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Engin tarihimizde şerefle yerlerini koruyan Zaferlerimiz ve millî günlerimiz tertip edilen
anma günleri millî tarih şuuru da uzun vadeli plânlar yapmaktadırlar. Çağımızda bu plânları
yapmayan toplumlar geleceklerini tesadüflere terk etmiş olmaktadırlar. Dün ile yarın arasında
yerimizi muhafaza edebilmemizle yarınlara güvenle baka-bilmemiz bu toprakların yarınki
sahibi gençlerimizin yetişmesiyle yakında alâkalıdır. O halde millî zaferlerim hatıralarım
yaşamak, onlara gönüllerde ve hafızalarda canlı tutmak bizler için tarihi görevdir. Çünkü millî
kültürüne sahip çıkmayan, onu yeni nesillerine aktaramayan toplumlar yaşa-ma güçlerini,
yükselme enerjilerini kaybedebilirler.
Tarihimiz objektif olarak incelendiği zaman, ecdadımızın hedefinin bir istilâ ve cihangirlik
sevdası olmadığı anlaşılmaktadır. Bu hareketin özünde, tarihin o devir ve şartları içerisinde
kendi hayat tarzına uygun yer arayan, dinamik ve köklü bir milletin kendisi bu haktan
mahrum etmeye kalkışanlara karşı varlığın ispat etmesi yatmaktadır. İslâm öncesi ve sonrası
dönemlerdeki zaferlerimizin temelinde yatan sebeplerden birisi bu olmuştur. Üzerinde
yaşadığımız ve 1000 yıldan beri vatan bildiğimiz bu toprakların, bize kazandırılmasında
büyük payı olan "Malazgirt Zaferi" tarihi bir olay olarak da ayrı bir özelliğe sahiptir. Tarihte
öyle olaylar vardır ki, tesirleri yüzlerce, binlerce yıl devam eder, öyle olaylar vardır ki.
Zamanlarında büyük heyecanlar uyandırmalarına rağmen, daha sonraki dönemler için hemen
hiçbir mana ifade etmeyebilirler. Büyük İskender'in İran ve Hindis-tan'a kadar gitmesi,
Napolyon'un Fransa dışındaki zaferleri, Timur'un 1402 tarihinde Yıldırım Beyazıt'ın Ankara
savaşında yenmesi v.b. olaylardan bugün hemen hiçbir iz kalmamıştır. Oysaki 26 Ağustos
1071 tarihinde Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans İmparatoru Romenos Diogenes'e
karşı Malazgirt ovasında kazandığı zafer, yalnız Türk-İslâm ve Bizans tarihinde değil, dünya
tarihi içinde bir dönüm noktası olmuş ve neticesi günümüze kadar gelmiştir. Malazgirt Zaferi
sonunda Anadolu'da, Bizans-Grek-Ortodoks kültürü yerine Türk-İslâm medeniyeti hâkim
olmuştur.
Denilebilir ki, bu zafer Anadolu'nun kültürel ve etnik yapısının değişmesinde de önemli bir
faktör olarak yer almıştır
Bu toprakların vatan olarak kazanılmasında, korunmasında ve kurtarılmasında önemli yeri
olan zaferlerimizi fonksiyonları bakımından ele aldığımız zaman, Malazgirt Zaferinin ayrı bir
önemi vardır. Meseleye bu açıdan bakıldığı takdirde Türkiye tarihi için üç büyük zafer önem
arz etmektedir. 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Vatan kuran, Eylül 1176 tarihli
Myriokephalon Vatan koruyan ve 26 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi de
vatan kurtaran zaferleri-mizin karakteristik örnekleri olarak gösterilebilir.
Türkler, Malazgirt savaşı ile Yakındoğu'da yeni bir vatan kurmakla
âleminin Hıristiyan dünyasına karşı koruyucu olmuşlardır. Çünkü
Muharebesi sadece iki ordu ve onların kumandanları arasında cereyan
olmayıp, iki ayrı dünya ve medeniyeti karşı karşıya getirmiştir. Tarih
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mücadelesi değişik milletlerin şahsında devam etmiştir. Nitekim M.Ö yollarda İran-Yunan
savaşları Büyük İskender'in şahsında batının zaferi ile sonuçlanmış. Roma İmparatorlu-ğu
hemen bütün Yakındoğu ve Mısır'a hâkim olmuştur. IV. Yıl yılda başlayan Bizans- Sasani
mücadelesi de yine batı dünyasının lehinde sonuçlanmıştır. VII. Y.yılda İslamiyet’in
zuhurundan sonra Hulefâ-i Râşidin, Emevi ve Abbasiler dönem-lerinde Bizans gerilemiş ve
Tarsus’tan Erzurum'a kadar uzanan Munzur, Karasu-Aras sıradağları boyunca uzanan dağlar,
tarafların yüzyıllarca sınırı olarak zaman zaman el değiştirmiştir. X. yüzyılda Bizans, tarihinin
en parlak dönemlerinden birisini yaşamış ve kuzey Suriye'yi kontrolü altında bulundurmuştur.
XI. yüzyılda Bizans, Roma İmparatorluğunun vârisi olarak İslâm dünyasını tehdit etmeye
devam etmiş ise de gerek Balkanlarda ve gerekse doğuda görülen Türk akınları İmparatorluk
için tehdit unsuru olmuştur. 1049 tarihinde reisleri Kengenis'in idaresindeki Balkanlar'a giren
Peçenekler durdurulmamış ve yapılan antlaşma ile Peçenekler1'in Balkanlar'da yerleşmelerine
ve Bizans ordusunda ücretli asker olarak kabul edilmelerine İmparator razı olmuştur. Aynı
tarihlerde doğudaki Türk akınları yoğunlaşmış, İbrahim YINAL idaresindeki Türk kuvvetleri
Anadolu sınırlarını zorlamış ve bu cephede Hasan kale savaşını kazanmışlardır.
