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duğu kaydedilmektedir. Süleyman b. Bi
la! tercih edilen görüşe göre 172'de (788) 
Medine'de vefat etti. Bu tarih 177 (793) 
olarak da zikredilmiştir. 
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SÜLEYMAN b. CERİR 
( Y-Y': 0-! u~ ) 

Süleyman b. Cerlr er-Rakkı ez-Zeyd! 
(ö. 187 /803'ten sonra [?]) 

Zeydiyye'nin tali tırkalanndan 
S üleymaniyye veya Cerir iyye'nin 

kurucusu. 
_j 

Rakki nisbesi dikkate alınarak Fırat neh
rinin Belh suyu ile birleştiği yere 1 O km. 
uzaklıkta bulunan Hakka'da doğduğu tah
min edilmektedir. Bağdat'ta Yahya b. Ha
lid el-Bermekl'nin huzurunda yürütülen 
ketarn münazaralarına katıldığı, özellikle 
imamiyye kelamcılarından Hişam b . Ha
kem'le imarnet hakkında, Mu'tezile'den 
Dırar b. Amr ve İbazıyye'den Abdullah b. 
Yezld ile değişik ketarn konularında tar
tışmalar yaptığı bilinmektedir (EJ2 [İng]. 
IX. 824) . Bu bilgilere dayanarak onun Ha
life Harunürreşld döneminde yaşadığı ve 
hayatının büyük bölümünü Bağdat'ta ge
çirdiği söylenebilir (Mu'cemü tabakati'l
mütekellimin, ı. 308-309). Zeydiyye'ye men
sup olmakla birlikte bu ekole aykırı bazı 
düşünceleri benimsernesi sebebiyle kay
nakların büyük bir kısmında Süleymaniy
ye, bazılarında Cerlriyye diye anılan tali fır
kanın kurucusu olarak kaydedilmiştir. Nev
bahtl kendisinden söz ettiği halde ekolü
nün isminetemas etmemiştir (Fıraf!:u'ş
Ş1'a, s. 9, 55-57). Hocaları, öğrencileri ve ha
yatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Sü
leyman b. Cerlr'in 187 (803) yılından son
ra öldüğü tahmin edilmektedir. 

Süleyman b. Cerlr'in günümüze ulaşan 
herhangi bir eseri bilinmediği için görüş
ler i genellikle Ebü'l-Hasan el-Eş'arl, Ab
dülkahir el-Bağdadl, ŞehfGr b. Tahir el-İs
feraylnl, Ebü'l-Muln en-Nesefı ve Şehris
tani gibi Sünni müellifleriyle Ebü'l-Hü
seyin el-Hayyat ve Kadi Abdülcebbar gibi 
Mu'tezile alimlerinin nakillerinden öğrenil
mektedir. Bu nakillerde ona atfedilen gö
rüşler şöylece özetlenebilir: Allah insanı 
bütün ihtiyar! fiilieri için geçerli olan bir 
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güçle (istitaat) donatmıştır. Allah alimdir. 
ancak O'nun ilmi ne kendisidir ne de gay
ridir. Hayat. kudret, sem', basar gibi sıfat
lar da böyledir (Eş 'arl. s. 64, 68, 70, 71-72, 
73) . Allah'ın sıfatları vücud, adem veya hu
dus, kıdem gibi özelliklerle nitelenmiş de
ğildir (Kadi Abdülcebbar. ŞerJ:ıu'l-Uşüli'l
i]amse, s. 183). İbn Cer!r'in düşüncelerinde 
istikrarsızlık görülmektedir. Eş' ari'nin nak
line göre Allah'ın sıfatları hakkındaki bazı 

