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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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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-


