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SÜLEYMAN b. ABDÜLMELİK 
(~ı~0-!u~l 

Ebü EyyOb Süleyman b. Abdilmelik 
b. Mervan b. el-Hakem el-Ümevi 

(ö. 99/717) 

Emevi halifesi 

L 
(715-717). 

_j 

SS-60 (675-680) yılları arasında Medine'
de doğdu. Babası Abdülmelik b. Mervan, 
annesi Gatafan kabilesinden Veliade bint 
Abbas b. Caz'dır. Çocukluğunun ilkyıllarını 
badiyede dayılarının yanında geçirdi (Bela
zür!. Ensab, vııı. 99). Daha sonra Dımaşk'
ta kardeşleri Velid ve Mesleme ile birlikte 
özel hocaların gözetiminde yetişti. Oğulla

rının eğitim durumunu bizzat takip ede
rek bazan onları imtihan eden Abdülme
lik hocalardan onlara Kur'an okumayı, bir 
idareci için önemli olan güzel konuşmayı 
ve şiiri öğretmelerini, ayrıca güzel ahlak 
konusunda bilgilendirmelerini isterdi. 

81 (701) yılında hac emirliği görevini yü
rüten Süleyman 8S'te (704) babası Abdül
melik tarafından ağabeyi Velld'in ardın
dan ikinci veliaht tayin edildi. Velld'in ha
lifeliğinde Cündifilistin valisi oldu. Bu sıra
da Kudüs'e yaklaşık 45 km. uzaklıkta Rem
le şehrini kurdurdu ve orayı yönetim mer
kezi yaptı. Haccac b. Yusufes-Sekafi ta
rafından Horasan valiliğinden aziedildikten 
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sonra tutuklanan Yezld b. Mühelleb 90 
(709) yılında hapisten kaçıp Remle'ye gel
di ve Süleyman'a sığındı. Haccac'ın gös
tereceği şiddetli tepkiye rağmen Yezld'in 
teklifini kabul eden Süleyman halifeye mek
tup yazarak Yeiid'in affedilmesini istedi. 
Velld, Yezld'in kendisine gönderilmesinde 
ısrar edince onun aiTedilmesini sağlayabil
mek için oğlunu da birlikte gönderdi, ayrı
ca Yezld'in hazineye ödemesi gereken pa
rayı ödemeyi üzerine aldı. Neticede Süley
man'ın mektubu ve yeğeninin ısrarları ile 
Velid, Yezld b. Mühelleb'i affetti. Serbest 
bırakılınca Remle'ye dönen Yezld, Süley
man'ı Haccac'a karşı tahrik etmeye devam 
etti. 

1. Velld, halifeliğinin son yıllarında oğlu 
Abdülaziz'i veliaht yapmak için Süleyman'
dan veliahtlık hakkından feragat etmesini 
istedi. Süleyman buna yanaşmayınca vali 
ve kumandanlarının yardımına başvurdu. 
Bu konuda Haccac ve Horasan Valisi Ku
teybe b. Müslirn onun yanında yer alırken 
Ömer b. Abdülazlz, Süleyman'ı destekledi 
ve bu teklife karşı kesin bir tavır aldı. Neti
cede durum iki kardeş arasında derin bir 
husumete yol açtı. Hatta Velld'in, yanına 
çağırdığı Süleyman emrine uymayınca onu 
yola getirmek maksadıyla sefer hazırlığına 
başladığı, ancak bu sırada hastalanıp ve
fat ettiği bildirilmektedir (Taberl. VI, 499) 
Bu teşebbüs, Süleyman'ın Haccac'a ve onun 
adamı Kuteybe'ye duyduğu öfkeyi körük
ledi, halifelik kendisine geçtiğinde bunun 
hesabını sormaya karar verdi. Karşı taraf 
da bunu biliyordu. Nitekim Haccac'ın onun 
intikamının korkusuyla Velid'den önce ölüp 
Süleyman'ın halifeliği dönemine kalmamak 
için dua ettiği söylenir. 

