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Osmanlı şehzadesi,
oğlu_

Orhan Bey'in büyük

_ı

Doğum tarihi kesin şekilde bilinmemekle birlikte herhangi bir kaynağa dayanıl
maksızın genellikle 716 ( 1316) yılı üzerinde durulur. Mekece vakfiyesinden hareketle onun bu tarihte (ı 324) şahitlik edebilecekyaşta bulunması doğumunu 1310'dan
daha erken bir tarihe çeker. Osmanlı tarihinde Rumeli fatihi diye bilinmekte olup
geleneğe göre Gelibolu yarımadasına çı
karak ilk fetih hareketini başlatan şehza
dedir. Annesinin Nilüfer Hatun olduğu literatürde yaygın biçimde benimsenmiş
se de bu husus şüphelidir. Nilüfer Hatun'un Bursa' nın alınışından sonra Orhan
Bey'in hanımları arasına katılmış olması
daha kuwetli bir ihtimaldir (DlA, XXX.lll,
124). Annesi muhtemelen, 724 (1324) tarihli Mekece vakfıyesinde adı geçen ve Orhan Bey'in amcasının kızı olduğu anlaşılan
Akbaşlu (Gündüz Bey ?) kızı Efdenze'dir
(Efendi 1 Eftende 1 Efendize 1 Efendizade).
Nitekim Süleyman Paşa'nın kızlarından birinin de aynı adı taşımış olması bu hususta 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. Paşa lakabına ise ilk Osmanlı tarihi diye kabul 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 büyük şehzade olmasıyla ilgili olabilir.
Hayatının ilk yılları hakkında çağdaş kaynaklara yansıyan hiçbir bilgi yoktur. Adı,
dönemin Bizans kaynağı olan Kantakuzenos'un ve Gregoras'ın eserlerinde ilk defa 749 (1348) yılı olayları vesilesiyle geçer.
Onun vefatından elli yıl sonra yazılmış olan
ilk Osmanlı kaynağı Ah m edi ile 100 yıl sonra kaleme alınmış Enver!' nin verdiği bilgiler ve XV. yüzyılın ikirıci yarısında ortaya
çıkan Aşıkpaşazacte, Neşr'i, Oruç Bey, ROhi, anonim Osmanlı tarihleri hemen hemen birbirinin benzeri bilgileri tekrarlayarak hakkında bugüne ulaşan menkıbe
lerle örülü bir olaylar silsilesinin temelini
oluşturmuştur_ Söz konusu kaynaklar onun
ilk defa Gerede'ye hakim olduğu (Gered 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 bölgedeki bazı yerlerin (Taraklı- Yen ice, Göynük,
Mudurnu) kendisinin ti marı olduğu üzerinde dururlar. Osmanlı tarihçisi Oruç Bey,
Koca-ili kesiminde Konuralp, Akçakoca gibi meşhur serhad beylerinin vefatıyla onların vilayetlerinin Süleyman'a sancak yoluyla verildiğini yazar (Oruç Beğ Tarihi, s.
ı 8) . Bu bilgiler doğrulanamasa da babası
nın özellikle 1329'da Bizans imparatoruyla
yaptığı Pelekanon savaşında bulunması ihtimali yüksek olan Süleyman Paşa'nın İz
nik ve İzmit fetihlerinde yine Orhan Bey'in
yanında yer almış olması kuwetle muhtemeldir.