Malazgirt zaferinin bir diğer özelliği de, M.Ö. IV. Y.yıldan beri Avrupa, Asya ve Afrika
kıtalarında hüküm süren Roma'nın doğudaki mirasçısı Bizans'ın genç Selçuklu devleti
karşısında bir gün içerisinde perişan olması, başta imparator olmak üzere maiyetinde
bulunanlardan hemen birçoğunun esir edilmesi hadisesidir. Zaferin kazanılmasında etkili olan
birçok faktörler arasında bahsi geçen yüzyılda Bizans'ın Anadolu üzerindeki malî, dinî ve
sosyal politikası da olmalıdır.
Türklerin Bizans'tan kılıç hakkı olarak devre aldıkları ve fetihten bir müddet sonra doğulu ve
batılı tarihçilere "Turkia" diye kaydettirecek ölçüde damgalarını vurdukları Anadolu'daki
Bizans yönetiminin de bunda payı vardır. Bizans İmparatorluğunun gerek parlak ve gerekse
kargaşa dönemlerinde Anadolu bir türlü huzura kavuşamamıştır." Bundan Bizans'ın Sasaniler
ve Araplarla daima mücadele halinde olması ve Türklerle de sınır komşusu olması etkili
olmuştur. Bütün bunların yanında, Bizans'ın Anadolu'ya bakışı da bu hususta önemli ölçüde
rol oynamıştır. Anadolu' da büyük toprak sahiplerinin daha az toprağı olan köylü ve askerlerin
topraklarını çeşitli yollarla ellerine geçirmeleri sonucu yerli halk, ülke savunmasına ilgi
duymaz, hatta adil ve hoşgörülü Türk idaresini Bizans'a tercih eder hale gelmiştir. Tıpkı Fatih
Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi sırasında yerli Rum halkının "Osmanlı"nın sarığını Papa'nın
haçına tercih ettikleri gibi... "Bizans İmparatorları bunun çözümünü, Anadolu'nun
savunulmasında gerekli olan orduyu Anadolulu olmayan, Peçenek, Uz. Slav, Norman v.b.
unsurları kullanmada aramıştır. Ayrıca dinî ve millî menfaatleri yönünden bir türlü
güvenemedikleri Ermeni ve Süryaniler'e de daha önce vermiş oldukları kısmî imtiyazları
kaldırmışlardır. Öyle ki, Türk fethi arafesinde Bizans âdeta kendi idaresi altındaki ücretli
askerleriyle Anadolu'yu yeniden istila ederek, merkezi otoriteyi güçlendirmek istemiştir. İşte
Bizans'ın bu yanlış politikası Anadolu'nun Türkler tarafından fethini büyük ölçüde
kolaylaştırmıştır. Bu maksatla Bizans'ın Doğu ve Güneydoğu'daki Ermeni ve Süryanileri orta
ve Güney Anadolu'ya kaydırma politikası da şark Hıristiyanlarının tepki-sine yol açmıştır.
Yerli kaynaklar meseleyi dinî ve millî açıdan ele alarak Bizans'ın bu politikasını şiddetle
yermişler ve Anadolu’nun Türkler tarafından fethinin sorumluluğunu Bizans'a yüklemişlerdir.
Bizans'ın bu tutumu şark Hıristiyanlar arasın-da "Rum-Ortodoks" düşmanlığını ortak bir inanç
haline getirmiştir. Çünkü bahsi geçen dönemde İstanbul patriğinin farklı mezhebe inanan
Ermeni ve Süryanileri Ortodoks olmaya zorlaması, İmparatorlarında desteklemeleri yerli halkı
yer yer isyana ve ümitsizliğe sevk etmiştir.

Nitekim o dönem tarihçilerinden Urfalı Mateos' un Bizans için kullanmış olduğu şu ifade
görüşümüzü doğrulamaktadır. "İktidarsız ve kadınlaşmış iğrenç Rum milleti. Milletimizi
tahrip edip, Türklerin iktidarını kolaylaştırdı" ifadesini kullanmaktadır. Bizans
İmparatorlarının şark Hıristiyanlarına karşı tutumunu Süryani Mihaelde şöyle ifade
etmektedir:"Bu devirde Rumlar milletimize zulüm yapıyorlardı. Çıkardıkları bir emirname ile
bizi batıl mezheplerini kabul etmeğe zorluyorlar, bizi ezmeğe yok etmeğe uğraşıyorlardı.
İstanbul (Ortodoks) Patriği kiliselerimizde bulunan kutsal din kitaplarımızı (Ortodokslukla
ilgili olmayan din kitaplarını) yaktırdı".
Ücretli Bizans ordusunun donanımı ve savaş taktikleri de Bizans'ın savaşı kaybetmesinde
etkili olmuştur. Çünkü Türklerin hafif süvari birlikleri ile vur-kaç taktiği karşısında Bizans'ın
manevra kabiliyetinden mahrum zırhlı birlikleri tam bir tezat teşkil etmektedir. Genellikle bu
birlikler savunulması kolay merkezlerde toplanmışlar ve halktan da destek görmedikleri için
Türk akınları karşısında şaşkına dönmüşlerdir. Bizans'ın Anadolu politikası hakkında
Azerbaycan ve Anadolu' da hareket halinde bulunan Türkmen beylerinin Sultan Alparslan'a
vermiş oldukları bilgiler de güvenilir kaynaklardır. Daha Selçuklu Devlet kurulmadan önce
Çağrı Bey, 1018 yılında 300 kişilik bir süvari birliğinin başında ilk defa bugünkü sınırlarımızı
aşarak Anadolu'ya girmişti. O Azerbaycan ve Doğu Anadolu şehirlerine karşı yaptığı
akınlardan sonra yani bir keşif veya yurt arama seferi sonunda Buhara yöresindeki kardeşi
Tuğrul Bey'in yanına dönmüştür. Çağrı Bey kardeşine vermiş olduğu bilgiler arasında şu kayıt
dikkatimizi çekmektedir. "Bu ülkede (Anadolu) bize karşı koyabilecek bir kuvvete
rastlamadım" Sözleri o sırada Anadolu'daki Bizans idaresinin içerisinde bulunduğu durumu
ifade etmesi bakı-mından önemlidir. Bu konudaki diğer kayıtlar da, savaş öncesinde
Anadolu'ya akınlar yapmış olan ünlü Türkmen Beğ'i Bekçioğlu Afşin ile Selçuklu
şehzadelerinden Kurtalmış’in Anadolu akınlarının neticeleri hakkında Sultan Alparslan’a
sunmuş oldukları raporlardır. Bu raporlardaki bilgiler Urfalı Mateo ve Süryani Mihael’in
Bizans hakkındaki görüşlerini doğrulamaktadır. Türkmen beyleri de Bizans ordusu için
"Bizanslılar savaş kabiliyetinden mahrum, kadınlaşmış insanlar" ifadesini kullanmışlardır.
