
SUYOLCU 

tı. 1826 tarihli İhtisap Ağalığı Nizamna
mesi'nde suyolcuların su yollarını bozarak 
halka zulmettiğinden, su nazıriarının bun
lara göz yumdoğundan bahsedilerek ge
reğinden fazla suyolcuların başka işlere 
yerleştirilmesi , suyolcuların kendilerine 
mahsus bıçaktan başka herhangi bir silah 
taşımamaları gibi konular da yer alıyordu. 
Suyolcular önce 1836'da Evkaf Nezareti '
nin kuruluşuyla bu kurum bünyesinde ve 
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren kurul
maya başlanan belediyelerde yer alarak su 
işlerinden sorumlu görevliler haline gelir
ken suyolcu terimi de tarihe karıştı. 
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SUYOLCUzAoE MEHMED NECİB 

L 

(ö. ll 71/1758) 

Devhatü'l-küttab 
adlı eseriyle tanınan hattat, ' 

şair ve alim. 
_j 

Eyüp'te doğdu. Babası Hattat ömer 
Efendi gençliğinde Kastamonu'dan İstan
bul'a göç etmiştir. Ünlü hattat Suyolcuza
de Mustafa anne tarafından dedesi oldu
ğu için Suyolcuzade lakabıyla tanınır. İlk 
öğrenimini Bahçekapı Valide Sultan Mek
tebi'nde gören Mehmed Necib, dini ilimler 
yanında Ağakapılı İsmail Efendi'den ak
lam-ı sitteyi meşkederek id'ızet aldı . Kur
şuncuzade Ahmed Efendi ile de kısa bir 
süre yazı müzakere ettikten sonra sülüs 
ve nesihte asıl gelişmesini Yedikuleli Sey
yid Abdullah'ın hat derslerine devam ede
rek elde etti. Kimden öğrendiği bilinme
mekle beraber ta'lik ve hurdesini de çok 
iyi yazıyordu. lll. Ahmed'in üç şehzadesi
nin sünnet şenliklerini anlatan Seyyid Veh
bi'nin Surname'sini hurde nesta'likle Şa
kir Hüseyin, nesihle Mehmed Necib Efen
di yazmakla görevlendirildi. 1132'de ( 1720) 
yazımına başlanan Surname, Levni'nin 
minyatürleriyle (TSMK, lll. Ahmed, nr. 3594) 

beş yılda tamamlandı. Müderrislik ve Ha
remeyn teftiş katipliğiyle Mısır ' ın Reşid 
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şehrinde kadılık görevinde bulunan Necib 
Efendi Mi'rac gecesi 27 Receb 1171 'de (6 
Nisan ı 758) İstanbul'da vefat etti ve Eyüp'
te Mustafa Ağa Çeşmesi yakınında dedesi 
Suyolcuzacte Mustafa'nın yanına defnedil
di. Fakat buradaki mezarlar son zamanlar
da şehir planlama çalışmaları sonucu or
tadan kaldırılmıştır. Necib Efendi'nin ak
lam-ı sittede yetiştirdiği. Devhatü'l-küt
tdb ile Tuhfe-i Hatlatin'de adları geçen 
talebeleri arasında İbrahim Şem'i, Ah
med, Abdullah, Osman b. İsmail, Seyyid 
Osman (Kisedar), Hakim Mehmed Efendi, 
Mustafa b. Mehmed, İbrahim (Kaşlı) . Os
man Efendi (Türbedar), Abdullah SGfizade, 
Bosnalı Osman Efendi ve ZuhGrl Mustafa 
Efendi anılabilir. 

Bir mushafyazdığı bilinen Necib Efendi'
nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
de de (Hazine, nr. 2299) cildbend içinde 
bir sülüs-nesih kıtası vardır. Necib Efen
di, "Nedba" mahlasıyla yazdığı şiirleri ve 
düşürdüğü tarihleri mürettep divanında 
toplamıştır (İstanbul Büyükşeh i r Beledi
yesi Atatü rk Kitaplığı , Belediye, nr. 169). 