görüşleri zamanla değişmiş. ayrıca istita
atin cismin bir parçası olduğunu ve onun
la birlikte bulunduğunu iddia etmiştir (Ma
ka/at, s. 171 , 306,514, 522) . Süleyman b. 
Cer1r'e göre imarnet halk arasında şura ile 
gerçekleşir, hatta müslümanlardan hayır
lı iki kişinin akdiyle de oluşabilir. Hz. Pey
gamber'den sonra imamete en layık olan 
kişi Hz. Ali'dir; bununla birlikte daha az 
üstün olan birinin imam seçilmesi müm
kündür. Bu sebeple Süleyman b. Cer!r, Hz. 
Ebu Bekir ile Hz. ömer'in imametini ka
bul etmekte, fakat onları seçenterin fıska 
varmayan bir hataya düştüğünü belirt
mektedir. Ebu Bekir ile ömer'i tekfir eden 
Carudiyye'yi ise küfre girmiş saymaktadır 
(Nesefl'. II. 896; Şehri stanl. s. 162- 163). 
Ayrıca ilk iki halifenin hilafeti kabul etmek
le hataya düşmediklerini, sadece Hz. Ali'
ye biat etmemek suretiyle en uygun ola
nı terkettiklerini söylemektedir. Kendisi
nin Ehl-i sünnet tarafından tekfir edilme
sine sebep olan Hz. Osman'ı tekfir edişini 
ise onun döneminde cereyan eden olay
lara bağlamaktadır. Hz. Ali 'nin hiçbir za
man dalalete düşmediğini ve adil bir ta
nıklığın onu sapıklıkla suçlamadığını belir
ten Süleyman b. Cer!r (Eş ' arl . s. 68; isfe
raylnl, S. ı 7; Watt, S. 205-206) Aişe. Zü
beyr ve Talha'nın Ali'ye karşı çıkmaları se
bebiyle küfre girdiklerini iddia etmekte, 
Rafiiller'in de beda' ve takıyye inançları yü
zünden hakyoldan saptıklarını söylemek
tedir (Şehristanl. s. 163) . 

Mu'tezile ketarnının zaman içinde geli
şip Ş!a tarafından benimsenmesi Süley
man b. Cer!r ekolünün devam etmesine 
engel olmuştur. Nitekim Hakka'nın güney
doğusunda bulunan Anat'ta kendisine ta
bi bir topluluğun Ca'fer b. Mübeşşir vası
tasıyla Mu'tezile'ye geçtiği belirtilmekte
dir (Hayyat. s. 89) . Eş'ar1, Süleyman b. Ce
r!r'in istitaatle ilgili görüşünü onun bir ki
tabından naklettiğini belirtmektedir (Ma
ka/at, s. 73) . Yine Eş'arl'nin, Süleyman b. 
Cer!r'i İbn Küliab ile bir arada zikretmesine 
dayanılarak aralarında bazı fikri paralel
likterin bulunduğu da kabul edilir (Watt, s. 
357) . 
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SÜLEYMAN ÇELEBİ, Dede 
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Türkçe kaleme alınmış 

mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan 
Vesiletü'n-neca t'ın müellifi 

(bk. MEVLİD) . 

SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emir 
(ö. 813/1411) 

_j 

L Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi. _j 

Yıldırım Bayezid'in Ertuğrul Çelebi'den 
sonra doğan ikinci oğludur. Bazı Batı kay
naklarında Fetret dönemindeki hüküm
darlığı sebebiyle Osmanlı padişahları ara
sında sayılarak ı. Süleyman diye anılır. Ha
yatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yok
tur. Tarih! kayıtlar ondan ilk defa. Yıldırım 
Bayezid'in 1389-1390 kışında gerçekleşti
r ilen Batı Anadolu seferinden sonra Balat 
ve Ayasuluk limanlarını kontrol eden Ay
dın ilinin idarecisi diye bahseder. Nicolae 
lorga, Süleyman'ın bu göreve tayin edil
meden önce Kuzey Rumeli'nin beyi oldu
ğunu belirtir. Bu muhtemelen 1387-1388 
kışından 1389 ilkbaharına kadar Çandarb 
Ali Paşa kumandasındaki Osmanlı ordu
sunun Bulgaristan 'ın kuzeydoğusunun fet
hini tamamlaması hadisesiyle bağlantı
lıdır. Süleyman Çelebi'nin 1393'te Bulgar 
Çarlığı'nın merkezi Tırnova'yı fethetmesin
den (Jorga, s. 253) Osmanlı kaynaklarında 
söz edilmez. Bazı kroniklerde ona 794'te 
(ı 392) Sivas'ın , ertesi yıl Kastamonu yöre-



sinin idaresinin verildiği belirtilirse de bun
lar olayların karıştırılmasından kaynaklan
mıştır (Neşr!, I, 32I, 323) 1396'da Niğbolu 
Savaşı'na katıldığı anlaşılan Süleyman Çe
lebi'nin Amasya'nın alınmasından sonra ba
bası Yıldırım Bayezid tarafından bir orduy
la 800 (1398) yazında Sivas'a gönderildiği 
ve bölgeyi kontrol etmeye çalışan Akko
yunlu Karayülük Osman Bey'i yenilgiye uğ
ratarak Sivas ilinin idarecisi olduğu bilin
mektedir (Yücel, s. 161) Bu savaş esnasın
da Savyeralı seyyah Schiltberger de Süley
man Çelebi ile birlikte bulundu (Türkler ve 

Tatarlar Arasında, s. 52-59). Ancak Süley
man Çelebi Sivas'ta uzun süre kalmadı. 
Muhtemelen 1400'de ağabeyi Ertuğrul Çe
lebi'nin vefatıyla Aydın , Saruhan ve Karesi 
bölgesinin idareciliğine getirildi. Kısa bir 
süre sonra gerçekleşen Ankara Savaşı'na 
emrindeki Saruhan, Aydın ve Karesi as
kerleriyle birlikte katıldı. 

