
ye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. ı696, 

vr. 29-32). 3. Risa1e fi beydni'l-kebd'ir 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3566, 
vr. 5ı-59, Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 456/ 
2, vr. 23-28, Laleli, nr. 2326/2; Köprülü Ktp., 
Ahmed Paşa, nr. ı52/3, vr. 79-88; Beyazıt 
Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, Mecmua, 
nr. 3200/5; Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 

350/6, vr. 92-ı 00) 4. e1-Fevd'idü's-seniy
ye fi şerJ:ıi'l- 'AJsa'idi'1- 'Açludiyye (Sü
leymaniye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, 
nr. 456/4, vr. 33-52, Esad Efendi, Mecmua, 
nr. 3534/7, vr. 56-83; Köprülü Ktp., Ahmed 
Paşa, nr. ı52 ; TSMK, lll. Ahmed, nr. ı523/ 
4, vr. 40-65; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüd
din Efendi, Mecmua, nr. 3200/6; Kütahya 
Vahld Paşa Ktp., nr. 667; Kayseri Raşid 
Efendi K tp , nr. 350/l, vr. ı b_ 3 I ') S. Şer
J:ıu'1-Adabi'1-Açludiyye. Adudüddin el-İcl'
nin Adabü'1-baf:ı§ diye de bilinen risalesi
nin şerhidir (TSMK, lll. Ahmed, nr. ı523/ 
5, vr. 65-72; Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, Mecmua, nr. 3534/6, vr. 46-55, Amcaza
de Hüseyin Paşa, nr. 456, vr. 55-6ı; Kay
seri Raşid Efendi Ktp., nr. 350/7, vr. ıoı

ııoı. 6. Şerf:ıu (f:/tişiyetü) Teh~ibi'1-(man
M:) ve'1-keldm. Sa'deddin et-Teftazanl'
nin Teh~ibü '1-mantıls ve '1-ke1am adlı 

eserinin şerhi olup 1087 (1676) yılında ta
mamlanmıştır (Süleymaniye Ktp., Amca
zade Hüseyin Paşa, nr. ı676, Ayasofya, nr. 

2230, Çelebi Abdullah Efendi, nr. 200; Be
yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
3200; Kütahya Vahld Paşa Ktp., nr. 265). 7. 
Risa1e fi beyani (şerf:ıi) kelimeteyi'ş-şe
hade (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 

ıı92, vr. 55-63; nr. 37ı2, vr. 54-60; nr. 3534, 
vr. 30-46; nr. 3566, vr. l-16; Köprülü Ktp., 
Ahmed Paşa, nr. ı52/6, vr. 95-ıı3; TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 332/4, vr. 3I-5I). 8. Risa-
1e ii beyani mevazi'i'ş-şa1at 'a1e'n-ne
biyyi 'a1eyhi's-se1dm. İbnü'l-Cezerl'nin 
e1-lfışnü'1-J:ıaşin min ke1dmi seyyidi'1-
mürse1in adlı eserinin muhtasarıdır. Eser
de Hz. Peygamber'e salatü selam getiril
mesi gereken kırk yer ve ona salatü se
lam getirmenin kırk faydası sayılmaktadır 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3534/ 
4, vr. 26-30; Köprülü Ktp., Ahmed Paşa, nr. 
I 52/5, vr. 89-93; TSMK, Revan Köşkü, nr. 

332/3, vr. 26-3ı; Beyazıt Devlet Ktp., Veliy
yüddin Efendi, m 3200/4, vr. ı33b- I 35'; Kay
seri Raşid Efendi Ktp., nr. 350/5, vr. 87b-
9ı '). Müellifın Müntel]ab min Kitabi Mif
tdJ:ıi'1-lfışni'1-J:ıaşin min ke1ami seyyi
di'1cmürselin adlı bir çalışması daha var
dır (TSMK, lll. Ahmed,nr. ı5 23, vr. 36-40). 
9. Risa1e fi't-ta]sva (Süle)lmaniye Ktp., 
Esad Efendi, Mecmua, nr. 3534/9; N uruos
maniye K tp , nr. ıı42). 1 O. Risa1e ii beya-