Selçuklu Devletinin kurulmasından Malazgirt Savaşına kadar geçen 30 yıllık süre içerisinde
(1040–1071) Türkmenler, başlarında irsî Türkmen beyleri veya Selçuklu Şehzadelerinin
yönetiminde Anadolu hudutlarına girmişlerdir. Selçuklu Devletinin kuruluşundan hemen
sonra ortaya çıkan "Türkmen Meselesi"ne çözüm bulmak için Sirderya ötesinden dalgalar
halinde gelen atlı-göçebe Türkmen unsurlarına Azerbaycan ve Anadolu sınırlarına göndermek
suretiyle iç ve dış politikalarına uygun düşen bir yol izlemişlerdir. Malazgirt zaferi öncesi
Anadolu akınları sırasında Azerbaycan önemli bir askeri üs vazifesi görmüştür. Selçuklu
dönem güvenilir kaynaklarından el-Hüseyni’deki kayıtlara göre, Sultan Alparslan 1064
yılında Azerbaycan'a girdiği zaman irsi Türkmen beylerinden Tuğ-Tekin ile karşılaşmıştır.
Tuğ-Tekin Sultana Anadolu hakkında bilgiler vermiş ve sultanın yanında sefere katılmıştır.
1040–1071 yılları arasında Türkler için önceleri sadece Azer-baycan hareket merkezi iken,
Malazgirt Zaferi öncesi, başta Ahlât olmak üzere bazı Anadolu şehirleri Türk akıncılarının
hareket merkezi olmuştur. Bu akıncı Türkler Bizans'ın karşı harekâtı sırasında Ahlât veya
Azerbaycan'a geri çekiliyorlardı. Ancak hadiseler dikkatle incelendiği takdirde zamanın
Bizans'ın aleyhine işlediği görülüyor. Bizans'ın karşı harekâtı söz konusu olduğunda artık
Türk kuvvetleri Anadolu şehirleri arasında yer değiştirmek suretiyle de tehlikeyi
atlatabiliyorlardı.

Malazgirt Zaferi ile Bizans'ın mukaveti kırılıp, Türk kuvvetleri karşısında duracak gücü
kalma-yınca, Türkler açısından Anadolu'da yayılma ve yerleşme devri başlar. Bu yerleşme
öyle kesin ve ani olmuştur ki, o zamana kadar uzun tarihi içerisinde birçok kavim ve
medeniyetlere sahne olan Anadolu'nun etnik ve kültürel yapısı 1071 yılı sonrası olduğu gibi
kesin değişikliğe uğrama-mıştır. Bazı batılı araştırmacıların ve çevrelerin anlayamadığı daha
doğrusu kabullenemediği hu-sus işte bu değişmedir. Bunun kolayca anlaşılabil-mesi için 1071
sonrası Anadolu'ya yapılan muhace-ret ve iskan hadisesinin araştırılması gerekmekte-dir. Bu
yapılamadığı sürece, Anadolu'nun Türkleş-me ve vatan olma hadisesi yanlış ve eksik
değerlendirmelere maruz kalacaktır. Oysaki, Sel-çuklu Devletinin kurulmasından itibaren
Horasan' dan Anadolu'ya doğru daha emin ve uygun yurtlar bulmak maksadıyla yapılan
akınlara bir bakıma bir nüfus kaymasıdır. Çünkü gelen bu insanlar aileleri ve servetleri ile
geliyorlardı. Malazgirt zaferi sonrası Anadolu'ya yapılan Türk akınları hakkında Ermeni,
Gürcü, Süryani ve Bizans kaynaklarında birçok kayıtlar mevcuttur. Denile-bilir ki, Malazgirt
zaferinin Bizans için en ağır neticesi; o zamana kadar Anadolu'yu Türk akınla-rına karşı
savunan müdafaa sisteminin yıkılması ve ordusunun dağılmasıdır
Malazgirt meydan muharebesine çağdaş İslâm kaynaklarından İbnü-l-Esîr olmak üzere
"İbnü'l-Kalânisi, İbnü'l-Ezrak, îbnü’l Cevzî, Bundari, Sıbt İbnü'l-Cevzi, İbnü'l-Devadâri,
Ahbârü'd-devleti's-Selçukiyle, Reşidü'd-Din Fazlullah, Aksa-raylı Kerümiddin Mahmud,
Hamdullah-i Müstev-fi. Mirhond" gibi kaynaklar meydan muharebesine büyük ölçüde yer
verdikleri halde Bizans ve Yunan kaynakları susmayı tercih etmişlerdir. Bir diğer husus,
batıda sayıca çok olan Bizans Tarihi mütehassıslarının, Bizans tarihi için bir dönüm noktası
olan bu çok önemli konuyu ihmal etmiş olmalarıdır. Gerek bahsi geçen kaynaklar ve gerekse
yapılan tetkikler "Haçlı Seferleri" söz konusu olunca meseleyi derinliğine ele alarak
incelemişlerdir. Büyük Türk zaferi hakkında Bizans-Grek kaynaklarından Skylitzes ve
Attaliates eserlerinde kısmen yer vermişlerdir. XVIII. yüz-yılda Batı Avrupa’da XIX.
yüzyılda da Rusya'da Bizans tarihi tetkikleri gelişerek bu sahadan mühim eserler verilmiştir.