Bazı rivayetlere göre Ankara Savaşı sıra
sında diğer kardeşleriyle beraber babası 
Yıldırım Bayezid'e Timur ordusuna ani bir 
baskın yapma teklifinde bulunduysa da bu 
kabul görmedi. Osmanlılar açısından sa
vaşın kötüye gitmesi üzerine subaşı Eyne 
Bey, Çandarlı Ali Paşa, yeniçeri ağası Ha
san Ağa, Kara Timurtaş Paşa ve Evrenos 
Bey gibi Osmanlı ümerası Süleyman Çele
bi'yi savaş meydanından hızla uzaklaştır
dı. Önce Bursa'ya giden Süleyman Çelebi, 
Timur'un torunu Muhammed Sultan'ın 
onu yakalamak için harekete geçtiğini du
yunca küçük yaşta olan kardeşi Kasım Çe
lebi, kız kardeşi Fatma Sultan ve hazine
den götürebildiği kadarını yanına alarak 
20 Ağustos 1402'de Anadolu topraklarını 
terkedip Gelibolu'ya ulaştı (Schreiner. ı, 
634; Dennis, XXXIII 11967]. s. 72-88). Bu
rada bir süre Timur'un Anadolu harekatı
nı takip etti, Balkanlar'daki hareketlenme
lerin etkisiyle 1404 yılı başına kadar Ana
dolu'ya geçemedi (Zachariadou , Isi., LX 
11983]. s. 290-291) Bu sırada Eflak Bey'i 
Mircea, Tuna nehri boyunca sahip olduğu 
eski toprakları geri almış , Osmanlı vasalı 

olan Tebe Lordu Acciaiouli, Venedik ida
resindeki Atina'ya girmiş, Mora Despotu 
Theodoros Paleologos, Rodos şövalyeleri
nin yardımıyla İzdin (Zitouni = Lamia) ve Sa-

Emir 
Süleyman 
Çelebi'nin 
mührü 

lana'yı (Amphissa) zaptetmişti. Süleyman 
Çelebi, Rumeli'de Osmanlı Devleti'nin da
ğılmadan varlığını sürdürebilmesi için Bal
kan devletleri, Bizans, Venedik ve Cene
viz gibi İtalyan şehir devletleriyle barış si
yaseti izledi. 4 Eylül 1402 tarihinden ön
ce Bizanslılar'a barış antiaşması teklif et
mişti. Ancak Selanik'in 1403'te Bizanslılar'a 
verilişi esnasında şehirde bulunan ve 1394-
1429 yılları arasında Selanik tarihi konu
sunda Logos Histarikos adlı bir eser ka
leme alan Selanik Başpiskoposu Symeon 
onun, babası Bayezid'in yolundan giderek 
Selanik'i imparatora teslim etmek isteme
diğini belirtir (Balfour, s. 44) . Ayrıca Syme
on, antlaşmalara rağmen Selanik şehri
nin askeri açıdan önemli olan Akrepolis 
kısmının Osmanlılar'ın elinde kaldığını, bu
ranın Manuel'in geri dönmesinin ardından 
teslim edildiğini ve bundan dolayı Selanik 
şehrinin gerçek kurtuluş tarihinin 17 Ha
ziran (1403) olduğunu yazar. 20 Eylül 1402'
de Süleyınnan Çelebi, İstanbul Pera'dadır ve 
barış teklifini yenHemektedir (Alexandres
cu-Dersca, s. 138-140) . 805 Reblülewe
linde (Ekim 1402) Mircea'nın Tuna'da işgal 
ettiği toprakların Osmanlılar tarafından 

tanındığı ve bunun karşılığında onun Os
manlılar'a vergi yükümlülüğünü kabul et
tiği , ilk antlaşmanın Niğbolu'da imzalan
dığı dikkati çeker. Bundan sonra kuzey sı
nırını güvence altına alan Süleyman Çele
bi'nin durumu kabullenmeyerek Balkan
lar'da eski Osmanlı statüsünü korumaya 
çalıştığı görülür. Kasım 1402'de Osmanlı
lar, Sırbistan'da Vuk ve Stefan Lazareviç'e, 
Evrenos Bey de Bodonitza markizliğine kar
şı akın düzenledi. Bununla birlikte Süley
man Çelebi barış arayışlarını sürdürmüş
tür. Nitekim Batı seyahatine çıkmış olan Il. 
Manuel Paleologos ile barış yapmak için 
elçisini Venedik'e yolladı (Barker, s. 223). 