1. Velid vefat edince o sırada Remle'de 
bulunan Süleyman, Kudüs'te halife olarak 
biatları kabul etti (Cemaziyelahir 961 Şu
bat-Mart 715). Yezld b. Mühelleb'iyanına 
alıp Dımaşk'a gitti. Süleyman'ın ilk İcraat
ları Haccik tarafından hapse atılmış olan 
binlerce mahkOm için umumi af ilanı, sür
günterin yerlerine dönmesine izin verme, 
esirleri serbest bırakma ve geciktirilen na
mazların vaktinde kılınmasını sağlama ol
du. Süleyman'a bu uygulamaları dolayısıy
la "miftahu'l-hayr" denildiği zikredilir. An
cak kendisine bu unvanın verilmesi Ömer 
b. Abdülazlz gibi dindar bir şahsı veliaht 
tayin etmesine de bağlanır. Süleyman, bu 
uygulamalarının ardından çoğu Haccac'ın 

ekibinden olan vali ve kumandanları görev
lerinden alarak yerlerine yeni valiler tayin 
etti. Ayrıca görevden alınanlardan kendi
sinin tahta varis olmasını engelleme hu
susundaki teşebbüsünde ağabeyi Velld'i 

destekleyenleri cezalandırmaya başladı. 
Onların devlete yapmış oldukları hizmeti 
dikkate almayan Süleyman cezalandırma 
işini yerlerine tayin ettiği valiler vasıtasıyla 
yürüttü. Irak valiliğine Haccac'ın can düş
manı Yezld b. Mühelleb'i getirerek Hac
cac'a olan öfkesini onun yakınlarını Yezld'in 
eliyle cezalandırmak suretiyle gidermeye 
çalıştı. Sıranın kendisine geleceğini bilen 
Kuteybe b. Müslim halifeye mektup yaza
rak görevde bırakıldığı takdirde hizmeti
ne devam edeceğini bildirdi. Bu arada ba
şına gelecekleri önlemek için mektupları
nın cevabını beklemeden bir isyan başlat

tı. Fakat Arap kabilelerinden beklediği des
teği bulamadı ve kızdırdığı Temimliler'in 
öncülük ettiği birlikler tarafından orta
dan kaldırıldı (Zilhicce 96 1 Ağustos 715). 

öte yandan Haccac'ın akrabası olmanın dı
şında bir suçundan bahsedilmeyen Sind 
fatihi Muhammed b. Kasım es-Sekafi, ye
rine tayin edilen Yezld b. Ebu Kebşe es
Seksekl tarafından zincire vurulup lrak'a 
gönderildi, Vasıt'ta zindana atılarak işken

ce altında öldürüldü. Süleyman, Velld'in 
son günlerinde Endülüs'ten Dımaşk'a çağ
rılan Musa b. Nusayr'a haber göndererek 
ondan yürüyüşünü yavaşlatıp Dımaşk'a ha
lifenin ölümünden sonra girmesini ve ge
tirmekte olduğu ganimet ve esirleri ken
disine takdim etmesini istemişti. Ancak 
Musa onun emrine uymayıp Velid ölme
den Dımaşk'a ulaştı. Süleyman'ın bu yüz
den Musa'ya yaptıkları kaynaklarda farklı 
şekillerde anlatılmaktadır. Musa'yı görev
lerinden aziedip tutuklattığı, ayrıca büyük 
miktarda para ödemekle yükümlü tuttu
ğu, Ömer b. Abdülazlz'in araya girmesi ve 
Yezld b. Mühelleb'in ödeyeceği paraya ke
fil olmasıyla onu affederek daha sonra İs
tanbul seferi hususunda onunla istişare 
ettiği ve 98 (716-17) yılında beraberinde 
hacca götürdüğü zikredilir. 