Alman tarihçisi A.Gförer'in Byzantinische Geschicten (Bizans tarihleri) adlı üç ciltlik
eserinde Malazgirt zaferine yer verilmiştir. Bahsi geçen yüzyıllarda Rusya kendi-sini
Bizans'ın varisi ve halefi olarak görüyordu. Bu hedefe ulaşmak için İstanbul'un alınması ilk
hedef kabul edilmişti. Bu maksatla da Rusya'da Bizans tetkiklerine ağırlık verilmişti. Bu
çalışmalara merkez olarak İstanbul da kurulan "Rus Arkeoloji Enstitüsü" seçilmişti.
Enstitünün yöneticiliğine tanınmış Bizans tarihçisi Feodor İ. Uspenksky getirilmiştir.
Uspenksky'nin hazırlamış olduğu üç ciltlik Bizans tarihi Malazgirt zaferine en fazla yer veren
eserler arasında yer almaktadır. Olayların tarafsız bir gözle birinci elden kaynaklara göre
değerlendirmesi eserin önemini artırmaktadır. Uspensky'e göre Bizansın mağlup olmasının en
önemli nedeni, İmparatorluğun şark Hıristiyanlarına karşı tutumudur. Ayrıca, Bizans
ordusunda ücretli asker olarak bulunan Peçenek-Uz ve diğer Türk orjinli askerlerin savaş
öncesi Türk tarafına geçmesi de savaşın kaderi üzerinde etkili olmuştur. Yine bu konuya
çalışmalarında yer veren tanınmış Bizans tarihçilerinden A.Vasiliev ve Gerog Ostrogısky'yi
zikredebiliriz.
Fransız bizantinistlerinden Louis Brehier ise eserinde Malazgirt muharebesine çok az yer
vermiştir. Fransız müsteşriklerinden olup, Selçuk-lu tarihi üzerindeki Araştırmalarıyla
yakından tanıdığımız, eserleri ve makaleleri dilimize çevril-miş olan Claud CAHEN, İslâm
kaynaklarından istifade ederek objektif değerlendirmeler yapabilmiştir.

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ VE ALPARSLAN'IN HARP STRATEJİSİ
Bundan tam 917 yıl önce 26 Ağustos 1071 Cuma günü, Malazgirt ovasında Türk ve Dünya
tarihinin kesin neticeli ve iz bırakmış meydan muharebelerinden birisi yapılmıştır.
Türk tarihi açısından bir dönüm noktası olan bu zafer Anadolu'nun, Türklere yeni bir yurt
olma imkanını sağlamış, Türkün damgasını yer, yer vurmasını kolaylaştırmıştır.
Bu zaferle, Türkün yiğitliği, civanmertliği ve insanlığı kanını ve canını, gerektiğinde çok daha
kuvvetli ordulara karşı durarak vermekten çekin-memiş, milli şeref ve haysiyetini, manevi
değerleri-ni her şeyin üstünde tutmasını bilmiş, onları düşmana asla çiğnetmemiştir. Gelecek
nesillere şerefle yad edecekleri, iftiharla anlatacakları bir zafer hediye etmişlerdir.
Malazgirt zaferinin çok yönlü olarak incelemek, bu zaferin yeni nesillere aktarılması için
zaman, zaman değerli bilim adamlarımız tarafından çalış-malar yapılarak zaferin daima canlı
tutulmasına çalışmak milli bir görev telakki edilmesi lazımdır. Bu maksatla bizler de bir
nebze olsun bu görevi yerine getirmek için gayret sarf etmekteyiz. Ancak zaferin çok yönlü
anlatılmasından ziyade, olayın oluşunu, kuvvetlerin durumu ve savaşın stratejisini anlatmaya
çalışacağız.
Selçuklu orduları Anadolu'ya girmeye başladık-larında karşılarında o zamanın ünlü devleti
Bizans bulunuyordu. Bu İmparatorluğun dışarıdan çok heybetli güçlü görünüşü altında çeşitli
sebeplerden içten zayıflamış, güçlükle ayakta kalmaya, var gücüyle çalışmıştı. Konuyu daha
iyi anlayabilmek için şüphesiz, 1071 yılı öncelerine gitmekte fayda vardır. Bu iki kuvvetin
durumunu incelediğimiz zaman Bizans Konstantin 1067 yılında ölmüş, çocuklar küçük yaşta
bulunduğundan onların adına kraliçe Eudoxia yönetimi ele almıştı. Krali-çenin idaresinden
memnun olmayanların derhal harekete geçmesine ve çeşitli entrikalar çevirmele-rine yol
açmıştı. Durumu kritikleşen kraliçe 1068 yılında, değer verdiği ve beğendiği
komutanların-dan Romanos diagenos'u kocalığa seçmiş ve tahtın başına geçirmiştir. Ancak
zaman yeni imparatorun aleyhine çalışmış, İslamiyet’i seçen Oğuz'lar İslam dininin hamisi
olmuş, İslamiyet’i yayma ve yeni fetihler için gözlerini Anadolu'ya çevirmişlerdir. Bu tehlike
yeni imparatorun, bazı tedbirler almaya sevk etmiş, aksi takdirde çok vahim durumların
ortaya çıkaracağını tahmin etmişti.
Alınan tedbirler arasında, derhal bir Anadolu seferi yapılması da düşünülmüştür. Bunun
gerçek-leştirilmesi için derhal büyük bir ordu toplamaya başlamıştır. Makedonya, Trakya ve
Yunanistan kuvvetleri yanında Anadolu'da, Kapadokya ve Frigya bölgelerindeki
vatandaşlarını silah altına çağırmıştı. Bütün bunlara ilaveten. Kümelideki Uz (Oğuz) ve
Peçenek Türklerini, Frank, Germen, İskandinav İtalyan ve Normen'lerden paralı asker-lerde
temin etmeye çalışmıştır. Neticede 100.000 piyade ve bir o kadar süvari toplamayı
başarmış-tır. Buna daha sonra Nikephoros Basilikes'in kuvvetlerinde katılınca çok güçlü bir
ordu ortaya çıkmıştır.

