
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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tanbul 1328, 1-VI; F. Lurion, La guerre turco-rus
se de 1877-78: Campagne de Suleyman Pac
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207-221. r:;;ı 

~J KEMAL BEYDiLLi 

92 

L 

L 

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 . 

_j 
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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. 

_j 

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 



ve çevresinde meydana gelen Ermeni ayak
lanması dolayısıyla yazdığı telgrafta kul
landığı ifade tarzı ve üslübu ile olayları ye
rinde incelemeye gelen Kölemen Abdul
lah Paşa'nın dikkatini çekti ve onun katibi 
olarak Musul'a gitti ( 1895) Ertesi yıl gö
revinden istifa edip İstanbul'a geldi. Şu
bat 1897'de Jön Türkler'e katılmak heve
siyle gittiği Paris'te onların lideri Ahmed Rı

za'nın çıkarmakta olduğu Meşveret ga
zetesinde istibdat rejimi ve ll. Abdülha
mid aleyhinde oldukça ağır ifadeler taşı
yan yazılar yayımladı. Bir yandan Ahmed 
Rıza ile aralarındaki anlaşmazlığın büyü
mesi, diğer yandan saray tarafından veri
len bazı teminatlar karşılığında Jön Türk 
mücadelesinin durdurulması üzerine Ekim 
1897'de İstanbul'a döndü. Padişah ken
disini vilayet mektupçuluğu ile Bursa'da 
ikamete memur etti. Burada yaklaşık on 
iki yıl kaldı ve bu süre içinde büyük dede
sinin adı olan İbrahim Cehdl takma adıy
la Servet-i Fünun'da çoğu sone tarzında 
manzumelerle Edebiyat-ı Cedlde mensu
bu şair ve yazarların sanat anlayışı doğ

rultusunda yazılar kaleme aldı. 

1908'de ll. Meşrutiyet'in ilanından son
ra Konya'ya nakledilmek ıstenince istifa 
ederek İstanbul'a döndü ve fiilen gazete
ciliğe başladı. 1909 yılından itibaren Ebüz
ziya Tevfik'in çıkardığı Yeni Tasvir-i Ef
kdr'da İttihat ve Terakki iktidarını ağır bir 
dille eleştiren yazıları yüzünden İstanbul'
dan uzaklaştırılarak Basra ( 1909), Kasta
monu (1910), Trabzon (1911). Musul (19 13) 

ve Bağdat ( ı 914) valilikleriyle görevlendi
rildL 1912'de Hak gazetesinde siyası ya
zılar yayımladı. Altı ay kadar kaldığı Bağ
dat valiliğinden İstanbul'a döndü ve ken
disini tamamen gazeteciliğe verdi. 1918'
de Cenab Şahabeddin'le birlikte Hô.disô.t 
gazetesini çıkarmaya başladı. Anadolu'da 
Milli Mücadele hareketinin başlamasında 
büyük rolü bulunan Müdafaa-i Hukuk Ce
miyeti'nin kurulmasına ön ayak oldu (Ara
lık 1918) 9 Şubat 1919'da İtilaf orduları 

Süleyman 
Nazif 

Süleyman 
Nazif"in 
Edirnekapı 

Sehitliği'ndeki 

mezarı 

başkumandam Franchet d'Esperey'nin İs
tanbul caddelerinde at üstünde muzaffer 
bir eda ile dolaşması ve azınlıkların küs
tahlıkları üzerine sansür engelini aşarak 
"Kara Bir Gün" adlı meşhur makalesini ya
yımladı. 23 Ocak 1920 günü Pierre Loti için 
düzenlenen anma toplantısında yaptığı 
konuşma dolayısıyla şehri işgal eden İn
gilizler tarafından yakalanarak Milli Müca
dele'yi destekleyen bir kısım arkadaşıy
la birlikte Malta'ya sürüldü ve orada yir
mi ay kadar kaldı . O zamana kadar Ede
biyyô.t-ı Umumiyye Mecmuası, Hazi
ne-i Fünun, İctihad, İleri, Ma'Wmô.t ve 
Mecmua-i Ebüzziyô. gibi gazete ve der
gilerde yazılar kaleme alan Süleyman Na
zif, Ekim 1921'de İstanbul'a döndükten 
sonra Peyô.m-ı Sabah, Resimli Gazete 
ve Yarın gibi gazetelerde yazdığı siyasi ve 
edebi yazılarta güç şartlar altında hayatını 
sürdürmeye çalıştı. Son yılları maddi sıkın
tılarla geçti ve 4 Ocak 1927'de öldü, kabri 
Edirnekapı Mezarlığı'ndadır. 