Zeynüddin İbn Nüceym'in el-Eşbah ve'n
ne:{.a,ir ( Hacı Selim Ağa Ktp., Hacı Selim 
Ağa , nr. 282). Mustafa All Efendi'nin M e
hasinü 'l-adab (TSMK, Revan Köşkü, nr. 
418). Esnay-ı Musalahada Tevarüd Eden 
Mekatib (TSMK, Revan Köşkü, nr. ı 953) 

Necib Efendi'nin istinsah ettiği bilinen eser
ler arasındadır. Türk ve İslam Eserleri Mü
zesi'nde korunan Suyolcuzacte Mustafa'
nın kabir kitabesi eel! sülüs hatla Mehmed 
Necib Efendi tarafından yazılmıştır. Eyüp'
te Ahmed Efendi Türbesi, Kadızade Çeş
mesi, Üsküdar'da Nuhkuyusu caddesinde 
günümüzde mevcut olmayan Mehmed Ağa 
Çeşmesi , Tophane'de Defter Emini Çeş

mesi, Kasımpaşa'da Tersane Emini Hacı 
Ahmed Ağa Çeşmesi ve Otakçılar'da Kıri
mi Mehmed Efendi Çeşmesi'nin manzum 
kitabe metinleri de Mehmed Necib Efen
di'ye aittir. 

Mehmed Necib Efendi'nin en önemli ese
ri hat sanatları konusunda başvuru kayna
ğı olan Devhatü'l-küttab'dır. Eserin mu
kaddimesinden ı. Mahmud zamanında Ba
büssaade ağasının muhasebecisi olan is
mail b. İbrahim'in teşvikiyle kaleme alındı
ğı, Nefeszade İbrahim Efendi'nin Gülzar-ı 
Savab'ını tamamlayan bir eser olduğu ve 
11 SO'de (ı 737) telif edildiği anlaşılmak
tadır. Mehmed Necib Efendi, Devhatü'l
küttab'ın yazımında Tuhfe-i Sami, M e
nakıb-ı Hünerveran, Vefeyatü'l-a'yan, 
Mevz uatü'l-ulCt.m, Gülzar-ı Savab gibi 
eserlerden yararlanmış, çağdaşı hattatlar
la ilgili bilgileri de bizzat kendilerinden ve 

yakın çevrelerinden toplamıştır. Ağır bir 
dille yazılmış olan Devhatü 'l-küttab üç 
bölümden (makaleden) oluşur. Birinci bö
lümde hattat padişahlar, ikinci bölümde 
hattın tarihçesi ve fazileti ele alınmış, ese
rin geniş tutulan üçüncü bölümünde ise 
özellikle Osmanlı ülkesinde ve diğer İslam 
ülkelerinde yetişen aklam-ı sitte, nesta'lik 
ve divani yazıda ünlü 495 hattatın biyog
rafisi yer almıştır. Devhatü 'l-küttab'ın Top
kapı Sarayı Müzesi (Emanet Hazinesi, nr. 

1232/3; Hazine, nr. 1294). Süleymaniye (Fa

tih, nr. 4359). Millet (Al i Eml rl Efendi , Ta
rih , nr. 800). İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 
9627) ve Ankara Türk Tarih Kurumu (nr. 
541, 585 ) kütüphanelerinde nüshaları bu
lunmaktadır. Kilisli Muallim Rifat, Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan 
bir nüshayı (Emanet Hazinesi, nr. 1232/3 ) 

esas alarak eserin sadece üçüncü bölü
münü kısaltarak günümüz Türkçe'sine çe
virmiştir ( İstanbul 1942 ). 
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SUYOLCUzADE MUSTAFA EFENDi 
(ö. 1097 / 1686) 

L 
Osmanlı hattatı. 

_j 

Tahminen 1 028 ( 1619) yılında İstanbul'un 
Eyüp semtinde doğduğundan EyyGbi. Su
yolcu Ömer Ağa'nın oğlu olduğu için Su
yolcuzade lakabıyla anılır. Dede ismiyle ta
nınan bir hattattan derse başlayıp onun 
vefatıyla Büyük Derviş Ali'nin talebesi ol
du. Osmanlılar'da yazı sanatının menşei 

sayılan Şeyh Hamdullah'tan itibaren Şük

rullah Halife, Pir Mehmed b. Şükrullah , 

Hasan Üsküdari, Halid ErzurGınl ve Der
viş Ali sırasıyla kendisine kadar gelen ya
zı üsiGbunda Suyolcuzade Mustafa Efen
di bu zincirin son halkasını teşkil etti. Zira 
onun yetiştirdiği Hafız Osman Efendi'yle 
yeni bir çığır açıldı. Derviş Ali , genç tale
besi Hafız Osman'la istediği kadar meşgul 
alamayınca meşk için onu Suyolcuzacte'ye 
gönderdi. Necmeddin Okyay, eline geçen 
bir Suyolcuzade kıtasını hocası Sami Efen
di'ye gösterip kanaatini sorduğunda o da 



bu noktaya dikkat çekerek, "Benim itika
dımca Hafız Osman, Suyolcuzade'ye mü
laki olduktan sonra Hafız Osman olmuş
tur" cevabını verdi. 