Bizans İmparatoru Türkleri Anadolu'dan atma-nın güçlüğünü gayet iyi bildiğinden bu
ordunun yeterli olmayacağı düşüncesiyle sefer boyunca da bazı kuvvetleri emri altına alarak
daha da güçlü durumu geçmeye çalışmıştır. Ancak, Kuvvetleri-nin tam ve kesin bir rakamını
vermek mümkün değildir. Yine de kaynaklardan bu rakamın 150.-000 nin üstünde olduğunda
hemfikir oldukları görülmektedir.
Bizans ordusunun sayıca üstünlüğüne rağmen bazı zayıf noktalarını görememiştir. Bu zayıf
noktaları arasında;
1. Bizans ordusunun karışık ve kozmopolit olması,
2- Ordusunun disiplinden yoksun bulunması,
3-Bizans İmparatorunun başa geçtikten sonra bazı komutanları tasfiye etmesi,
4-Ordunun maddi ve manevi bir çöküntü içinde bulunması
5-Komutanlar arasında çekememezlik ve büyük bir rekabetin bulunması ve birbirlerine
entrikalar çevirmeleri,
6-Ordunun iyi idare ve şevkten yoksun olması, organize bozukluğunun bulunması.
7-Türk ve Bizans ordularının savaş düzenlerinin ve taktiklerinin farklı olması
Yukarıda belirttiğimiz gibi Bizans ordusu sayı itibarı ile kabarık olmasına karşı Türk
ordusunun miktarına gelince, Alparslan'ın halep dönüşü yanında 4000 gulan askeri, 10.000
gönüllü, 15.000 hassa askeri, Malazgirt'in kuzeyinde katılan birlik-lerin sayısı, 20.000 Ahlat'ta
katılanların sayısı, 20.000 olmak üzere toplam 64.000 olduğu ancak bazı kaynaklarda bu
sayının 50.000 civarında bulunduğu belirtilmektedir,
Türk ordusunun sayıca az olmasına rağmen bazı avantajlarının bulunduğu görülmektedir. Bu
avantajlara baktığımızda:
1- Türk ordusunun yalnız Türklerden Kurulu olması
2- Ordunun tamamına yakın süvarilerden teşkil olması
3- Çok değerli bir komutan kadrosuna sahip olması.
4- Ordusunda intizam, nizam ve disiplini olması.
Sevk ve idare kabiliyeti çok üstün komutanlar arasında Bizans ordusunda olduğu gibi rekabet
ve anlaşmazlığın olmaması.
Bizans İmparatoru bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 1068 yılında İstanbul’dan
hareketle Kayseri'ye kadar hiç zorlukla karşılaşmadan gel-miş, kendisine güveni artmıştı. Bu
arada, Türk kuvvetlerinin Azerbaycan’da olacağı düşüncesi, aldığı bir haberle alt üst olmuştu.
Çünkü Türk kuvvetleri Niksar yakınlarında görülmüş ve İmparatora bildirmişti.
İmparator derhal Sivas'a hareket etmiş, Türk birliklerine darbeler vurmak istemişti. Ancak
Türk birlikleri kendilerini fazla yıpratmamak için kısımlara geri çekilmişlerdi. İmparator bunu
birliklerinin kaçtıklarına yorumlamış ve Maras bölgesine dönmüştü. Bu bölgeleri itaat altına
aldıktan sonra daha güneye Halep istikametine yönelmişti. Haleb'i de itaat altına almış ancak
Türk kuvvetleri ordusunu rahat bırakmamış, vur-kaç taktiğiyle onu yıpratmaya başlamıştı.
İmparator bunun üzerine daha fazla kayıp verme-mek ve daha büyük kuvvetler ile seneye
yeniden sefere çıkmak için. İstanbul'a geri dönmeyi uygun bulmuştu.

1069 yılında Selçuklu şehzadeleri eşliğinde, Afşin, Atsız, Çavlı, Arslantaş, Dilmaçoğlu
Meh-met, Sanduk ve diğer Komutanlar Bizans ordularına karşı harekete geçmişlerdir.
İmparator yine bu hareketleri durdurabilmek için sefere karar vermiş, Kayseri üzerinden
Malatya ve Harputa kadar bazı başarılar elde ederek gelebilmiştir. Türk birlikleri Fıratın
doğusuna çekilmiş, onunla büyük çatışma-lara girmekten kaçınmıştı. İmparator bunu Türk
birliklerinin korktuğuna ve kaçtığına yorumlaya-rak takiben karar vermişti. Aslında
İmparatorun asıl gayesi; hareket Üssü Ahlât’ı ele geçirmek, doğuda kaybettiği kaleleri geri
almak, en önemlisi Türkleri Anadolu'dan atmaktı. Ancak bunları uygulamaya fırsat bulmadan,
Harputtan hareket etmeden, Malatya civarlarında Türk kuvvetlerinin Ermeni Komutan
Fleratos idaresindeki Bizans ordu birliklerin mağlup ettiğini öğrenmiş; Palu üzerinden geri
dönmek zorunda kalmıştı.
Bizans ordusundaki bu geri dönüşler ve bilhas-sa Türk birliklerinin sürekli olarak vur-kaç
taktiği ile Bizans ordusu taciz etmeleri, bunlarda moral ve disiplin bırakmamıştı. Artık
seferlerden usanmış-lar ve bir an önce İstanbul'a geri dönme arzuları artmıştı. Bu dönüşte pek
kolay olmamıştı. Çünkü Türk ordusunun süvari birlikleri ile hantal ve hareket kabiliyeti az
Bizans Ordusuna kayıplar verdirmesi, geriye dönmelerini zorlaştırmıştı. Bizanssın flanj
gruplarına, Türk süvarileri baskın akın-imha taktiği ile başarılı neticeler almışlar ve ileride
Malazgirt Muharebesine tecrübe kazanmışlardır. Bilhassa yanıltıcı ve sahte çekilme
hareket-leri, pusuda bekleyen birlikler ile desteklenmiş "Kapan Taktiği", Bozkır Taktiği" gibi
imha hareketleri harp oyunlarında devamlı denenen taktikler pek çok muharebelerde başarı
kazanmalarına büyük fayda temin etmişti. Ancak bütün bu taktikleri Bizans İmparatorunun ve
komuta heyetinin bilmemesi ve ders almamaları onların sonunu hazırlamaya yetmiştir.