ni'1-J:ıdşıl bi'1-maşdar. Arap diline ve dil 
felsefesine dair bir risaledir (Süleymaniye 
K tp., Esad Efendi, Mecmua, nr. 3534/ı O, 
vr. 53-59). 11 . Risa1e fi mes'e1eti'd-delil 
(Köprülü Ktp , Ahmed Paşa, nr. ı52/7, vr. 
ı20-ı3ı ). 12. Şerf:ıu Erba'ine'n-Neveviy
ye (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efen
di, Mecmua, nr. 3200/3). 13. Miftaf:ıu'1-

feldf:ı. Birgivl'nin et-Tari]satü'1-MuJ:ıam
mediyye adlı eserinden yapılan seçmele
ri ihtiva etmektedir (İÜ Ktp., AY, nr. 5828, 
müellif hattı; Süleymaniye Ktp., Amcaza
de Hüseyin Paşa, nr. 456/ı, vr. ı b-22b; Köp
rülü Ktp., Ahmed Paşa, nr. ı52/2, vr. 39-
76; Mevlana Müzesi Ktp, nr. ı452/2, vr. 2-
34; Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emir 
Hoca, nr. 252; N uruosmaniye Ktp., nr. 26ı2; 

Atıf Efendi Ktp., nr. I 508) 14 .. Münte.l]ab 
min Kitabi'z-Zevacir 'an i]stirafi'1-ke
ba'ir. İbn Hacer el-Heyteml'nin eserinden 
yaptığı seçmelerden ibarettir (Süleymani
ye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. ı523/ 

2, vr. 23-28). 
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Iii İBRAHiM HATİBOGLU 

SÜLEYMAN FEHIM 
(~u~) 

(ö. 1847) 

Divan şairi. 
_j 

1203'te ( ı788-89) istanbul'da doğdu. Ha
yatı hakkında fazla bilgi bulunmayan şai
re, kendisini XVII. yüzyıl divan şairi Fehlm-i 
Kadim'den ayırmak için Fehlm-i Cedld, Sü
leyman Fehlm-i Sani ve Hoca da deniliyor
du. Sanat, edebiyat ve siyaset çevrelerine 
devam ederek kendini yetiştirdiği, özellik
le Farsça bildiği ve şiir bilgisinin ileri dü
zeyde olduğu bilinmektedir. Kethüdazade 
Menakıbı'nı yazan Mehmed Emin Efen
di'ye göre uzun süre Londra'da elçilik ya
pan. Tefsir-i Mevakib müellifi İsmail Per
ruh Efendi'nin hizmetkarı olarak onun evin
de büyüdü ve bu ilim ortamında yetişti. 
Memuriyet hayatı Divan Kalemi'nde baş-

SÜLEYMAN FEHTM 

layan şair, ll. Mahmud ve Abdülmecid de
virlerinde Divan-ı Hümayun Mühimme Ka
lemi'nde ve Darphane-i Amire'de çalıştı. 
Daha sonra Rumeli'ye giderek uzun süre 
voyvodalık ve mütesellimlikte bulundu. is
tanbul'a dönünce Beşiktaş Cem'iyyet-i İl
miyyesi'ne devam etti; burada Farsça ders
leri verdi ve Farsça divanlar okuttu (Os

manlı Müellifleri, ll, 372). Öğrencileri ara
sında mahlasını kendisinin verdiği Ahmed 
Cevdet Paşa ve tezkire yazarı Fatln Efendi 
bulunmaktadır. Hakkında bilgi veren kay
naklar, o dönemde istanbul'un büyük şa
irlerinden Mustafa Saffet Efendi'nin Fars-

. ça öğrenmek için cemiyete başvurduğu 
sırada İsmail Perruh Efendi'nin kendisine 
Süleyman Fehlm'i tavsiye etmesini onun 
Farsça bilgisinin derinliğine delil olarak gös
terir (Cevdet, XII, ı84). 