Servet-i Fünün dönemi şairleri arasında 
yer alan, Sa'dl-i Şlrazl, Örfi ve Sully Prud
homme gibi şairleri beğenen Süleyman 
Nazif'in ferdi ıstırap, aşk ve tabiat konu
lu manzumelerinde hüzünlü, içine kapa
nık ve ümitsiz bir hava hakimdir. Sosyal 
içerikli ve milli özellikler taşıyan şiirlerin
de ise Servet-i Fününcular'dan büyük öl
çüde ayrılmaktadır. Bu şiirlerinde Tanzi
mat dönemi şair ve yazarları gibi Türk 
toplumunun çeşitli problemlerine dikkat 
çekmiş. 1908'den sonra yazdığı eserlerin
de milli ve vatani konulara geniş biçimde 
yer vermiştir. Süleyman Nazif, karakter 
bakımından benzerlikler taşıdığı Namık 
Kemal'in edebiyatta bir takipçisi gibidir. 
Yüksek bir heyecan ve hitabet özelliği ta
şıyan nesirleri ise Victor Hugo'nun ve yine 
Nam ık Kemal'in büyük ölçüde tesiri altın
dadır. 

Edebi ve siyası mahiyette birçok makale 
kaleme alan Süleyman Nazif, farklı üslü
buyla son devir Osmanlı Türkçesi'nin en 
başarılı örneklerini ortaya koymuştur. Yah
ya Kemal Beyatlı, "Nazif münşl doğmuş-

SÜLEYMAN NAZiF 

tu" derken Ahmed Haşim onu "kelimele
rin serdarı" diye nitelemiştir. Mehmet Kap
lan, zamanla yeknesak bir hal alan Türk 
nesri üzerinde şuurlu bir şekilde ilk defa 
onun düşündüğünü ve bu nesri değiştir

mek için bazı imkanlar sağladığını belirt
miştir. Polemikçi bir yanı da bulunan Sü
leyman Nazif, İskilipli Atıf Hoca ile oruç 
konusunda bir tartışmaya girişmiş. söy
lediklerine pek itibar edilmeyince "İmana 
Tasallut" adlı makalesiyle onu eleştirmiş

tir (Son Telgraf, 5 Teşr!nisani 1340/1924) 

Burada Atıf Hoca'nın Frenk Mukallitliği 
ve Şapka adlı eserindeki (İstanbul 1924) 

görüşlere karşı çıkmış, Atıf Hoca' nın şap
ka inkılabından sonra idam edilmesi üze
rine töhmet altında kalmıştır. 

Süleyman Nazif, Hz. İsa'ya Açık Mek
tup'ta Haçlı zihniyetinin işlediği bütün suç 
ve cinayetleri Hz. lsa'ya şikayet tarzında 
dile getirirken Kô.fir Hakikat adlı eserin
de Fas'taki Haçlı zulmüne duyulan büyük 
öfke ve isyanı yansıtmaktadır. Sadece Tür
kiye'de yaşayan hıristiyanlardan değil müs
lümanlardan da büyük tepki gören Hz. 
İsa'ya Açık Mektup çeşitli tartışma ve 
davalara konu olmuş. eser aynı yıl içinde 
üç defa basılmıştır. Ayrıca Edebiyyô.t-ı 
Umumiyye Mecmuası'nın 1918 yılındaki 
sayılarında (nr. 50-63, 72) Fars şiirinin Türk 
şiirine tesiri ve bunun sebepleri hakkında 
uzun karşılaştırma ve değerlendirmeleri 
bulunmaktadır. 