1070 yılında Bizans İmparatoru her yıl olduğu gibi Anadolu seferini yeniden düzenlemiştir.
En güvendiği komutanları da yanına alan İmparator, İznik, Adapazarı, Yozgat, Kayseri. Sivas
yolu ile bölgede ağırlığını koymaya çalışmıştır.
İmparatorun bu seferi sırasında ünlü Komutanlarından Nikefor Briyennos, Magıratörs,
Tarkhan eşlik etmişler ve İmparatorlarının hayallerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır.
İmparator bu seferde ise; öncelikle stratejik önemi bulunan Ahlât’ı ve Malazgirt'i almak
istemişti. Bunun gerçekleşmesi için harekete geçmek istemesine, komutanları karşı çıkmıştı.
Hâlbuki İmparator hareketin tam zamanı olduğuna karar vermişti. Çünkü aldığı habere göre
Alparslan panik içinde olduğu ve birliklerinin dağıldığı bildirilmişti.
Komutanların bir kısmı yine de ihtiyatı elden bırakmamak için Alparslan'ın ordularını
Sivas'ta, Erzurum ovasında veya Pasinler ovasında karşılamalarını istemişti. Nikefor
Briyennos'un ısrarına rağmen İmparator kendi fikrinin geçerli olmamasını sağlamıştı.
İmparator bu maksatla Ursel ve Boyyol komutasında bir öncü birliği Ahlâttan gelecek
tehlikeyi önlemek üzere hemen harekete geçirmiş, kendisi ise Malazgirt'i almak için yola
çıkmıştı. Bu arada Nikephoros Basilikas birliklerinde kendisine katılması ile daha da
güçlenmiş ve kısa zamanda Malazgirt'i ele geçirmiştir. Ancak kendisine teslim olan asker sivil
halkı tamamen kılıçtan geçirerek Türklere gözdağı vermek istemiştir. Aslında Türk birlikleri
Ahlâtın stratejik önemi dolayısıyla Malazgirt'te az bırakılmıştı. Bu durum İmparatora kolay
bir zafer kazanmasına yardımcı olmuştu.

Bu sırada Alparslan ise Suriye Seferinde bulunuyordu. Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya
girmiş Malazgirt’i ele geçirmiş, Bitlis üzerinden Diyarbakır'a ve oradan da Urfa'ya
yürümüştü. Urfa kuşatması 50 gün sürmüş neticede burayı almak-tan vazgeçmiş ve Şam'a
hareket etmiştir. Burada Bizans İmparatorunun Anadolu’ya girdiğini Türkleri Anadolu'dan
atacağının haberini almıştı. Ayrı-ca kendisine gelen Bizans elçisinin de Alparslan'a karşı
saygısızca davranıp Ahlat ve Malazgirt'i geri istediği görülmüştü.
Alparslan durumu kritik olduğunu anlamış, elçinin isteği kabul edilmemiş ve derhal geri
dönme hazırlıklarına başlamıştı. Bunun Bizans ordusu ile çarpışmanın kaçınılmaz olduğu
anlaşılmıştı.
Alparslan ağırlıklarını bırakmış süvarilerden teşkil olunmuş çevik, hareket kabiliyeti üstün
birlikleri ile geriye dönmeye başlamıştır. Güney seferini ise oğlu Melikşah'a bırakmıştır.
Melikşah Halep emin mirdasoğlu Mahmut İle Suriye seferini sürdürürken Alparslan 27 Nisan
1071 de Fırat nehrini geçmeye çalışmış, ancak atlarının ve süvarilerinin pek çoğunu
boğulmaktan kurtaramamıştır. Az bir kuvvetle Van bölgesi üzerinden Azerbaycan'a gelmeye
muvaffak olması o günün şartlarında çok büyük bir başarı elde etmesini sağlamıştır.
Bu haberi alan Bizans İmparatoru inanmak istememiş ise de tedbirleri almaktan geri
kalmamıştır. Çünkü gerçeği Alparslan’ın Hoy'u merkez edinmesi, 4000 gulam ve 10.000
kişilik süvari ve ayrıca yolda katılanlar ile 40.000 kişilik bir ordunun Ahlât’a geçtiğini haber
alması ile görmüştü.
Alparslan bütün bu faaliyetleri yürütürken düşmana açık vermemeye ve onları yanılmaya
çalışmıştır. Böylece isabetli kararlar almalarını gayet sükûnetli ve intizam içinde yürütmeye
çalışmış, önemli stratejik noktaları tutmaya başlamıştı. Bilhassa Malazgirt ovasının önemini
bilmesi hazırlıklarını o yöne kaydırmasına ve tedbirler almasına yetmişti. Alparslan iyi bir
stratejik uzmanı ve her şeyi planlı yürüten usta bir komutan olduğunu her çıktığı seferde ispat
etmiş, kararlarında çok isabetli olduğunu göstermiştir. Nitekim askeri birliklerinin
süvarilerden kurulu oluşu sebe-biyle stratejik önemi bugün bile olan Murat yolunu seçmesi,
atlarına su ve ot bulmasıyla doğru orantılı idi. Şüphesiz bunda Alparslan'ın coğrafya
bilgisininse iyi olmasının yararları olmuştur. Bu hususta Malazgirt'in doğusundaki bölgenin
kuzeyinde, gerisinde, Sarp Katavin dağlarını Murat suyunun kestiğini. Güneyde; Süphan
dağlarının Sarp yamaçlarında, Grakül ve Ziyaret tepenin sahaya hakim olduğunu, dağların
Malazgirt ovasını bir hilal gibi kavradığını gayet iyi bildiğini, bunun yanında tecrübeli
Komutanlarından, devamlı bilgiler aldığını söylemek mümkündür. Bu bilgiler ışığında
Malazgirt'te Bizans’sa güzel bir tuzak kurması stratejiyi çok iyi bilen usta bir komutan
olduğunun açık bir örneğidir.