Süleyman Bey'in adı Osmanlı kaynaklaikinci 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 topraklarında kontrolü tam olarak sağlamış
tl. Süleyman Paşa'nın bu bölgeye intikalinin söz konusu olaylar sırasında olduğu ve
ona babası tarafından Karesi ilinin idareciliğinin verildiği anlaşılmaktadır. Süleyman
Paşa bu arada Kapıdağ, Edincik, Lapseki'yi ele geçirmiş olmalıdır. Böylece BursaLapseki yolu Rumeli'ye geçiş güzergahı haline gelecektir. Bu arada Enver'i'nin naklettiği hikayeye göre Süleyman Paşa Edincik, Biga ve Lapseki'yi zaptetmiş, denizde Gelibolu tekfuru Andronikos Asan'ın
(Esen Tekfur) oğullarından birini esir alm ış, müslüman olup Melik Bey adını alan
bu kişi vasıtasıyla Gelibolu yarımadasına
geçmek için gerekli keşfi yapmıştır (Fatih
Devri Kaynakla rından Düsturname-i Enverf, s. 23). Enver'i, Süleyman Paşa'nın Melik Bey vasıtasıyla Lapseki'de hazırlanan gemilerle karşı yakaya geçtiğinden söz ederek bundan sonraki hadiseleri karıştırır. Ayrıca Süleyman Paşa oğlu Melik Nasır'ın Melik Bey ile birlikte bindikleri geminin batmasıyla öldüklerini, Süleyman Paşa'nın tekrar Gelibolu'ya gazaya çıktığını, 3000 kişiyle Kemer'den hareket edip kıyıdaki limandan Bolayır'a uzanan bir vadi olan Kozludere'ye çıktığını , Gelibolu yakınlarında
galip geldiğini, bu sırada Gazi Umur Bey
ile de görüştüğünü nakleder. Verdiği bilgilerle Aşıkpaşazade, Neşr'i geleneğini takip eden diğer kaynaklardan önemli ölçüde ayrılırsa da bu malumatı doğru bir zemine yerleştirmek gerekir. Söz konusu
olaylar muhtemelen 1352'den sonraki gelişmelere dayanmaktadır. Zira Kemer'den
Bolayır' ın fethi için hareket ettiğinde Gelibolu Valisi Andronikos Asan'ın anlaşmazrında
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lığa düştüğü kardeşlerinden birinin Süleyman Paşa'ya katıldığı tesbit edilmiştir (DİA,
XXXIII, 379). Bu kişi Akçaburgaz'ı almış,
Gelibolu'nun fethinden sonra bir deniz seferinde boğulmuştur.
Osmanlı tarihçilerince genel kabul gören Aşıkpaşazade, Neşrl, Oruç Bey kaynaklı anlatıma göre ise Karesi ili beyi olan
Süleyman Paşa, Karesi ümerasından Ece
Bey ve Gazi Fazı!' ı teklifleri üzerine önce
keşfe göndermiş, bunlar Çimbi Hisarı civarında birini ele geçirip Süleyman Paşa'
ya getirmişler, bu kişi vasıtasıyla kalenin
zayıf yeri tesbit edilmiş ve Çimbi ele geçirilmiştir. Burada da fetihler için yardım 
cı olan kişinin Enver!' de adı geçen Asan'ın
kardeşi olduğu açıktır. Ardından Akçaliman alınıp gemiler yakılmış, Çimbi'deki limanda bulunan gemilerle 2000 asker Anadolu'dan getirilmiş, Aya Şilonya, Odköklük (Balabancık) ve Eksamilye zaptedilmiş 
tir. Ardından Bolayır merkezli faaliyetler
başlamış, zor durumda kalan Gelibolu tekfuru şehri Osmanlılar'a teslim etmek zorunda kalmıştır (Aşıkpaşazade, s. 122-126;
Neşrl, I, 171-187). Ancak bu anlatılanlar
bazı genel gelişme noktaları bakımından
doğru olmasına rağmen ayrıntılar ve kronoloji bakımından birçok problemi barın
dırmaktadır.

Süleyman Paşa'nın Gelibolu yarımada
ve burada tutunmasıyla ilgili
kesin bilgiler, bizzat olayların içinde bulunan Bizans imparatoru tarihçi Kantakuzenos tarafından kaleme alınan kronikte
yer alır. Buna göre Kantakuzenos, ikinci iç
savaş döneminde ( 1341-1 347) yaptığı mücadeleler sırasında Türk beyleriyle ittifak
kurarak onlardan askeri destek almıştı. En
yakın müttefiki Aydın Beyi Gazi Umur Bey
idi. Ayrıca Bursa bölgesinde hakimiyetini
genişleten, Karesi iline kadar sokulan Orhan Bey ile de irtibat kurdu ( 1345) Nitesına geçişi