Süleyman Naz~' in R ı za Tevfik' e yazdığı bir mektup (Abdul
lah Uçman arşivi) 
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Süleyman Nazif'in çoğu İstanbul'da ba
sılmış olan eserleri şunlardır: Gizli Figan
lar ( ş iir, Kahire 1906). Pirak-ı Irak (man
zum-mensur karışık, 1918). Malta Gece
leri (şiir, 1924), Bahriyelilere Mektup 
(Cenevre 1897; Kahire ı908), Ma'lumu 
İ 'lôm (Paris 1897; Kahire 1908). Elcezire 
Mektupları (Cenevre 1897; Kahire 1906). 
Boş Herit (ı910), İki İttifakın Tarihçesi 
(ı 9 ı 4). Batarya ile Ateş* (ı 917; yeni harf
lerle ı 969, 1978). Mektuplar (ı 9ı6). Asi
tane-i Tdrihte : Galiçya (İstanbul ı 9 ı 9; 
yeni harflerle ı 97 ı), Mehmed Akii (İstan
bul19ı9 , ı924 ; yeni harflerle 1971). Hitd
be (1 920), Tarihin Yılan Hikayesi (ı 922). 
Lu tti Fikri Bey'e Cevap ( ı 922). Ndmık 
Kemal (ı 922). Çal Çoban Çal ( 1923). Na
sırüddin Şah ve Bdbiler (ı 923) , Hazret-i 
İsa 'ya Açık Mektup (ı 924), Çalınmış Ül
ke (ı924). Abide-i Şühedd (ı925), İki 
Dost (ı 925), Fuzuli ( 1926), İmana Tasal
lut-Şapka Meselesi (ı 926). Kdtir Haki
kat (ı 926). Yıkılan Müessese (ı 927). Ay
rıca Victor Hugo 'nun Bir Mektubu (Bur
sa 1908). Lübnan Kasrının Sahibesi (İs
tanbul 1926, P. Benoit 'dan) adiı tercüme
leriyle Külliyyat-ı Ziyd Paşa ( 1924) der
lernesi bulunmaktadır. 
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SÜLEYMAN PAŞA 
(ö. 758/ 1357 [?]) 

Osmanlı şehzadesi, 
Orhan Bey'in büyük oğlu_ 

_ı 

Doğum tarihi kesin şekilde bilinmemek
le birlikte herhangi bir kaynağa dayanıl
maksızın genellikle 716 ( 1316) yılı üzerin
de durulur. Mekece vakfiyesinden hareket
le onun bu tarihte (ı 324) şahitlik edebile
cekyaşta bulunması doğumunu 1310'dan 
daha erken bir tarihe çeker. Osmanlı ta
rihinde Rumeli fatihi diye bilinmekte olup 
geleneğe göre Gelibolu yarımadasına çı
karak ilk fetih hareketini başlatan şehza

dedir. Annesinin Nilüfer Hatun olduğu li
teratürde yaygın biçimde benimsenmiş
se de bu husus şüphelidir. Nilüfer Ha
tun'un Bursa'nın alınışından sonra Orhan 
Bey'in hanımları arasına katılmış olması 
daha kuwetli bir ihtimaldir (DlA, XXX.lll, 
124). Annesi muhtemelen, 724 (1324) ta
rihli Mekece vakfıyesinde adı geçen ve Or
han Bey'in amcasının kızı olduğu anlaşılan 
Akbaşlu (Gündüz Bey ?) kızı Efdenze'dir 
(Efendi 1 Eftende 1 Efendize 1 Efendizade). 
Nitekim Süleyman Paşa'nın kızlarından bi
rinin de aynı adı taşımış olması bu husus
ta önemli bir ipucudur. Süleyman Paşa'nın 
adının geçtiği ilk çağdaş kaynak da yine 
bu vakfiyedir. Burada adı şahitler arasın
da Süleyman b. Orhan olarak kayıtlıdır. Pa
şa lakabına ise ilk Osmanlı tarihi diye ka
bul edilen Ahmed!' nin eserinde rastlanmış 
olması dikkat çekicidir. Amcası Alaeddin 
Paşa örneği dışında daha sonra herhangi 
bir hanedan mensubunun kullanmadığı, 
yüksek askeri idarecilere verildiği bilinen 
bu unvan onun kardeşleri arasında en bü
yük şehzade olmasıyla ilgili olabilir. 