Bizans'la barış antiaşması Ocak ya da Şu

bat 1403'te ortak Bizans imparatoru VIII. 
Ioannes Paleologos tarafından imzalandı. 

Bu antlaşma 9 Haziran 1403'te Batı se
yahatinden dönen imparator Il. Manuel 
tarafından da onaylandı. Bunun üzerine 
17 Haziran'da Osmanlı kuwetleri Selanik 
şehrinin Akrepolis mevkiinden çekildi. Bu 
antlaşmaya sadece Bizans değil Nakşa Du
kalığı, Sakız adası idarecisi, Cenova. Vene
dik, Rodos şövalyeleri, Sırp Despotu Ste
fan Lazareviç ve Bodonitza Markizliği de 
katıldı (Dennis, XXXIII 11967]. s. 72-88). 

Antlaşma ile Selanik ve Halkidi kıyı şeri
diyle birlikte Vardar ırınağına kadar olan 
yerler, Marmara denizinden Karadeniz'
deki Mesembria'ya (Misivri) uzanan sahil 
toprakları Bizanslılar'a terkedildL Ayrıca 
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Bizanslılar daha önce Osmanlılar'a öde
dikleri bütün haraçiardan muaf oldu, Bi
zanslı esirler serbest bırakıldı. Stefan La
zareviç, Bizans döneminde sahip olduğu 
topraklarını korudu, ancak Osmanlı Devle
ti'ne askeri destek ve yıllık haraç vermeyi 
sürdürdü. Cenovalılar, Karadeniz'deki ko
lonileri için Osmanlı Devleti'ne ödedikleri 
ticari haraçiardan muaf tutuldu. Aynı şey 
Sakız'daki Cenevizliler için de geçerlidir. 
Nakşa Dukalığı da Batı Anadolu limanları 
için haraç ödemeyecekti. Bodonitza mar
kizi ise Yıldırım Bayezid devrinde kabul et
tiği yükümlülüklerini Süleyman Çelebi'ye 
karşı da yerine getirecekti. Bunun yanı 
sıra Süleyman Çelebi eskiden verilmiş ti
cari imtiyazları teyit ettiğini, ticaretin gü
venle yürütüleceğini, buğday ihracatı ya
sağının kaldırıldığını ve Batı ittifakının izni 
olmadan donanmasını Çanakkale Bağa
zı'ndan hareket ettirmeyeceğini kabul etti 
(Zachariadou, Isi., LX 1 I 9831. s. 276-283) 

Bu antlaşma Süleyman Çelebi'nin öldü
ğü Şubat 1411 'e kadar korund u. Bununla 
birlikte 1407 Mart ve Nisan aylarında Os
manlı vasalı olan Kefalonya yöneticisi Toc
co ile bölgede yerel Arnavut beyi olan Paul 
Shpata arasında Angelokastro ve İnebah
tı (Lepanto) konusunda çıkan anlaşmazlık

ta Evrenos Bey'in oğlu Barak Bey, Ange
lokastro'yu aldı ( Cronaca dei Tocco di Ce
falonia, s. 256) ve Spata 27 Mayıs 1407'
den önce İnebahtı'yı Süleyman Çelebi'ye 
teslim etti. Ayrıca Kasım 1408'de Osman
Iılar'a yıllık har aç vermekte olan Patra'nın 

Venedlkliler'e teslim edilmesi Osmanlı-Ve
nedik ilişkilerinin gerginleşmesine, bazı Ve
nedikli tüccarların Osmanlılar tarafından 
cezalandırılmasına yol açtı. Ancak Süley
man Çelebi, Venedik'le barışı sürdürmek 
istediğinden 1409 yılının Haziran ayında 
Patra ve inebahtı için Venedikliler'den yıl
Iık haraç alma karşılığı yeni bir antlaşma 
imzaladı. 

