
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-
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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) . 
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(bk. sALiH EFENDi, Suyolcuzade). 
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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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[!il NiMET YILDI1UM 

s üzi 
( I.Sj,... ) 

(1765-1830) 

L 
Mutasavvıf, divan şairi. 

_j 

Sivas'ta doğdu . Adı Ahmed' dir. Halvetiy
ye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu 
Şemseddin Sivasrnin (ö. 1006/ 1597) torun
larındandır. ilmi ve tasawufi bir çevrede 
iyi bir eğitim alarak yetişti. Dini bilgileri 
Hadiml'den, tasawufla ilgili bilgileri Şeyh 
Abdülmecid Efendi'den öğrendi. 1198'de 
( 1784) hacca gitti. Sivas'a dönüşünden 
sonra Şemsi Dergahı'nda postnişin oldu. 
SQzi 1246 (1830) yılında Sivas'ta vefat et
ti ve Sivas Meydan Camii'ndeki Şemsed
din Sivas! Türbesi'ne defnedildi. Yusuf Ak
yurt' un Sivas Şehri (Resimli Türk Abide
leri) adlı eserinde (XVII. şekil 53) mevcut 
Kara Şemseddin Sivas! Türbesi krokisine 
göre 18 numaralı mezar SQ:zl Ahmed Efen
di'ye aittir. Divanında yer alan, Halvetiyye 
tarikatı silsilesini anlattığı bir manzumede 
(s. 22) kendisinin Şemseddin Sivasl'den 
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sonra yedinci şeyh olduğunu ve Şeyh Ab
dülmecid Efendi'den el aldığını belirtmek
tedir. 

"SQzl" mahlasını kullanan şairin şiirlerin
de pek başarılı olduğu söylenemez. Nite
kim kendisi de divanın sonunda yer alan 
uzunca bir manzumesinde, "Gerçi na-mev
zun mühmel çok-durur bunda kelam" mıs
raı ile şiirlerinin sanat değerinin fazla ol
madığını ifade etmiş, İbnülemin Mahmud 
Kemal de, "Kişi noksanını bilmek gibi ir
fan olmaz" sözüyle bu kanaate iştirakini 
belirtmiştir. Manzumelerinden bir kısmı 
ilahi olarak bestelenmiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Müstezad nazım şek
liyle yazılmış iki, kaside şeklinde bir müna
cat ve iki na'tla başlayan divanda daha 
sonra tasawufi şiirler yer almaktadır. 192 
sayfadan ibaret divan Şemseddin Sivasl'
nin mevlidinden seçilmiş bölümterin de 
ilavesiyle Mehmed Eşref Efendi tarafın
dan bastırılmıştır (bk. bibl.). Çeşitli yaz
ma nüshaları bulunan eser üzerinde (Kap
lan, ll l [ 1994]. s. 42) Ayşe Ulusoy Suzi Di
vanı (Tenkit/i Neşir) (2004 , Cumhuriyet 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve 
Metin Ceylan ( 1999, Afyon Kocatepe Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) yük
sek lisans çalışması yapmışlardır. z. Sü
lUknô.me. Tarikatname adıyla da bilinen 
eserde süiQk ve tarikat adabından bahse
dilmektedir. Mensur olup içinde yer yer 
manzum kısımlar da bulunan eserin Süley
maniye Kütüphanesi'nde üç nüshası tes
bit edilmiştir (Osman Huldi Öztürkler, nr. 
63/14; Hacı Mahmud Efendi, nr. 3 131/2; 
Mihrişah Sultan, nr. 198/ 1 ). 3. Pendnô.me. 
Tasawufi nasihatlerden ibaret olan dok
san altı beyitlik mesnevide zahir ve batın 
ilminden, mücahededen, kötü huylardan 
arınmaktan vb. hususlardan bahsedilmek
tedir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'n
de iki yazması mevcuttur (Osman Huldi 
Öztürkler, nr. 63/7; Mihrişah Sultan, nr. 
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(Süleymaniye Ktp., 
Mihrişah 

Sultan, 
nr. 198/1) 

198/2). Manzumenin tenkitli neşrini bir 
makale halinde yayımiayan Mahmut Kap
lan (bk. bibl.) matbu bir nüshası daha ol
duğunu bildirmektedir. Eser ayrıca Alim 
Yıldız tarafından yayımlanmıştır (bk bi bl.) . 
Kaynaklarda SQzl'nin Kaside-i Bür'e Ter
cümesi adlı bir eserinden daha bahsedil
mektedir. 
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[!il HASAN AKSOY 

SÜZİ ÇELEBİ 
(ö . 931/1524) 

Gazavatname' si yle tanınan 
Osmanlı şairi. 

_j 

1455-1465 yılları arasında Prizren'de 
doğdu. Adı Mehmed b. Mahmud b. Ab
dullah'tır. Nakşibend'i tarikatına mensup 
olduğundan Suzl-i Nakşibendi, bazı kaynak
larda ise Suzl-i Rumi, SOzl-i Pürzerrini, 
Mevlana Suz'i, Sozi Çelebi 1 Efendi 1 Baba 
gibi isimlerle de anılmaktadır. Kardeşi Ne
hari ile birlikte başladığı medrese tahsilini 
bir gönül macerası yüzünden tamamlaya
madı. Daha sonra Mihaloğulları'ndan Plev
ne kolunu temsil eden Gazi Ali Bey'in ( ö. 

906/1500) maiyetine girerek onun akınla
rını yazdı. Ali Bey'in vefatından sonra oğ
lu Mihaloğlu Mehmed Bey'in yanında bu
lunarak onun da akınlarını yazmaya de
vam etti. 916'da ( 1510) Prizren'e döndü. 
Burada İlyas Hoca mahallesinde Bistrica 
suyu kenarında bir mescid, medrese ve 
kütüphane, medresenin hemen yanına ya
kın zamana kadar kullanılmakta olan bir 
çeşme ile külliyenin şehrin diğer tarafıyla 
irtibatını sağlamak üzere bir köprü yaptır
dı. İnşa edildiği dönemdeki taş işçiliğinin 
güzel bir örneği olan köprünün bugün sa
dece bir gözü ayaktadır. Osmanlı mimari
sinin en eski örneklerinden biri olan SQz'i 
Camii ise yapılan özensiz onarımlar yüzün
den günümüzde farklı bir kimliktedir (Ay
verdi , bk. bibl.) . 

SQzl Çelebi, Kalkandelen'de (Virmiça) 
halka zulmeden bir kadıyı yazdığı bir ga-