Fetihlere büyük önem veren Süleyman 
döneminin en önemli askeri olaylarının ba
şında kardeşi Mesleme b. Abdülmelik ta
rafından gerçekleştirilen istanbul kuşat
ması gelir. Aynı maksatla başlattığı aske
ri hazırlıkları son safhaya getiren kardeşi 
Velld'e nasip olmayan fatihlik şerefini ka
zanmak için Süleyman sefer hazırlıklarını 
hızlandırdı. Hazırlıklar tamamlanınca Bi

zans sınırına yakınlığı dolayısıyla askeri üs 
haline getirdiği Halep civarındaki Dabık'a 
geldi. Ardından yaklaşık 1 00.000 kişilik or
dunun başına Bizans cephesinin ünlü ku
mandanlarından olan kardeşi Mesleme'yi 
getirdi ve 97 yılı başlarında (Eylül 715) 

onu Dabık'tan yola çıkardı. istanbul'u fet-



h etme kararlılığını göstermek için islam 
ordusu istanbul'a girineeye kadar Dabık'
tan ayrılmayacağına yemin etti. Ayrıca Mes
leme'ye fethi gerçekleştirmeden veya ken
disinden yeni bir emir almadan geri dön
memesini tembih etti. Ancak Süleyman, 
başarısızlıkla sonuçlanan ve yerine geçen 
Ömer b. Abdülazlz tarafından kaldırılan 
istanbul kuşatmasının devam ettiği gün
lerde Dabık'ta vefat etti. 

Öte yandan Irak valiliğine tayin edilen 
Yeiid b. Mühelleb, vergi toplaması yüzün
den halkın kızgınlığını üzerine çekmernek 
için marı işlerle bir başkasının görevlendirit
mesini istemişti. Halife tarafından bu iş
lerle görevlendirilen Salih b. Abdurrahman 
el-Katib, kendisinin yaptığı müsrifçe har
camaların hazine hesabından ödenmesine 
karşı çıkınca önceden valilik yaptığı Hora
san'a gitmek için Horasan'ın da kendi ida
resine verilmesini istedi. Maksadına ulaş
tıktan sonra Irak şehirlerine valilik için ve
killer tayin edip Horasan'a gitti ve orada 
seferler düzenleyerek Cürcan ve Taberis
tan'ın fethini gerçekleştirdi (981716-17). 

Oğlu Eyyüb'u veliaht tayin eden Süley
man, Eyyüb kendisinden önce ölünce is
tanbul'a gönderdiği ordunun kumandanı 
olan ikinci oğlu Davud'u veliaht tayin et
meyi düşündüğü günlerde ağır bir has
talığa yakalandı. Bu sırada meseleyi da
nışmanı Reci'ı b. Hayve'ye açtı. Sonunda 
onun tavsiyesine uyarak oğulları ve kar
deşleri bulunduğu halde halifeliği sırasın
da her konuda görüşüne başvurduğu en 
yakın danışmanı , amcaıadesi ve aynı za
manda eniştesi olan Ömer b. Abdülazlz'i 
veliaht tayin etmeye karar verdi. Ondan 
sonra da kardeşi Yezld'i ikinci veliaht ola
rak gösterdi. Bu konudaki vasiyetini yaz
dırıp ölümünün ardından Dabık Mescidi'n
de toplanacak hanedan mensuplarından 
vasiyetnarnede zikredilen şahsa biat sözü 
aldıktan sonra açıklaması şartıyla Reca'
ya teslim etti. Kısa süre sonra da vefat et
ti ( 10 veya 12 Safer 991 22 veya 24 Eylül 

71 7) Öldüğü sırada otuz dokuz-kırk beş 
yaşları arasında olduğu rivayet edilmekte
dir. Halifeliği yaklaşık iki yıl sekiz ay sür
müştür. 

Süleyman b. Abdülmelik, devlete büyük 
hizmeti geçen valileri ve kumandanları 
şahsi sebepler yüzünden cezalandırması ve 
bunu valilerinin eliyle yaparak kabile mü
cadelelerini arttırması sebebiyle eleştiril
mektedir. Kısa süren dönemi devletin du
raklama döneminin başlangıcı sayılmak
tadır. Öte yandan onun zamanında dik
kat çeken önemli bir gelişme din alimle-

rinin halife üzerindeki nüfuzlarının artma
sıdır. Abdülmelik döneminde Reca b. Hay
ve ve Kablsa b. Züeyb ile başlayan din alim
lerinin nüfuzu, yerine veliaht tayin ettiği 
Ömer b. Abdülazlz ve bu tayinde etkili olan 
Reca b. Hayve ile yüksek bir noktaya ulaş

mıştır. 

