SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA
dığını belirtmektedir. Bu tarihten sonra
minare yeniden yapılmış, 1886'da tekrar
yıkılmıştır. 1955 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından astma uygun biçimde
tekrar inşa edilmiş, 1989'da onarım geçirmiştir. Minare kare kaide üzerinde onikigen gövdeli ve tek şerefelidir.
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SÜLEYMAN b. HARB
( yy>.;,; u~ )

Kıble duvarındaki

iki pencerenin kanatkOfi hatta m urabba şeklinde "Muhammed" yazılıdır. Kıble duvarının ortasında ve giriş eksenindeki mihrap, duvarı
oluşturan malzemeden yapılmış ve bütün
yüzeyi alçı ile sıvanmıştır. Duvardan hafif
çıkintılı mihrap beş kenarlı nişe sahip olup

Ebu EyyCıb Süleyman b. Harb b. Bed!
el-Vaşihi el-Ezdi el-Basri

larında

mukarnaslı kavsaralıdır.

Minberin yan aynalıkları, pabuçlar ve dotap kısımları son tamirde alçı ile kaplanmış
tır. Minber kapısı dikdörtgen bir çerçeve
içine alınmış , kanatları alt ve üstten kare,
ortada dikdörtgen pano oluşturmaktadır.
Köşk bölümünde merkezden altı kollu yıl
dız ve altıgen yıldız geçmelerden oluşan
geometrik süsleme görülmektedir. Külah
kısmı sonradan yapılmış olup sekizgen gövdelidir.
Harimin kuzeybatı köşesinde ahşap direkler üstünde yükselen dikdörtgen mahfi! büyük bir onarım görmüştür. Dışarıdan
m inareden bir giri şi olan m ahfi! kadınl a r
m ahfili olarak kullanılmaktadır. İç m ekanın güneydoğu köşesinde duvara bağım
sız olarak yapılan vaaz kürsüsü dört ayak
üzerinde, yerden fazla yüksek olmayan bir
oturtmalık biçiminde düzenlenmiştir. Vaaz
kürsüsünün, üzerinde bulunan 955 (1548)
tarihli eel! sülüs kitabeden Babür oğlu
Alaeddin Musa tarafından yaptınldığı anlaşılmaktadır. Alanya'ya hakim yerdeki bu
eser, bölgede yapılan Osmanlı camilerinin
en büyüğü ve tek kubbeli plan şemasının
önemli bir uygulamasıdır.
Minare caminin kuzeybatısındadır. Evliya Çelebi, Alanya'yı 1671 yılındaki ziyaret inde minarenin yıldırım sonucunda yıkıl-
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Safer 140'ta (Temmuz 757) doğdu. Ezd
kabilesinin Basra'ya yerleşen Vaşih koluna
mensuptur. Bizzat belirttiğine göre 158'de (775) hadis tahsiline başladı. Önce Şu'be
b. Haccac'ın derslerine devam etti; Şu'be
vefat edince on dokuz yıl süreyle Hammad
b . Zeyd'den hadis okudu. Onun vefatın
dan sonra Hammad b. Seleme, Süleyman
b. Mugire, Bişr b. MansOr gibi muhaddislerden hadis rivayet etti. Kendisinden İbn
Sa'd, Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Said elKattan , Buharl. Ebu DavOd es-Sicistanl,
Fellas, Zühll, Ebu Müslim el-Keccl, Ahmed b. Said ed-Dariml. İshak b. Rahuye,
Abdullah b. Abdurrahman ed-Dariml, Ebu
Bekir İbn Ebu Şeybe , Ebu Zür'a er-Razi,
Ebu Hatim Muhammed b . İdrls er-Razi ,
DavOd ez-Zahiri, Hanbel b. İshak ve İbnü'l
Cüneyd el-Huttell gibi şahsiyetler hadis rivayetinde bulundu . Dünya malına değer
vermediği kaydedilen Süleyman b. Harb,
maddi sıkıntı içinde bulunduğu günlerde bir yakınının vefat ettiğini ve geride
20.000 dirhem bıraktığını öğrenince ölen
kişiye kendisinden daha yakın olduğunu
söylediği bir başka kişinin adını verdi ve
mirasın ona ait olması gerektiğini belirtti.
214 (829) yılında Halife Me'mOn tarafın
dan Mekke kadılığı görevine getirilen Süleyman b. Harb 219'da (8 34) bu görevinden aziedilince Basra'ya döndü. 25 Rebl-

ülahir 224 ( 16 Mart 839) tarihinde burada
vefat etti. Reblülahirin 23 veya 27'sinde
öldüğü de ileri sürülmüştür.
Ebu Hatim er-Razi, Süleyman ' ın tedlls
yapmayan, hadis ravilerini tenkit edebilen, hadislerin fıkhını anlama bakımından
tanınm ı ş muhaddis Aftan b. Müslim'den
ileri bir hadis imamı olduğunu söylemiş,
onun Bağdat'ta Me'mOn'un köşkü bitişi
ğinde yaptığı hadis meclisinde bulunduğu
nu, bu meclise yaklaşık 40.000 kişinin katıldığını , Abbas! Halifesi Me'mOn'un da sarayının kapısını açıp perde arkasından onun
hadis imla meclislerinde bizzat hadis yazdığım, talebelerin sorduğu hadisleri ezbere okuduğunu belirtmiştir (Zehebl, A'lamü'n-nübela', X, 331-332) Kendisinden
imam, hafız , me'mun gibi unvaniardan
başka şeyhülislam diye de söz edilen Süleyman b . Harb'i İbn Sa'd, Yahya b. Main,
Ahmed b. Hanbel, Nesal, Ebü'l-Hasan elİcll, Ebu Hatim er-Razi sika ve sebt gibi
lafızlarla tezkiye etmişlerdir. Onun güçlü
Mfızasından SÖZ eden alimler elinde herhangi bir yazılı şey bulunmadan yaklaşık
10.000 hadisi rivayet edebildiğini söylemiş,
Hatib el-Bağdadl Süleyman b. Harb'in lafzen değil manen hadis naklettiğini belirtmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer
alan Süleyman b. Harb rica! tenkidinde ve
fıkıh ilminde de önemli bir yere sahiptir.
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SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA
(1838-1892)
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Osmanlı kumandanı .
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20 Ram azan 1254 (7 Aralık 1838) tarihinde İstanbul Süleymaniye'de Molla Gürani
mahallesinde dünyaya geldi. Bizzat verdiği bilgilere göre babası Mehmed Halid
Efendi şeke rci esnafından , dedesi bir yeniçeri ağasının tarunu olup baba tarafın
dan Bursa'da Emir Sultan'a, anne tarafın 
dan Tosya'da medfun Şeyh Pınar'a dayanmaktadı r (Sül ey manpaşaza de M ehmed
Sami , ı , 1) . İlk öğrenimini Cağaloğlu' nda
1850'de açılan Darülmaarif'te tamamladı. 1853'te Maçka Askeri İdadlsi'ne kaydald u. 1856'da Harbiye Mektebi'ne geçti ve
1860'ta mülazım-ı sani rütbesiyle piyade
sınıfından mezun olarak orduya katıldı. İlk
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