Alparslan ara sıra bölgeye keşif kolları göndermiş Bizans ordusu hakkında devamlı bilgi
almıştır. Böyle bir keşifte 23 Ağustos günü gerçekleşirken, Basilikos komutasındaki bir
Bizans birliği hezimete uğratılmış komutanları esir edilmiştir.

24 Ağustos günü ise, Ahlât’ın önemine binaen, Bizans İmparatoru Komutanlarından Nikefor
Bri-yennos'u kuşatmaya göndermiş, ancak bu da Emir Sanduk komutasındaki birliklere
yenilemekten kurtulamamıştır. Arkasından komutanlarından Basilikas'm esir düşmesi ve
hazimete
uğraması,
Bizans
İmparatorunun
morali
tamamen
bozulmuştur.
İmparator daha sonra Zayve (Zeho) ovasına indiğinde ise, tepelerin Türk askerleri tarafından
tutulduğunu görmesi, buda yetmiyormuş gibi, Bizans ordusundaki Türk birliklerinin
Alparslan tarafına geçmesi onu çileden çıkarmaya yetmişti. Bu kızgınlık için de Alparslan'ın
elçisi Emir Savtekin'e hakaret etmiş, barış teklifini reddetmiştir.
Alparslan, bütün bu olacakları tahmin etmiş, önceden Zeho ovasına karargâhını kurmuştu.
(Selekütlü köyü civarı) Grakül tepede ise meşhur nutkunu atmış milli ve manevi şuuru en
yüksek düzeyde tutmasını bilmiştir.
25 Ağustos günü ise Alparslan ön hazırlıkları-nı yapmaya devam etmiş, düşmanın son
durumu hakkında bilgiler almış, Bizans ordusunun morali-ni bozmak için, gündüzleri uzaktan
ok atışları, geceleri ise naralar ile ordugâhlarına dalışlar yaptıkları görülmüştür.
Yine bu tarihte Alparslan ve Romanos Diogenes
değerlendir-melerini yaparak, harp planını açıklamışlardır.

harp

meclislerim

toplamış,

BİZANS PLANI
1. Selçuklu ordusu üzerine direk olarak yürüne-cek bir meydan harbi verilecek.
2. Ordu tahkimat bölgesinde tutulacak, kuşat-ma ile Türk ordusunun yolları kesilecek,
yiyecek sıkıntısı için mahsuller yakılacaktı.
Bizans İmparatoru, kendisine ve ordusuna pek güvenmesi sebebiyle birinci görüşü
uygulamaya karar vermişti.
TÜRK PLÂNI
Birinci Safha: Bizzat Alp Arslan'ın komuta ettiği geniş çevrede yer almış merkez kuvvetleri
cepheden Bizans ordusu üzerine gidecek, tahrikler ile Bizans birlikleri Merkeze çekilecekti.
Belirli bir mesafeye kadar girmelerine müsaade edilecek. Türk birlikleri pusudaki yerlerinden
çıkmayacaklar.
İkinci Safha: Bizans Ordusu taarruza geçtikten sonra zamanı gelince pusudaki birlikler kanat
ve yanlarına. Merkez kuvvetleri de cepheden taarruz edecek.
Üçüncü Safha: Bizans ordusunda görülecek bir gevşeme hareketi, geri de ihtiyatta saklı
tutulan dördüncü kuvvet, ordugâh yönünde Bizans ordu-sunun gerilerine saldıracak ve çift
taraflı kuşatma ile düşman birlikleri imha edilecekti.
Her iki tarafta uygulanacak planı son defa gözden geçirdikten sonra, çevre yeniden gözden
geçirilmiş, son hazırlıklarını yapmıştı. Türk tarafı ayrıca, en son sınırlarını ziyaret tepe

(Grabudo Tepesi), Grakül Tepe, Selekütlü köyü ve Karahan köyü olarak tespit etmişti.
26 Ağustos, önemli gün gelip çatmıştı. Her iki ordu da savaş düzenini almıştı. Buna göre;
TÜRK KUVVETLERİNİN SAVAŞ DÜZENİ
İslam ve Bizans Kaynaklarında Türk birlikleri Sağ-Sol-Merkez ve ihtiyat olarak gösterilmiş,
ancak bu birliklerin hangi komutanlar tarafından sevk ve idare edildiği hakkında kesin bilgiler
verilmemiştir. Şüphesiz bu komutanların sevk ve idare kabiliyetlerini, ileri tarihlerde her
birinin bir beylik veya devlet kuracak güçte kişiler olduklarını söylersek, bunun pekte önemli
olmadığını belirtmiş oluruz. Bunların isimleri verilmek istenirse, Yaku-ti, Kutaşmış oğulları
(Süleyman ve Mansur, Sev-Tekin, Afşin, Gevheri Ayin, Sanduk, Tarankoğlu, Aytekin, Ahmet
Şah, Dilmaçoğlu, Artuk, Danişmend, Mengüçek, Çavlı, Porsuk, Tutak, Altuntaş, Atsız.
Aksungur ve Bozam Önde gelen isimler olmuştur.
Bu muharebeyi Türk tarafında, Urfalı Meteosun vakayinamesinde, Süleyman Şah'ın idare
ettiği belirtilmiş ise de pek çok kaynak, savaşın bizzat Alparslan'ın sevk ve idare ettiği
hususun-da hem fikirdirler.
Savaş düzeni gereği ihtiyattaki Türk birlikleri Tarankoğlu komutasında, tepelerin arkasında
pu-suda bırakılmış emir almadıkça yerlerinden oymamamaları, ancak zamanı gelince pusudan
çıkıp düşmanı önce ok yağmuruna sonra da imha etmeleri emredilmişti.
BİZANS KUVVETLERİNİN SAVAŞ DÜZENİ
Malazgirt' in doğusunda düzgün, peş peşe saflar sıkışık kare nizamına göre dizilmiş olan
Bizans ordusunu da Sağ-Sol-Merkez ve ihtiyatlar olarak düzenlenmiş-lerdir. Bu nizamda;
Merkez de İmparator. Sol kanatta Rumeli birlikleri komutanı, Nikephoros Briyennos, Sağ
kanatta Anadolu birlikleri komutanı, Kapadokyalı Attaliates, ihtiyat kuvvetleri-nin başında ise
Andririkos Ducor bulunması planlanmıştı.