Osmanlı Devleti'nin Anadolu toprakla
rında Süleyman Çelebi, Timur'un hakimi
yetini kabul etti. Bunun üzerine İzmir ku
şatması esnasında (6 Cemaziyelewel- ı o 
Cemaziyelahir 805 1 2 Aralık 1402 - 5 Ocak 
1403) Timur, Boğaz'ın öte yakasındaki top
raklar (Rumeli) üzerinde Süleyınnan Çelebi'
nin hakimiyetini gösteren bir yarlık verdi 
(Şerafeddin, s. 417-431) Süleyınnan Çelebi, 
1403 antlaşmasıyla Rumeli'de Osmanlı 
Devleti'nin bir bakıma varlığını sağlayıp 
gayri müslim komşularıyla iyi ilişkiler kur
duktan sonra Anadolu'daki olaylarla ilgi
lenmeye başladı. Çelebi Mehmed, Ankara 
Savaşı'nı takip eden ilk yıllarda büyük kar
deşi Süleyman Çelebi'nin saltanat konu-
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sundaki hakkını kabul etmişti (Anonim Os
manlı Kroniği, s. 57) . Ancak kardeşi Isa'ya 
Anadolu'da kendi otoritesini kabul ettir
meye uğraşıyordu. Isa Çelebi ise 1402 yı
lının Kasım ayından itibaren Boğazlar'ın 

Anadolu yakasında kalan Marmara böl
gesinin hakimi durumundaydı. 24 Mart 
1403'te Venedik Senatosu, Rumeli'de Sü
leyman Çelebi'ye elçi gönderirken Turc
hia'ya da (Anadolu) Isa Çelebi 'ye bura
nın hakimi olduğundan ayrıca elçi yolla
mıştı . istanbul Pera'daki Ceneviz idare
si 19 Mart 1403'te Isa Çelebi'ye giden el
çinin masraflarını ödedL Aynı şekilde Ce
nevizliler, 1\.ırchia üzerine hükmeden Meh
med'e elçiler yollamayı ihmal etmediler. 
Isa ve Mehmed Çelebi'ye Ağustos 1403 
tarihine kadar Ceneviz'den sık sık elçiler 
gönderilmesi adı geçen kişilerin Anadolu'
nun belli bölgelerinde kendi hakimiyetle
rini kurduklarını gösterir (Zachariadou, Isi. , 
LX [I983 ]. s. 283-284). 

Timur'un 1403 yılının başında Karaman'
dan Erzincan'a doğru geri çekilmesiyle Ba
tı Anadolu'da özellikle Bitinya bölgesinde 
1403 ilkbaharında Isa ile Mehmed ara
sında mücadele başladı. Çelebi Mehmed, 
Isa Çelebi'yi Ulubat'ta yenip Bursa ve iz
mit'i ele geçirdi, Saruhan ve Aydın beylik
leri üzer ine de sefer düzenledL Isa Çele
bi, Bizans imparatoru'na sığınıp ağabeyi 
Süleyman'ın aracılığıyla Bizans imparato
ru tarafından serbest bırakıldı ve öldüğü 
1403 yılının Ağustos ayına kadar (Clavi jo, 
s. 29; Zachariadou, Isi. , LX [I 983 ]. s. 288) 
Anadolu'da mücadelesini sürdürdü ( Neş

rl. s. 422-453 ). Isa Çelebi ile Süleyman Çe
lebi'nin birlikte hareket ettiklerini sadece 
Osmanlı kaynakları değil bazı Bizans kay
nakları da doğrular. Kısa bir Bizans krcni
ğinde 1403 yılının Mart ayından Haziran 
ayına kadar Isa'nın Süleyman'la birlikte or
tak rakibe karşı mücadele ettiği ve Isa'
nın im paratar vıı. loannes tarafından ka
bul edildiği bildirilir (Schreiner, I, ı 13- ı ı 4 ) . 

Bazı araştırmacılar isa Çelebi'nin Süley
man Çelebi tarafından öldürüldüğünü ile
ri sürer; ayrıca isa Bey'in Mehmed Çelebi 
tarafından öldürüldüğüne dair bilgiler de 
vardır (Barker. s. 248-249; Filipovic, s. 5-
ı 3 ı) . Bununla birlikte XV. yüzyıl tarihçile
rinden Enver!, Memlük tarihçisi ibn Hacer, 
Süleyman Çelebi'nin isa'yı yakalatıp öldürt
tüğünü, Bizanslı tarihçi Laonikos Chalko
kondyles ise isa'nın Süleyman ile savaştı
ğını ve onun tarafından esir alındığını be
lirtir. 