Mağrur bir halife olduğu söylenen Sü
leyman nakışlı ve süslü elbiseler giymeyi 
severdi. Hattanakışlı bir kefen içinde def
nedilmeyi vasiyet ettiği, nakışlı elbise giy
meyen görevlileri huzuruna kabul etme
diği zikredilir. Kaynaklarda yeme içmeye 
düşkünlüğü ve darbımesel haline gelen 
oburluğu hakkında birçok rivayet nakle
dilmektedir. Remle şehrini kurdurması , 

şehre kanalla 12 km. uzaklıktaki Ebufut
rus nehrinden su getirtmesi, çok sayıda 
kuyu açtırması, 96 (715) yılında Nil'e el
Mikyasü'l-keblr'i yaptırması ve Dabık'ta 
kaldığı sırada, nakışları ve süslemeleri ba
kımından Dımaşk Emeviyye Camii'ne ben
zetilen, inşaatı ı. Velid devrinde başlatılan 
Halep Ulucamii'ni tamamlattırması onun 
imar işlerine verdiği önemi göstermekte
dir. 
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SÜLEYMAN ATA 

(bk. HAKIM ATA). 
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SÜLEYMAN b. BilAL 

SÜLEYMAN BEY, Çapanoğlu 
(ö . 1813) 

Bozok merkez olmak üzere 
Orta Anadolu' da 

nüfuz kuran 
Çapanoğulları ayan ailesine 

mensup mutasarrıf 
(bk. ÇAPANOGULLARI). 

SÜLEYMAN BEY, Eşrefoğlu 
(ö. 701!1302) 

Beyşehir ve Seydişehir yörelerinde 
ortaya çıkan 

Eşrefoğulları Beyliği'nin 

kurucusu ve ilk beyi 
(bk. EŞREFOGULLARI). 

SÜLEYMAN b. BİIAL 
( J~ 0-! ı.:,ıı...,.,.t...) 

Ebu Muhammed Süleyman 
b. BilaJ et-Teymi 

(ö . 172/788) 

Hadis hafızı. 

ı 

_j 

ı 

_j 
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100 (718) yılı civarında doğdu. Serberi 
soyundan gelmiş olup Hz. Ebu Bekir'in to
runlarından Abdullah b. Muhammed b. Ab
durrahman'ın veya Kasım b. Muhammed'in 
mevlası olduğu için Teyml ve Kureşi nis
beleriyle, ayrıca Ebu Eyyub künyesiyle de 
anılmıştır. Hadis hi'ıfızı Süleyman b. Bilal, 
Ca'fer es-Sadık, Basralı zahid Hablb el
Acemi, Reblatürre'y, Humeyd et-Tav'il, Zeyd 
b. Eslem, Yahya b. Said el-Ensarl, Abdul
lah b. Dinar, Salih b. Keysan, Hişam b. Ur
ve, Musa b. Ukbe gibi şahsiyetlerden ha
dis rivayet etti. Yahya b. Said el-Ensarl'
den en çok onun rivayette bulunduğu be
lirtilmektedir. Kendisinden az sayıda hadis 
rivayet eden oğlu Eyyüb'dan başka Abdul
lah b. Mübarek, Ka'nebl, İbn Vehb, İsmail 
b. Ebu üveys, Said b. Ufeyr, Yahya b. Sa
lih, ensab alimi ve tarihçi İbn Zebale gibi 
alim ve muhaddisler rivayette bulundu. 
Abdurrahman b. Mehdi ondan daha çok 
hadis rivayet etmediği için pişmanlık duy
duğunu söylemiştir. Rivayetleri Kütüb-i 
Sitte'de yer alan ve çok hadis rivayet et
tiği kaydedilen Süleyman b. Bilal imam, 
müftü, hafız gibi unvanıarta anılmış; İbn 
Sa'd, Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, 
Nesaı, Ebü'l-Hasan el-icll, Ebu Hatim er
Razi gibi hadis münekkitleri onun sika ol
duğunu söylemiştir. Medine'de fetva ver
diği, aynı zamanda şehrin arazi vergilerini 
(harac) topladığı ve Medine muhtesibi ol-
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