
SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA 

iştirakine de ışık tutan Hiss-i İnkılab (ı. 
bs., istanbul 1326) ve Doksanüç Savaşı 
için önemli bir kaynak olup paşanın savaş 
esnasındaki yazışmalarını içeren ve belge
sel bir nitelik taşıyan, ayrıca biyografisini 
de içeren Umdetü'l-hakiiyık (bk bibl.) 
adlı eserleridir. Kendisine yöneltilen suç
lamaları ve yargılanmasını anlatan Süley
man Paşa Muhakemesi'nin ilk baskısı, 
babasının evrakından derlenmiş olarak bi
yografisini de içermek üzere oğlu Meh
med Sami tarafından 1912' de yapılmış
tır. Savaş ve mu hakemesiyle ilgili belgele
ri. bunları kendisine teslim ettiği Bağdat 
doğumlu bir Fransız yazarı olan Faust Lu
rion tarafından Fransızca olarak iki büyük 
kitap halinde neşredilmiştir. Bu eserler 
paşanın ölümünden sonra yayımlanmış
tır. Sağlığında neşrettikleri arasında halk 
için hazırlanmış dini risaleler olan İrade-i 
Cüz'iyye Risalesi (İstanbul 1283), muh
tasar, kebir ve saglr olmak üzere ilmihal 
risaleleri (ı. bs., istanbul 1286); Mebô.ni'l
inşa (İstanbul 1288), İlm-i Sarf-ı Türki 
(2. bs., istanbul 1293) ve askeri okullar 
için ders kitabı olarak düzenlenen Tarih-i 
Alem'dir (İstanbul 1293). Bu eser paşa
nın yargılanması ve askerlikten tardı se
bebiyle uzun yıllar Harbiye Mektebi depo
sunda kalmış, ilmihaller ise birçok defa 
basılmıştır. Tarih-i Alem'de Türkler' e ge
niş yer ayırmış olması ve bazı yabancı ke
limeleri Türkçe olarak karşılamadaki has
sasiyeti Türkçüler arasında saygın bir yer 
edinmesine vesile olmuştur. 
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SÜLEYMAN b. MiliRAN 

(bk. A'MEŞ). 

SÜLEYMAN b. MUGİRE 
( ö~f <.)! ı.:ı~) 

Ebu Said Süleyman 
b. el-Muglre el-Kaysi el-Basri 

(ö. 165/781) 

Hadis hafızı . 
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Bekir b. Vail kabilesinin bir kolu olan Be
ni Kays b. Sa'lebe'nin mevlası olduğu için 
Kaysi ve Bekri nisbeleriyle anılır. Babasın
dan başka Hasan-ı Basri, İbn Sirin, Hu
meyd b. Hilal el-Adevi, Sabit el-Bünani, 
Said b. İyas el-Cüreyri. EbO MOsa el-Hilali 
gibi muhaddislerden hadis rivayet etti. 
Kendisinden Abdullah b. Mübarek, Abdur
rahman b. Mehdi. EbO DavOd et-Tayalisi. 
Ka'nebi, Affan b. Müslim. Esed b. MOsa, 
EbO Nuaym Fazi b. Dükeyn, Yahya b. Adem, 
Yezid b. Harun. Nadr b. Şümeyl, Süleyman 
b. Harb gibi şahsiyetler rivayette bulundu. 
Kendisinden önce vefat eden iki hadis ha
fızı Şu'be b. Haccac ile Süfyan es-Sevri de 
ondan hadis rivayet etti. Süfyan es-Sevri, 
Basra'ya gittiğinde rahatsız olduğu için Sü
leyman b. Mugire'ye uğrayamadı, rivayet 
ettiği hadisleri kendisinden duyup nak
ledebilmek için yanına gelmesini rica et
ti, Süleyman b. Mugire de bu isteği ye
rine getirerek rivayetlerini ona okudu. 