Süleyman Çelebi, muhtemelen Çelebi 
Mehmed'in Bursa'yı ele geçirmesi üzeri
ne Anadolu'ya geçerek Ramazan 806'da 
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(Mart ı 404) Bursa'yı hakimiyeti altına al
dı. 22 Mart 1404'te İspanyol Clavijo, Trab
zon'a seyahat ederken Karadeniz Ereğiisi'

nin ve Samsun'un Süleyman Çelebi'nin yö
netimi altında olduğunu zikreder (Anado
lu, Orta Asya ve Timur, s. 64, 67). Hatta 
Ankara'nın onun kontrolü altında bulundu
ğu , Cüneyd Bey'in yönettiği Aydın ilinin de 
ona tabi olduğu anlaşılır. Çok kısa bir sü
rede Anadolu'nun büyük kısmını kontrolü 
altına alan Süleyman Çelebi'ye karşı kar
deşi Çelebi Mehmed ciddi bir direniş gös
teremedL Osmanlı kaynakları Çelebi Meh
med'in bu dönemde Süleyman Çelebi'nin 
üstünlüğünü kabul ettiğini , "Emrem ve 
ulum ve ulu karındaşım , eğer atamız öl
düyse kendileri sağ olsun, mübarek bad 
dedL Dahi plşkeşler ve armağanlar gön
derdi" cümleleriyle açıklar (Oruç b. Adil, 
s. 38; Anonim Osmanlı Kroniği, s. 57) . Bu
nun üzerine Süleyman Çelebi 1404 yılının 

ikinci yarısıyla 1405 yazı arasındaki bir ta
rihte Rumeli'ye geri döndü. Dönmeden ön
ce küçük kardeşi Kasım ve kız kardeşi Fat
ma'yı Anadolu'daki durumunu koruyabil
mek amacıyla Bizans im parataruna rehin 
olarak bıraktı . Onun Anadolu'ya ikinci ge
lişi 808 (1405) yaz mevsiminde gerçekleş
ti. Kardeşi Musa Çelebi tarafından Rume
li'ye dönmeye zorlandığı 141 O yılının baş
langıcına kadar yaklaşık beş yıl Anadolu'
da kaldı. Bu sürede Çelebi Mehmed ile sü
rekli mücadele halinde olmasına rağmen 
Anadolu'daki egemenliğini genişletti. Bun
dan dolayı onun için Venedikliler, 1406 yı
lında "Türkler'in sultanı" manasında Mu
sulmanum Çalabi Imperatorem Turcho
rum unvanını kullanırlar. 

Süleyman Çelebi'nin 1405'ten 141 O yılı
na kadar Anadolu'daki mücadelesi büyük 
ölçüde Neşrfnin eserinden takip edilebilir. 
1405'te Anadolu'ya geri dönen Süleyman 
Çelebi , Bursa'da devlet işlerinden uzakta 
rahat bir hayat sürmeye başladı . Evrenos 
Bey kumandasına asker verip Karama
noğlu'nun memleketine göndermeyi de ih
mal etmedi (Neşrl, Il, 470-473). Onun Ana
dolu'ya gelmesinden rahatsızlık duyan Çe
lebi Mehmed, bu durumdan istifade ede
rek Karaman'da bulunan kardeşi Musa'
nın Rumeli'ye geçmesini sağladı (a.g. e., 
rı. 472-477) . Musa Çelebi 1406 yılı sonla
rında deniz yoluyla Eflak'a geçti. Başlan
gıçta bu olayı önemsemeyen ve Bursa'da 
kalmakta ısrar eden Süleyman Çelebi, Ru
meli'de Musa Çelebi'nin başarılı olması kar
şısında Rumeli'ye geçmek zorunda kaldı . 

Lapseki ve Gelibolu yolu ile Edirne'ye gel
di. Anadolu'da ise Karamanoğlu, Süleyman 
Çelebi'ye ait yerleri başta Sivrihisar olmak 

üzere ele geçirmeye başladı. Çelebi Meh
med, Ankara ve Bursa'yı alıp burada tah
ta geçtiğinin işareti olarak 813 tarihli pa
ra bastırdı. Süleyman Çelebi, Musa Çele
bi ile Balkanlar'da giriştiği mücadelede 13 
Şubat 141 O' da Yanbolu'da yenilmesine rağ
men daha sonra M usa'yı Haziran 141 O ta
rihine kadar iki defa yenilgiye uğrattı. An
cak22Şewal 813'te (17 Şubat 14I 1) Edir
ne'ye ani bir baskın yapan Musa Çelebi 
şehri aldı . Kaçarak İstanbul yönüne doğ
ru giden Emir Süleyman, Düğüncü köyün
de yakalanıp katiedildL N aaşı Bursa'ya yol
lanarak 1. Murad'ın türbesi yanına defne
dildi. Süleyman Çelebi'nin 1395-1429 yıl
ları arasında yaşayan Orhan adında bir oğ
lu vardır. Babasının, amcası Musa tarafın
dan öldürülmesinden sonra Bizans'a sı
ğındı ve taht mücadelesine girişti. Ancak 
Sultan Mehmed tarafından Yenişehr-i Fe
nar'da (Larissa) yakalanarak gözlerine mil 
çekilip Bursa'ya gönderildi (a.g.e. , ll , 424-
425) . 1429 yılındaki büyük veba salgının
da öldü ve Bursa'da Hudavendigar Türbe
si'ne gömüldü. 