Yukarda belirtilen plân gereği birlikler savaş düzenine girmeden önce her iki orduda dualar
etmiş, papazlar ayin düzenlerken, Türk birlikleri topluca cuma namazını kılmışlar ve
konuşmalar ile heyecan had safhaya çıkarılmıştı. Bu maksatla Alparslan namazda yaptığı
duada, Allah'a en içten yalvarış ve yakarışla "Tanrım niyetim halistir. Bana yardım et. Şayet
sözlerimde hilaf varsa beni kahret". Sözleri ile inancının gereğini yapmıştır.
Alparslan bundan sonra atımın kuyruğunu bir gelenek olarak kendi eliyle bağlamış, ok ve
yayını atıp, kılıç ve gürzünü alarak ordusunun başında yerini almıştır.
Merkez kuvvetlerinin başında düşman birlikle-rine şiddetli bir şekilde hücum etmiş
süvarilerinin attıkları oklar ile Bizans ordusunun ön safları dağılmış büyük bir şok ile
gerilemeye başlamışlar-dır. Diyojen bu durum karşısında büyük bir endişeye kapılmış, tarihi
büyük hatasını yaparak asıl kuvvetlerini harp sahasına sürmüştür. Bu Alparslan’ın beklediği
bir netice olarak planın diğer kısımı icabı gayet cesur çarpışmalar ile Bizans'a karşı
konulmaya çalışılmış. Neticede yeniliyormuş izlenimini vermek suretiyle geri çekilmeye
başlanıl-mıştır. Bu sahte ricatten imparator hiç bir şekilde şüphelenmemiş, Türk ordusunun
tamamen imha edilme zamanını geldiğine kanaat ederek, büyük güçleriyle saldırıyı

sürdürmüştür. Ancak Alparslan, ricat ettiğini pusu bölgesine Bizans birlik-lerini yeterince
çektikten sonra, derhal hücum emriyle değiştirmek suretiyle düşmanı şaşırtmış-tır. Romanos
Diogenes bunun üzerine geride kalan birliklerimde anlamış, müthiş bir şekilde ok atışlarıyla
düşmanı çembere almaya çalışmıştır. "Kaptan taktiği olarak bilinen bu usulde düşman pusuya
düştüğünü anlamış, çemberi yarıp çıkmak için savaş düzeninin tamamen bozmuş ve tam bir
panik içinde kalmıştır. Ancak esas panik, Rumeli Türk birliklerinin komutanları Tamiş ile
birlikte Alparslan birliklerine katılmaları sebebiyet ver-miştir. Bu durumda Bizans ordusu tam
bir umutsuzluğa düşmüştür. (21).
İmparator durumun kendi aleyhine devam ettiğini görmüş, Malazgirt'i terk etmeye karar
vermiş, ancak buna fırsat bulunmamıştır. Tek çarenin çarpışmak olduğunu anlamış, bütün
gü-cüyle harbe devam etmiştir. Bu arada ihtiyat kuvvetleri ve komutanları Andranikos dukas
da dâhil tam bir panik içinde ricate başlamıştır.
İmparator çok iyi çarpışmasına rağmen atının ve kendisinin yaralanması, atından düşmesi
sonucu öldürülmek istenmişse de, İmparator olduğumu anlayan bir asker tarafından esir
edilmiştir. Bu arada pek çok esir edilen komutan ile birlikte, zincirli olarak Alp Arslan'ın
huzuruna getirilmiştir
Bizans ordusu 6 saat içinde tamamen çökertilmiştir. İmparatorun yapacak bir şeyi kalmamış
kaderine razı ölüm emrini beklemiş, ancak Alp Arslan'ın lütfuna mazhar olmuş sulh
imzalayarak memleketine dönmüştür.
27 Ağustos günü tamamen imha edilmiş, kalanlar ise esir düşmüş olan Bizans ordusu Türkler
için, artık bir tehlike olmaktan çıkmış, Anadolu kapıları ise Türklere tamamen açılmıştır.
Büyük kuvvet dengesizliğine rağmen kısa bir zamanda kesin bir netice alınmasına Alp Arslan
ve komutanlarının üstün sevk ve idaresinin bir sonucu olarak görülmesi, karışık düzensiz sevk
ve idareden yoksun ve kendini beğenmiş bir impara-torun başta bulunması da yardımcı
olmuştur.
Anadolu’nun Türkleşmesine, İslamlaşmasına ve bir vatan olmasına yol açan bu büyük zaferin
akisleri İslam alemi ve Hıristiyan alemin kalesi durumunda olan Bizans böyle büyük bir
hezime-te uğramasını Hıristiyan devletler gururlarına yedirmemişler, Türkleri bir tehdit aracı
olarak görmeye ve Anadolu’dan atmaya karar vermişler-dir. Nitekim Avrupa kilisesi 1095
yılında Türklere karşı haçlı seferlerini de başlatmışlardır.
Bu zaferle Türkler orta doğuda İslam âleminin koruyuculuğunu, İslamiyet’in kalkan görevini
ka-zanırken, Bizans’ın nüfusunun kırılmasına, çeşitli din ve mezhepteki insanların Türkleri
bir kurtarıcı olarak görmelerine sebep olmuştur.
Bu aziz vatanın bizlere böylesine büyük bir zafer kazanarak armağan eden ecdadımız, şehadet
mertebesine ermenin huzuru içinde görevlerini tam ve eksiksiz yapmışlardır. Şüphesiz yeni
nesiller, böylesine büyük zaferler ile bizlere emanet ettikleri bu aziz vatanı korumak ve
ecdadına layık olmak istemiş yakın bir geçmişte 30 Ağustos 1922 de düşmanlarına gereken
dersi vermesini bilmiştir.
Bu büyük zaferi kutlamanın sevincini yaşarken, aziz şehitlerimizi rahmetle anar, şerefli mazisi
zaferler ile dolu kahraman Türk ordusuna ve mensuplarına şükranlarımızı iletmeyi bir borç
biliriz.