Aklam-ı sitteden icazet alışından ölümü
ne kadar ömrünü yazı yazmak ve öğret
mekle geçiren Suyolcuzade Mustafa'nın 
tesbit edilebilen talebeleri şunlardır: Şeyh
zade Abdi, Seyyid Abdülkadir Çelebi (Kas
tamonulu) , Müzehhip Abdurrahman, Ab
dullah b. Hüseyin, Kurşuncuzade Ahmed 
EyyObl. Balazade Ahmed, Benlizade Ah
med EyyObi, Çöpçüzade Ahmed, Ahmed 
Üsküdarl, Ali (Kasımpaşalı), Kirli Cafer Çe
lebi, Ebubekir Ağa ( Eğrikapılı). Feyzl İbra
him (Çelebi imam), Şeyhülislam Seyyid Fey
zullah Efendi, Sepetçizade Mehmed Efen
di, Mehmed Azizi, Bldestüblpa Mehmed 
Bolevl, Mehmed Larendl, Mehmed b. Ali, 
Sakazade Mustafa, Salatizade Mustafa, 
Mustafa (Kastamonulu). Ferruhzacte MO
sa Larenöı, Osman Ağa, Osman b. Abdül
bfıki, Mlrialem Osman, Ömer b. Mehmed 
EyyObi, Ömer Ağa, Receb Hafife, Süleyman 
Ahenlnkalem, İmam Yusuf. Bunların dışın
da Hafız Osman, Hocazade Mehmed En
veri (Karakız). Caöızade Abdullah ve Kas
tamonulu Ömer Efendi de onun önde ge
len öğrencileri arasında yer alır. 

Müstakimzade, Tuhte'de Suyolcuzade'
den bahsederken (s. 536) onun Kadirlta
rikatına intisabı bulunduğunu ve ömrü
nün sonlarında Devlet-i Aliyye ile sefere 
memur edildiğini belirtmektedir. Bunun 
hangi sefer olduğu belli değilse de ölü
münden birkaç yıl önce gerçekleşen Viya
na seferi olması muhtemeldir. Suyolcuza
de Mustafa Efendi vefat edince Eyüp'te 
Hamamarkası'ndaki kabristana defnedil
di, ancak kabrinin yeri bilinmemektedir. 
Devhatü'l-küttdb'ın müellifi olan tarunu 
ve Ömer Efendi'nin oğlu Suyolcuzade Meh
med Necib tarafından yazılan kabir kita
besi ikiye ayrılmış halde Türk ve İslam Eser-

Suyolcuzade 
Mustafa 
Efendi'nin 
sülüs-nesih kıtas ı 

[[İEM , nr. 2457) 

leri Müzesi'ne nakledilmiş olup orada ya
pıştırılarak tamir görmüştür. Elliden fazla 
mushaf (TSMK, Yeniler, nr. 761; Chester 
Beatty Library, is . nr. 1526; Abdurrahman 
el-Uveys Koleksiyonu 1 Şarika, 1081/1670 
tarihi i) , 1 00 kadar en'am (üç adedi TSMK, 
Emanet Hazinesi, nr. 356, 357. 358'dedir), 
sayısız evrad ve murakka' yazan Suyolcu
zade'nin hususi koleksiyonlarda daha zi
yade kıtalarma rastlanmaktadır (Sakıp Sa
bancı Müzesi, nr. 151, 415) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Suyolcuzilde. Devhatü 'l-küttab, s. 73; Müsta
kimzade, Tuhfe, s. 536-537; Habib, Hat ve Hatta
tan, istanbul1305, s. 155; Ali Alparslan, Osman
lı Hat Sanatı Tarihi, istanbul 1999, s. 49-50; M. 
Uğur Derman, Sabancı Üniversitesi Sakıp Saban
cı Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçme/er, istan
bul 2002, s. 74-75, 78; a.mlf .. Eternal Letters, 
Sharjah 2009, s. 56-59; Muhittin Serin, Hat Sa
natı ve Meşhur Hattatlar, istanbul2003, s. 122. 

li! M. UöuR DERMAN 

ı ı 

SUYOLCUzADE SALiH EFENDi 
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(bk. sALiH EFENDi, Suyolcuzade). 
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SUYÜTi 

L 
(bk. SÜYÜTI). 
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SÜZENi 
(..si_;_,....) 