Kaynaklarda Süleyman Çelebi savaşçı, 
güçlü, hoşgörülü , çok merhametli, iyi ve 
kerametli bir insan olaraknitelenir (Dukas, 
s. ı 2 ı) . Süleyman'ın gittiği her yerde otuz 
gün kaldığına ve cömertliğinden dolayı yi
yeceğe muhtaç olanların bile zenginleşti
ğinevurgu yapılır (a.g. e., s. ı 23). Enverl, 
Süleyman Çelebi'nin şair Ahmedl'yi koru
duğunu, samimi dostluk ilişkisi kurduğu
nu, içki ve eğlence meclislerinde sürekli 
bir arada bulunduklarını yazar (Fatih Dev
ri Kaynaklanndan Düstarname-i Enverf, 
s. 42) . Ahmed! Cemşid ü Hurşid ve İs
kendernô.me adlı eserlerini ona sunmuş
tur. Dede Süleyman Çelebi mevlidi bu dö
nemde kaleme almıştır. Ayrıca şair Niya
zi, Hamzavl ve tıp eserleriyle meşhur he
kim Hacı Paşa onun himaye ettiği ilim ada
mı ve edebiyatçılardır. Edirne'deki Eski
cami'nin Süleyman Çelebi'nin Edirne'de 
ikamet ettiği sırada ( 805/1 402- ı403 ) te
mellerinin atıldığını hemen hemen bütün 
Osmanlı kronikleri kabul eder. Dukas, Sü
leyman Çelebi 'nin Gelibolu'nun karşısın
da Lapseki 'de Cenevizli bir asilzade olan 
Salgruzo de Negro'ya kale inşa ettirdiğini 

ve mimara çok para verdiğini belirtir. Sü
leyman Çelebi'nin kişiliğine yönelik bu olum
lu ifadelerin yanı sıra olumsuz yönlerine de 
kaynaklarda yer verilir. Onun içkiye ve eğ
lenceye aşırı düşkünlüğü dönemin bütün 
tarihçilerince tekrarlanır_ Chalkokondyles, 
Süleyman Çelebi'nin yemeklerden önce bi
le içtiğini ve akşama kadar tasadan uzak 
sohbet ederek ve dinlenerek vaktini geçir-



diğini belirtir ( Histonarum Demonstrationes, 

I, 163). Bazı Osmanlı, Bizans ve Batı kay
naklarında meşru hükümdar olarak zikre
dilirse de Fetret döneminin karışıklığı, kar
deşlerinin her birinin bulundukları yerde 
kendilerini müstakil bey ilan etmeleri, Ti
murlu vesayeti gibi sebeplerle modern li
teratürde Osmanlı padişahları arasında sa
yılmaz. 
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SÜLEYMAN EFENDi, Adanalı 

Nusayriler'in 
gizli inanç ve ibadetlerini ifşa 

ve tenkit etmek amacıyla 
kaleme aldığı 

ei-Bakiiretü's-Süleymaniyye adlı 
eseriyle tanınan müellif 

(ö. 1863 [?]) 
(bk. ei-BAAÜRETÜ's-SÜLEYMANiYYE). 
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L 
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SÜLEYMAN EFENDi, izzi 

(bk. izzi SÜLEYMAN EFENDİ) . 

SÜLEYMAN FAiK EFENDi 
(1 784-1838) 

Divan şairi ve biyografi yazarı. 