kim 1346'da kızı Theodora'yı onunla evlendirdi ve ittifakını daha da kuwetlendirdi.
Sırp Çarı Stefan Duşan'ın Serez ve Selanik'i hedef alması yüzünden ona karşı koyabilmek için damadından askeri yardım
istedi. Orhan Bey de oğlu Süleyman idaresinde 10.000 kişilikatlı birliğiyolladı (749/
1348). Süleyman karşı yakaya geçtiyse de
Kavala'dan (Christoupolis) ileri gitmedi,
Teselya bölgesini yağmaladı ve geri döndü.
Bu hadise, Süleyman'ın Osmanlı kuwetleriyle Rumeli harekatına başlamasının ilk
adımını teşkil edecektir. Aslında Osmanlı
birlikleri daha önce de Trakya'ya geçmiş
lerdi, ancak bu defaki geçiş Süleyman Paşa'nın liderliğinde 1348-1354 yılları arasın 
da kalıcı sonuçlar verecekti.
Süleyman Paşa'nın Rumeli yakasına ikinci geçişi yine Kantakuzenos'un isteğiyle oldu. Bu sırada Kantakuzenos, Selanik meselesiyle meşguldü ve burayı yeniden kontrolü altına alabilmek için Orhan Bey'den yardım talebinde bulundu. Bu defa Süleyman
Paşa büyük bir kuwetle (20.000 atlı?) karşı yakaya geçtiyse de bunlar Anadolu'da
baş gösteren mesele dolayısıyla Orhan Bey
tarafından geri çağrıldı (751/1350). Kantakuzenos bu durum karşısında çok zorlandı, ancak Struma ırmağı ağzındaki yirmi iki gemilik bir Türk korsan filosunun
yardımıyla Selanik'e girebildL Süleyman
Paşa'nın geri dönme sebebi hakkında bilgi yoktur; fakat bunun Orhan Bey'in Orta
Anadolu beylikleriyle olan münasebetlerindeki gerginlikten kaynaklanma ihtimali yüksektir. Süleyman Paşa'nın 753'teki
( 1352) üçüncü geçişi diğerlerinden daha
farklı oldu. Kantakuzenos'un rakibi V. loannes Palaiologos, Bulgar ve Sırplar'dan destek alarak Kantakuzenos'un oğlu Mathiaos'a (Mattheos 1 Mateos) ait topraklara
girip Edirne'yi kuşattı. 1O.OOOc 12.000 atlıyla yardıma gelen Süleyman Paşa, Edir-
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iznik"te
inşa ettirdiği

medrese

rol oynadığı gibi
birliklerini 1352 kışında Meriç
ırmağı kıyısında Empithion'da büyük bozguna uğrattı. Bu olay Osmanlı kaynakların 
da farklı şekillerde yankı bulmuştur. Hatta bu vesileyle Edirne'nin Süleyman Paşa
tarafından fethedildiği belirtilmiştir. Muhtemelen bu savaş Osmanlı kaynaklarında
yanlış bir tarihe ertelenerek Sırp Sındığı
adıyla anılmıştır. Süleyman Paşa ise bu vesileyle Edirne'ye gelip Kantakuzenos ile görüşmüş, bir bakıma Edirne'ye ilk ayak basan Osmanlıbeyide o olmuştur.
ne'nin