EyyOb es-Sahtiyani, hadis hafızı ve fa
kih Humeyd b. Hilal'in rivayet ettiği hadis
leri en iyi Süleyman b. Mugire'nin bildiği

ni söylemiş, Ali b. Medini de onun Sabit el
Bünani'den hadis rivayet edenler arasın
da Hammad b. Selerne'den sonra en gü
venilir ravi olduğunu belirtmiştir. Şu'be b. 
Haccac, Süleyman'ı güvenilir rivayetleri se
bebiyle "Basra halkının efendisi" diye nite
lemiştir. Vüheyb b. Halid, Eyyüb es-Sahti
yani'nin tavsiyesi üzerine ondan hadis öğ
renmek için yanına gittiğinde bir köşede 
Süleyman b. Mugire'nin başka bir köşede 
de babasının oturduğunu ve her birinin 
huzuruna gelen öğrencilere hadis rivayet 
etmekle meşgul olduklarını söylemiştir. 
EbO DavOd et-Tayalisi de onu hayırlı bir 
insan, hadis ilminin önde gelen şahsiyet

lerinden biri diye övmüştür. Kaynaklarda 
imam, hafız, kudve gibi unvanlarla anılan 
Süleyman b. Mugire hakkında İbn Sa'd, 
Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, Nesai, 
EbO Hatim er-Razi gibi hadis münekkitle
ri sika ve sebt terimlerini kullanmışlardır. 

İbn Hacer' e göre tebeu't-tabiTn nesiinin ye
dinci, SüyQti'ye göre beşinci tabakasından 
olan Süleyman b. Mugire'nin rivayetleri 
Kütüb-i Sitte başta olmak üzere diğer 
hadis kitaplarında, ali rivayetleri de Ali b. 
Ca'd'ın el-Ca'diyat'ında bulunmaktadır. 
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SÜLEYMAN NAZiF 
(1869-ı 927) 

Il. Meşrutiyet dönemi şairi, 

L 
yazar ve gazeteci. 
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Diyarbekir'de doğdu; birçok a.Jim, şair ve 
devlet adamı yetiştiren köklü bir aileye 
mensuptur. Divan şiiri tarzında manzu
meleri, Mizanü'l-edeb adlı belagat kita
bı ile Mir'atü'l-iber adlı on ciltlik tarihi 
bulunan Diyarbekirli Mehmed Said Paşa'
nın oğlu ve Servet-i FünOn devri şairlerin

den Faik Ali Ozansoy'un ağabeyi dir. Dev
rinde kitabet ve inşasıyla tanınan büyük 
babasının adı da Süleyman Nazif'tir. Büyük 
dedesi ise yine döneminin ediplerinden İb
rahim Cehdi'dir. Annesi Ayşe Hanım'ın ata
ları Akkoyunlu Devleti'ne mensup Hindi 
adlı bir Türk aşiretinin reisleridir. 

Düzenli bir tahsil hayatı olmayan Süley
man Nazif ilk öğrenimine babasının gö
revli olarak bulunduğu Harput'ta başladı; 
bir süre Diyarbekir Rüşdiyesi'ne devam et
ti. Mardin'de kaldıkları sırada başta ba
bası olmak üzere Abdülkerim Sabit ve Ad
liye müfettişi Ferid Bey'den tarih, mantık. 
gramer ve edebiyat, bir Ermeni papaz
dan Fransızca ve Muş müftüsünden Arap
ça dersleri aldı. Daha küçükyaşta iken Na
mık Kemal ile Abdülhak Hamid'in (Tar
han) eserlerini okuduğu gibi Mardin'de ev
lerindeki sohbetler sayesinde kültürünü 
genişletme imkanı buldu. Babasının Mar
din'de vefatı üzerine Diyarbekir'e döndü 
( ı 89 ı). Burada Vali Sırrı Paşa'nın aracılı
ğıyla Muş Reji Müdürlüğü'nde, Mardin ve 
Diyarbekir İdare Meclisi'nde çalıştı. 

Diyarbekir'de Vilayet Mattaası müdür
lüğü yaparken vilayet gazetesinde başya
zılar yazmaya başladı. O sırada Diyarbekir 