Felsefi sohbetlere devam etmesi, aynı 
zamanda voyvodalık görevi dolayısıyla mem
leketin birçokyanını gezerek tecrübe edin
mesi ve hamisi Perruh Efendi'nin Avrupa 
hakkındaki görüşlerinden faydalanması, 

Süleyman Fehlm'i dilde ve şiirde olduğu ka
dar Avrupa siyaseti hakkında da birikim 
sahibi yaptı (Karaçavuş, s. 95). Emekli ol
duktan sonra Karagümrük'teki konağına 
çekilen Süleyman Fehlm Efendi'nin devri
nin şair ve edipleriyle sohbetleri yanında 
Nüzhet Efendi ve Ahmed Cevdet gibi öğ
rencileriyle kültür, şiir ve siyasete dair soh
betler yaptığı bilinmektedir (a.g.e., s. 97). 
Ömrünün sonuna kadar sakin bir hayat 
süren şair, 15 Reblülewel1263'te (3 Mart 
184 7) konağında vefat etti. Mezarının ne
rede olduğu belli değildir. Süleyman Fehlm'i 
asıl meşhur eden eseri Seiinetü'ş-şuara'
sıdır. HaKimane şiirleri. muhtemelen çok
ça okuyup etkilendiği Saib-i Tebrlzl ve Şev
ket gibi Fars şairlerinin şiirlerini andırmak
tadır. 

Eserleri. 1. Divan (İstanbul ı259, ı262). 

Şairin hayatta iken tertip ettiği kırk do
kuz sayfalık bu küçük eser öğrencisi Nüz
het Efendi'nin kitabı neşre hazırlamasına 
dair kısa bir dlbaceyle başlar. Buna göre 
Nüzhet Efendi, sohbet meclislerinde ho
casından duyduğu şiirleri kaydetmek su
retiyle onun ölümünden sonra eseri yeni
den düzenlemiştir. Divanda çeşitli konu
larda manzumeler, on beş tarih manzu
mesi, kıtalar. matta'. tazmin, altmış üç ga
zel ve bazı beyitler yer almaktadır. z. Seii
netü'ş-şuara. Tercüme-telif bir eser olan 
kitap 1233'te ( ı8ı8) yazılmış. Süleyman 
Fehlm'in arkadaşı hattat Yesarlzade Mus
tafa izzet Efendi'nin öncülüğünde Halet 
Efendi'ye ithaf edilerek basılmıştır (I 259). 
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Eserin başında müellif Şah Semerkandi'
nin Te~kire-i Devletşah'ı, Sam Mirza b. 
Şah İsmail Safevi'nin Tu]Jfe-i Sami adlı tez
kiresi ve Molla Cami'nin Nefe]Jatü'l-üns'ü, 
Mirek-i Taşkendi'nin Mecmu'a-i Şehi ve 
Güli isimli eseriyle çeşitli tarih kitapların
dan faydalandığını söyler. Yazma nüsha
ları İstanbul Üniversitesi (nr. 22) ve Süley
maniye (Halet Efendi, nr. 347) kütüpha
nelerinde kayıtlıdır. Süleyman Fehim Te~
kire-i Devletşah'ın anlaşılmasının güçlü
ğünden bahsederek ilim tahsil edenlere 
kolaylık sağlama düşüncesiyle bu eseri yaz
dığını belirtir. Dört tabaka ve bir zeyilden 
oluşan eser kısa bir dibace ile başlar, mü
ellifin şiirin nitelikleri hakkındaki görüşle
rinden sonra dokuz Arap şairinin biyogra
fisi ve şiirlerinden örneklerle devam eder. 
İlk üç tabakada şairin eseri hazırlarken 
kullandığı kaynaklarda mevcut sırasıyla 
146, dokuz ve otuz yedi şairin biyografisi 
ve şiirlerinden örnekler vardır. Dördüncü 
tabakadave zeyilde diğer kaynaklarda bu
lunmayan yirmi yedi şairin hayatından ve 
şiirlerinden bahsedilir. Tercüme ve bilgi ha
talarının bulunduğu belirtilen eser üzerin
de Bilal Şahin yüksek lisans tezi hazırla
mıştır (bk. bibl) 3. Şerh-i Gazeliyyat-ı 
Saib. Saib-i Tebrizi'nin bazı gazellerinin 
şerhini ihtiva eder. Süleyman Fehim'in ha
yatta iken tamamlayamadığı bu şerh Ah
med Cevdet Paşa tarafından tamamlana
rak Sultan Abdülmecid'e sunulmuş ve bu 
vesileyle kardeşlerine ve kardeşlerinin ço
cuklarına maaş bağlanmıştır (yazma nüs
haları: iü Ktp., nr. 5593, 5594; Beyazıt Dev
let Ktp. , Veliyyüddin Efendi, nr. 3302). 
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SÜLEYMAN HAN CAMii 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
Alanya Kalesi'nde 
yaptırılan cami. 