Şemsüddin Tacü 'ş-şuara Muhammed 
b. Ali Hakim Süzeni-yi Semerkandi 

(ö. 569/ 11 73) 

L 
Hicivleriyle ünlü İranlı şair. 

_ı 

Semerkantyakınlarındaki Nesef'te (Nah
şeb) veya bazı kaynaklara göre Semer
kant'ın Kelaş köyünde doğdu. Hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda 

SÜZENI 

kendisinden "emlahu'ş-şuara" , Fahreddin 
EbQ Bekr-i SOzeni diye söz edilmekte, şi
irlerinde adını EbO Bekir, Muhammed ve 
Ömer şeklinde de andığı görülmektedir. 
Selman-i Farisi'nin soyundan geldiğini ile
ri süren SOzeni bazı şiirlerinde "Selmanl" 
mahlasını kullanmıştır. Gençliğinin ilk yıl
larında öğrenimini sürdürmek için Buha
ra'ya gitti, orada iğnecilik sanatını öğren
di. Muhtemelen "SOzeni" mahlasını bu se
beple almıştır. "Mes'Odl" mahlasıyla şiir ya
zan babasından bu yeteneğini aldığı ve şair 
olmasında babasının etkili olduğu anlaşıl
maktadır. Buhara'dan başka Semerkant'
ta eğitim gören ve hayatının büyük kısmı 
burada geçen SOzeni, şiirlerinde ilk hami
leri olan Karahanlı Hükümdan Arslan Han 
ve Kılıç Tamgaç Han 'ı, ayrıca Buhara'nın 

önde gelen ulema ve yöneticilerinden olan 
Burhan ailesinden bazı kimseleri , Sultan 
Sencer'i ve başkalarını methetti. Hayatının 
son yıllarını yoksulluk içinde geçiren ve bu 
durumunu şiirlerine de yansıtan Sı1zen1 
S69 ( 1173) yılında seksen yaşlarında ve
fat etti. S62'de ( 1166-67) öldüğü de kay
dedilir. 

Şiirlerinden Arapça'yı ileri düzeyde bil
diği ve Türkçe'sinin de iyi olduğu anlaşılan 
SOzenl Fars şiirinde Türkçe kelimeler kul
lanan şairler arasında bulunmaktadır. Şiir

lerinde yer verdiği konular arasında Hıris
tiyanlık ve Mani inancı hakkındaki bilgiler 
de bu alanlardaki birikimini göstermekte
dir. Daha çok bir hiciv ve eleştiri şairi ola
rak tanınan SQzenl hiciv ve alay dalında 
özgün kavramlar ve mazmunlar türetmiş. 
duygularını dile getirmek için en ince ve 
zor anlamlı kelime ve kavramları, sert ve kı
ncı ifadeleri kullanmaktan kaçınmamıştır. 
A'mak-ı Buhar!, Senaı, Evhadüddin Enve
r!, Muizzl, Edlb Sabir, Reşldüddin Vatvat 
gibi çağdaşı meşhur şairleri hicvetmekten 
geri durmamış, hayatının sonlarına doğru 
diğer birçok şair gibi hiciv ve eleştiriden el 
çekmiş, bu kırıcı tutumundan pişman ol
duğunu şiirlerinde dile getirmiştir. 

Devrinde önemli bir şair kabul edilen SO
zenl'nin şiirlerinin çoğu kaside türündedir. 
Özellikle bazı hükümdarlar, emirler ve ve
zirleri methettiği şiirleri güçlü, akıcı ve sa
dedir. Musammatları ve ruballeri gazelleri 
gibi güçlü ve derin değildir. SOzenl daha 
çok UnsOrl ve Ferruhl-i Sistani gibi ünlüle
rin tarzını takip etmiş, ancak şiir kalitesin
de onların seviyesine ulaşamamıştır. Şai
rin kaside, musammat, gazel, kıta ve ru
ballerden oluşan ve çok sayıda yazma nüs
hası bulunan divanının Nasırüddin Şah Hü
seynl tarafından tenkitli metni yayımlan
mıştır (Tahran 1338 h ş. ) . 
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