Hayatının ilk yılları hakkında çağdaş kay
naklara yansıyan hiçbir bilgi yoktur. Adı, 
dönemin Bizans kaynağı olan Kantakuze
nos'un ve Gregoras'ın eserlerinde ilk de
fa 749 (1348) yılı olayları vesilesiyle geçer. 
Onun vefatından elli yıl sonra yazılmış olan 
ilk Osmanlı kaynağı Ah m edi ile 1 00 yıl son
ra kaleme alınmış Enver!' nin verdiği bilgi
ler ve XV. yüzyılın ikirıci yarısında ortaya 
çıkan Aşıkpaşazacte, Neşr'i, Oruç Bey, RO
hi, anonim Osmanlı tarihleri hemen he
men birbirinin benzeri bilgileri tekrarla
yarak hakkında bugüne ulaşan menkıbe
lerle örülü bir olaylar silsilesinin temelini 
oluşturmuştur_ Söz konusu kaynaklar onun 
ilk defa Gerede'ye hakim olduğu (Ge red e'
yi ele geçiren Candaroğlu Süleyman Bey' 
le karıştı rılmıştır). ardından İznik'in alın-

masında (ı 33 1) rol oynadığı, özellikle İz
mit'in fethinden ( 1337) sonra bu bölgede
ki bazı yerlerin (Taraklı- Yen ice, Göynük, 
Mudurnu) kendisinin timarı olduğu üze
rinde dururlar. Osmanlı tarihçisi Oruç Bey, 
Koca-ili kesiminde Konuralp, Akçakoca gi
bi meşhur serhad beylerinin vefatıyla on
ların vilayetlerinin Süleyman'a sancak yo
luyla verildiğini yazar (Oruç Beğ Tarihi, s. 
ı 8) . Bu bilgiler doğrulanamasa da babası
nın özellikle 1329'da Bizans imparatoruyla 
yaptığı Pelekanon savaşında bulunması ih
timali yüksek olan Süleyman Paşa'nın İz
nik ve İzmit fetihlerinde yine Orhan Bey'in 
yanında yer almış olması kuwetle muhte
meldir. 

Süleyman Bey'in adı Osmanlı kaynakla
rında ikinci defa Karesi ilinin Osmanlılar'a 
ilhak.ı vesilesiyle geçer. Orhan Bey, 1337 
yazma kadar Marmara sahillerinde bazı 
yerleri ele geçirerek Trakya'ya yönelik bir 
sefer yapmış, 1348'den itibaren Karesi top
raklarında kontrolü tam olarak sağlamış
tl. Süleyman Paşa'nın bu bölgeye intikali
nin söz konusu olaylar sırasında olduğu ve 
ona babası tarafından Karesi ilinin idare
ciliğinin verildiği anlaşılmaktadır. Süleyman 
Paşa bu arada Kapıdağ, Edincik, Lapseki'
yi ele geçirmiş olmalıdır. Böylece Bursa
Lapseki yolu Rumeli'ye geçiş güzergahı ha
line gelecektir. Bu arada Enver'i'nin nak
lettiği hikayeye göre Süleyman Paşa Edin
cik, Biga ve Lapseki'yi zaptetmiş, deniz
de Gelibolu tekfuru Andronikos Asan'ın 
(Esen Tekfur) oğullarından birini esir al
mış, müslüman olup Melik Bey adını alan 
bu kişi vasıtasıyla Gelibolu yarımadasına 
geçmek için gerekli keşfi yapmıştır (Fatih 
Devri Kaynaklarından Düsturname-i En
verf, s. 23). Enver'i, Süleyman Paşa'nın Me
lik Bey vasıtasıyla Lapseki'de hazırlanan ge
milerle karşı yakaya geçtiğinden söz ede
rek bundan sonraki hadiseleri karıştırır. Ay
rıca Süleyman Paşa oğlu Melik Nasır'ın Me
lik Bey ile birlikte bindikleri geminin bat
masıyla öldüklerini, Süleyman Paşa'nın tek
rar Gelibolu'ya gazaya çıktığını, 3000 ki
şiyle Kemer'den hareket edip kıyıdaki li
mandan Bolayır'a uzanan bir vadi olan Koz
ludere'ye çıktığını , Gelibolu yakınlarında 
galip geldiğini, bu sırada Gazi Umur Bey 
ile de görüştüğünü nakleder. Verdiği bil
gilerle Aşıkpaşazade, Neşr'i geleneğini ta
kip eden diğer kaynaklardan önemli ölçü
de ayrılırsa da bu malumatı doğru bir ze
mine yerleştirmek gerekir. Söz konusu 
olaylar muhtemelen 1352'den sonraki ge
lişmelere dayanmaktadır. Zira Kemer'den 
Bolayır'ın fethi için hareket ettiğinde Ge
libolu Valisi Andronikos Asan'ın anlaşmaz-