~ 

~ 

1198 Saferinin ortalarında (Ocak I 784) 

Sakız'da doğdu. Babası Sakız muhassılı ve 
daha sonra Kıbrıs muhassıllığından ma
zul, Tunus! u Abdullah'ın oğlu HacıHafızAli 
Ağa'dır. Hayatı hakkında geniş bilgi, baş
ta kaleme aldığı Mecmua'da otobiyogra
fik bilgiler verdiği "Ruznamçe-i Hal ve Ta
rlkimiz" başlıklı kısım olmak üzere bu ese
re dayanan Sadettin Nüzhet Ergun'un Türk 
Şairleri ile (III, I409- I4I4) İbnülemin Mah
mud Kemal'in Son Asır Türk Şairleri'n
de (I , 533-539) mevcuttur. Fatln Efendi'
nin Tezkire'sinde ve Sicill-i Osmani'de 
de hayatıyla ilgili bilgiler özetlenmektedir. 
Annesinin gördüğü bir rüya üzerine Sü
leyman adı verilen şair iki yaşından sonra 
babasıyla birlikte İstanbul'a gitti. Relsül
kurra Salih Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğ
rendi. Bosnalı Abdürrahim Efendi'den sü
lüs ve nesih hatlarını meşketti. Gürcü Os
man Efendi'den Farsça, İslam Efendi'den 
Arapça okudu. Cemaziyelewel 1211'de 
(Kasım 1796) Sadaret Mektubl Kalemi'ne 
girdi. Osmanlı Devleti'nin muhtelif şehir
lerinde çeşitli memuriyetlerde bulundu. 
Maliye tezkireciliği, esham mukataacılığı, 
sadaret mektupçuluğu, Haremeyn muha-

SÜLEYMAN FAiK EFENDi 

sebeciliği ve ruznamecilik yaptı. Cerlde na
zırı ve aynı zamanda cizye muhasebecisi 
iken 9 Muharrem 1254'te (4 Nisan 1838) 
vefat etti. Ölüm yılının Fatln tezkiresinde 
1253 (1837) olarakkaydedilmesi doğru de
ğildir. Kabri Rumelihisarı Mezarlığı'ndadır. 
Mecmua'sından (s. 7) Yenikapı Mevlevl
hanesi şeyhi Seyyid Abdülbaki Nasır De
de'den sikke giydiği öğrenilmektedir. 

Müstakimzade, Süleyman Efendi'nin "Fa
ik" mahlasıyla yazdığı şiirlerin övgüye la
yık görülmediğini söyler (Tuhfe, s. 25) Fa
tın ise inşa ilmine aşina bir katip olduğu
nu ve bir miktar şiirinin bulunduğunu kay
deder ( Tezkire, s. 316) Mehmed Süreyya 
doğruluğu seven, mahir bir şair olduğunu 
belirtir (Sicili-i Osmanr, III, 98). İbnülemin 
Mahmud Kemal de Fatln'in Tezkire'sin
de yer alan "ta'n edelim" redifli gazelinin 
herkese, her şeye ta'netmek itiyadında ol
duğuna delil teşkil ettiğine dikkat çeker 
(Son Asır Türk Şairleri, l , 536). Sadettin 
Nüzhet Ergun ise şairin daha çok eleşti
riye meyilli karakterini öne çıkaran İbnü
lemin Mahmud Kemal'in bu değerli şah

siyetin asıl önemli tarafını gösterernedi
ğini söyler. Ayrıca Süleyman Faik'in kud
retli bir şair ve kudretli bir nazım olmadı

ğını, şiiri bir sanat değil eğlence olarak te
lakki ettiğini, gelişigüzel manzumeler ka
leme aldığını, eserlerinde rastlanan fah
riyelerin bütün divan şairlerinde görüldü
ğünü, belli bir kimseyi kastetmeyerekyaz
dığı hicviyelerin de ona has olmadığını kay
dettikten sonra en meşhur eserinin Mec
mua'sı olduğunu belirtir (Türk Şairleri, lll, 
I4I0-141 1) 

Eserleri. 1. Mecmua. 1815 yılında ta
mamlandığına dair görüşler olmakla birlik
te bu tarihten sonraki olaylara atıfların bu
lunması sebebiyle daha geç bir tarihte ta
mamlandığı tahmin edilmektedir (Müsta
kimzade, Devhatü'l-meşayih, neşredenin 
girişi, I, 77). Fatln Efendi tarafından Ken
zü'l-hakdyık adı verilen ve İbnülemin tara
fından "erbab- ı merak mecmuası" olarak 
nitelendirilen (Son Asır Türk Şairleri, ı. 536) 
eserde önce bazı şairlerden seçme şiirler 
yazılmış olup ardından dini, ahlaki, felsefi 
ve tasavvufı bahisler gelir. Daha sonra Sün
bülzade Vehbi, Şeyh Galib, Naöı, İsmail Ru
suhl Ankarav1, Halet Efendi, İzzet Molla, 
Baki, Nef'l, Fuzüll gibi şairlere ait bilgi ve
rilir. Ayrıca XIX. yüzyılda yetişmiş musiki
şinas, zakir, meddah gibi zümreler hak
kında bazı notlar tesbit edilmiş, bunların 
bir kısmı Süleyman Faik'in kendi hayatına 
dair verdiği otobiyografik bilgilerle birlik
te Sadettin Nüzhet Ergun tarafından nak-
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