanması Selçuklu vasalı Musul emlri Şe
refüddevle Müslim b. Kureyş'i harekete 
geçirdi. Müslim, Süleyman Şah'a Antak
ya'nın eski hakimi Philaretos Brachamios'
tan almakta olduğu yıllık vergiyi kendisi
nin ödemesini. aksi takdirde sultana is
yan etmiş sayılacağını bildirdi. Süleyman 
Şah ise tek amacının fethettiği ülkeler
de sultan adına hutbe okutup para bas
tırmak olduğunu , Antakya ve diğer şe
hirlerin fethini ancak onun sayesinde ger
çekleştirdiğini belirtti. Ayrıca önceki An
takya hakimi gayri müslim olduğundan 
kendisine cizye verdiğini, fakat bir müs
lümanın başka bir müslümana cizye öde
meyeceğini söyledi. Bu arada Müslim'in 
sert davranışları yüzünden Kilaboğulları'
na mensup bazı kuwetlerle Mirdasl emir
leri Şeblb ve MansCır. Süleyman Şah'a ka
tıldılar. Bunun üzerine Müslim. beraberin
de Türkmen atlıları bulunan Çubuk Bey 
olduğu halde Halep'ten çıkıp Antakya'ya 
yöneldi. Süleyman Şah, 4000 kişilik ordu
suyla Amik ovasındaki Kurzahil yörelerin
de Müslim ile savaşa girişti. Çubuk Bey'in 
kuwetleriyle beraber Süleyman Şah'a ka
tılmasıyla yenilgiye uğrayan Müslim çar
pışmalar sırasında hayatını kaybetti (24 
Safer 478 1 20 Haziran 1 085) . Ardından Sü
leyman Şah, Şerif Hasan b. Hibetullah ei
Huteytl'nin elinde bulunan Halep'i kuşattı 
(Reblülewel 478/Temmuz 1085) . Bu ara
da gönderdiği kuwetler Maarretünnu'
man, Kefertab, Kınnesrln, Latmin şehir ve 
kalelerini fethetti. Süleyman Şah . İbnü'l
Huteyti ile Sultan Melikşah'ın onayını al-

mak şartıyla Halep'in kendisine teslim edil
mesi hususunda aniaşınca kuşatmayı kal
dırdı, fakat daha sonra bundan vazgeçip 
şehri yeniden kuşatmaya başladı ( 4 79/ 
ı 086). Şehrin Süleyman Şah'a teslimine 
dair Sultan Melikşah'ın onayını hala ala
mamış olan İbnü'l-Huteytl, bu sırada Dı
maşk'ta bulunan Suriye ve Filistin Selçuk
lu Hükümdan Tacüddevle Tutuş'a haber 
göndererek Halep'i gelip almasını istedi. 
Tutuş. Süleyman Şah ile arası açık olan Ar
tuk b. Eksük Bey ile birlikte Halep'e yönel
di (Muharrem 479 1 N i sa n-May ı s 1086). 
Durumu öğrenen Süleyman Şah da he
men harekete geçti. Halep yakınlarında 
Aynüseylem yöresindeki çarpışmalar sıra
sında bazı Türkmen beyleri kuwetleriyle 
birlikte Tutuş'un saflarına katıldı. Hayatın
da ilk defa yenilgiye uğrayan Süleyman 
Şah savaş alanından ayrılıp ıssız bir yere 
çekildi. Bunu öğrenen Tutuş adamlarını 
göndererek ona yanına gelmesini, kendi
siyle barış yapacağını bildirdi. Ancak Sü
leyman Şah içine düştüğü ümitsiz ruh ha
liyle bıçağını kalbine sapiayarak intihar etti 
(18Safer479/4 Haziran 1086) ( İbnü ' l-Ka l a

nisl, s. 119; Anna Komnena. ll , 65). Tutuş. 
Süleyman Şah'ın naaşını Halep Kapısı'nda 

defnettirdi. Hanımını, iki oğlunu, vezirini 
Antakya'ya gönderdi. Bunlar daha sonra 
Sultan Melikşah tarafından İsfahan'a gö
türüldü. Bir rivayete göre Süleyman Şah 
savaş meydanında ölmüştür. Savaş alanını 

gezen Tutuş'un askerlerinin yakut ve som 
altınlarla işlenmiş zırhlı bir cesedi görüp 
Tutuş'a haber verdikleri, Tutuş'un, "Bu Sü
leyman Şah'a benziyor" dediği, "Nasıl tanı
dınız?" sorusuna da, "Ayakları benim ayak
larıma benziyor, zira Selçukoğulları'nın ayak
ları birbirine benzer" şeklinde cevap ver
dikten sonra cesedin başında durup, "Biz 
Mikail oğulları sizlere (Arslan Yabgu oğu l

ları) zulmettik, sizleri bizden uzaklaştırıp 
işte böyle öldürüyoruz" dediği rivayet edil
miştir (İbnü ' l-Adlm , ll , 97-98) Süleyman 
Şah'ın ölümünden sonra İznik'te yerine ve
kil bıraktığı Ebülkasım . ardından karde
şi Ebülgazi hakim olmuştur. Anadolu'da 
milli birliği kuran Süleyman Şah, Anadolu 
Türkleri arasında gazilik payesi kazanmış 
( İbn Blbl, 1, 37) ve efsanevi bir şahsiyete 
bürünmüştür. Hiçbir kaynakta yer alma
masına rağmen Ca'ber'de bulunan Türk 
mezarı ona nisbet edilmiştir (Enver!, s. 6, 
78) 
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(ö. 600/1204) 

Anadolu Selçuklu sultam 
(1196-1204). 

_j 

Süleyman Şah hakkında kaynaklarda yer 
alan ilk bilgi babası ll. Kılıcarslan'ın, ülke
sini oğulları arasında paylaştırdığı sırada 
onu merkezi Tokat olan eyalete melik tayin 
etmesiyle ilgilidir. Samsun ve çevresiyle Ka
radeniz sahilinde Bizans hakimiyetindeki 
birçok şehir ve kasaba onun melikliği dö
neminde fethedildi. Süleyman Şah, baba
sının ölümünün ardından saltanatı ele ge
çirmek için harekete geçti ve bu hususta 
önemli bir engel olarak gördüğü ağabeyi 
Kutbüddin Melikşah'la mücadeleye giriş
tL Kutbüddin kısa bir süre sonra ölünce 
onun toprakl~rını ele geçirmek istediyse 
de kardeşi Ankara Meliki Muhyiddin Me
sud ile arala~ında anlaşmazlık çıktı. Süley
man Şah , Mesud'u mağiCıp ederek itaat 
altına aldı. Böylece hükümran olduğu To-
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