_j 

Alaeddin Keykubad'ın 628 (1231) yılında 
Alanya İçkale'de mimar Akça Aba'ya inşa 
ettirdiği belirtilen cami (Turan, s. 335) da
ha sonraki yüzyıllarda yıkılmış, yerine Ka
nuni Sultan Süleyman tarafından 937-955 
( 1530-1548) yılları arasında yeni bir cami 
yaptırılmıştır. Başbakanlık Arşivi'nde yer 
alan, Alaiye vakıflarının sıralandığı 927 
(1521) tarihli defterde hakkında herhangi 
bir bilgi bulunmaması caminin bu tarih
ten sonra inşa edildiğini göstermektedir. 

Süleyman Han (Süleymaniye) Camii kare 
planlı bir harim, üç bölümlü son cemaat 
yeri ve minareden oluşmaktadır. Yapı dış
tan 12,50 x 25,50 m. ölçülerinde dikdört
gen şeklinde olup doğusunda bir sarnıç 
yer almaktadır. Caminin kuzeyini kaplayan 
son cemaat yeri dört payeye oturan sivri 
kemerli açıklıklı ve üç birimlidir. Birimle
rin üzeri dıştan sekizgen kasnaklı olan pan
dantifli kubbelerle örtülmüştür. Cümle 
kapısı dikdörtgen çerçeveli ve sivri kemer 
alınlıklıdır. Kapının kanatlarında çerçeve 
içinde ma'kıli hatla Fatiha süresi, iç alınlık
ta bir ayet celi sülüs hatla işlenmiştir. Ah
şap kapı kanatları dört bölüm halinde dü
zenlenmiştir. Caminin cepheleri taş ve tuğ
la almaşık tekniğiyle örülmüştür. Cepheler 
üç sıra pencereli olup alt sıradakiler sivri 
kemerli alınlıklıdır. üstte üç cepheyi dola
şan iki sıra halinde kirpi saçak yer almıştır. 

Kare planlı harimin üzeri 13 m. çapın

daki tek kubbe ile örtülmüş ve köşelerden 
pandantiflerle geçilen kubbenin ağırlığı se
kiz sivri kemerle beden duvarlarına akta
rılmıştır. Kubbe dıştan sekizgen kasnaklı 
olup kasnağın her cephesinde yuvarlak pen
cereler yer almıştır. Harimde doğu yönün
deki alt pencere kanadı dikdörtgen bir 
pervazla çerçevelenmiştir. Kanatlar pano 
şeklinde düzenlenmiş, panolar levhalar ha
linde olup çivilerle tutturulmuştur. Bu pa
nolardan alt ve üsttekiler kare şeklindedir. 

üst panolarda ma'kıli hatla "Muhammed" 
yazılıdır. Alttaki panoların içi boş bırakıl
mıştır. Bu panonun uçları palmet şeklinde 
nihayetlenen dilimli şemseler ajur tekni
ğinde yapılmıştır. Şemselerin içinde rumi 

Süleyman Han Camii - Alanya 