kurtarılmasında

Sırp-Bulgar

Bu sefer sırasında Süleyman Paşa'nın
birliklerinin Gelibolu yarımadasındaki birçok yeri ele geçirdiği bilinmektedir. Bunlardan biri de Tzympe (Çinbi, Çimbi) hisarıydı ve burası bir Osmanlı askeri üssü haline gelmişti. Savaş sona erince Süleyman
Paşa geçici olarak kendilerine tahsis edilen Tzympe'den çıkımadı. Burayı bir fetih
hakkı gibi görüyordu. Kantakuzenos burayı boşaltması için 10.000 altın ödemeyi
teklif etti, konuyu damadı Orhan Bey'e
götürdü, ancak Osmanlılar işi yavaştan
alarak pazarlığı uzattılar. Tam bu sırada 2
Mart 1354'te Gelibolu kıyılarını tahrip eden
büyük bir deprem vuku buldu . Pek çok
kale yıkıldı, halk şehirleri terketti. Süleyman Paşa haberi Biga dolayında iken aldı
ve hemen Gelibolu yakasına geçti, şehre
hakim oldu; ayrıca Anadolu'dan Karesi
ilinden birçok gönüllüyü aileleriyle birlikte
getirtti, bu harap olmuş şehirlere yerleş
tirdi, Gelibolu'yu yeniden tamir ettirdi. Osmanlı kaynakları bu göç olayı konusunda
doğru bilgiler verir. Onlara göre burada
sistemli bir yerleşme siyaseti uygulandı,
bölgedeki kale halkının bir bölümü Karesi
iline sürülürken Karesi ilinden konar göçer Türkimenler Gelibolu'ya iskan edildi.
İmparator Kantakuzenos bu durumdan
çok rahatsız oldu, hatta Orhan Bey ile bir
buluşma planladı, fakat Orhan Bey hastalığını ileri sürerek buluşmaya gelmeyince büyük bir ümitsizliğe kapıldı. Daha
önceki tazminatı dört katına çıkarıp yaptığı 40.000 altın teklifi de kabul görmedi.
Süleyman Paşa, bundan sonra Bolayır merkezli gaza faaliyetlerini Trakya'nın Marmara sahillerine ve Meriç vadisine doğru yaydı. Malkara, Keşan ve Tekirdağ'a yönelik
akın faaliyetleri başladı. Bu arada 1354'te Anadolu'daydı ve Ankara'yı ele geçirmişti. Ardından yeniden Rumeli kesimine
yöneldi. Onun Tekirdağ, İpsala ve Vize'yi
fethettiği belirtilirse de bu muhtemelen
adı geçen bölgelere karşı giriştiği sert akın
lar dolayısıyla oluşan bir kanaattir. Onun,
1356'da taht iddiacısı olarak harekete ge-
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çen ve İstanbul'a yürüyen Kantakuzenos'un
oğlu Mathiaos'a yardım eden Osmanlı birlikleri içinde yer alıp almadığı konusunda
kesin bilgi yoktur. Küçük kardeşi Halil'in
esareti sebebiyle ortaya çıkan kriz sıra
sında ( 1357) Gelibolu'yu boşaltma tekliflerine şiddetle direndi. 1358'de Orhan Bey
bu mesele dolayısıyla V. loannes ile anlaş
ma yaptığında ise artık hayatta bulunmuyordu.
ölümü, Osmanlı kayile Seydigazi arasında
avianırken atının ayağının bir çukura takılması sebebiyle düşmesinin bir sonucu
olarak gösterilir. Bazı kaynaklar onun havalanan bir kaza doğan saldığı sırada, bazıları ise bir geyik veya canavar (domuz) avı
peşinde koşarken yere kapaklanan atının
altında kalıp öldüğünü belirtir. Bu hadisenin Anadolu'da Biga dolayında olduğunu
yazanlar da vardır. Fakat bu Bolayır-Geli
bolu arasındaki Biga adlı bir yerle olan kaSüleyman

Paşa'nın

naklarında Bolayır

rıştırmadan kaynaklanır. Ayrıca bazı araş

tırmacılar

bu hadisenin Bizanslılar'la yabir savaş sırasında meydana geldiği
ihtimalini öne sürer (Beldiceanu-Steinherr.
XXlll 12005-20061. s. 114-115) Bazı Batı
kaynaklarında ise onun bir suikasta kurban gitliğine dair zayıf bir rivayet vardır.
Ölüm tarihi 758 (1357). 759 ve 760 (1359)
diye verilir. Aralık 1358'de Gelibolu'dan geçen gemilere anlaŞma uyarınca müdahale
etmemesine dair babasının bir uyarı mektubundan, ayrıca babası tarafından onun
adına düzenlenen Şaban 761 (Haziran 1360)
tarihli bir vakfiyeden hareketle vefat tarihinin 1359 olması düşünülebilirse de genel olarak 1357 sonbaharında öldüğü bilgisi kabul görmüştür. Vefatını haber alan
Orhan Bey'in çok üzüldüğü, hemen Bolayır'a gelerek oğlunu burada defnettirdiği
belirtilir (Beldiceanu buna ihtimal vermez
ve sembolik bir anlam yükleme gayretine
bağlar: a.g.e., XXIII 12005-20061. s. 115).
pılan

Bizans kaynaklarında Orhan Bey'in varisi, devletin fiilen bütün işlerinden sorumlu
yöneticisi şeklinde görülen Süleyman Paşa'nın babasının yaşlılığı sebebiyle iktidarın sahibi olduğu ve daima batıya yöneldiği bildirilir. Osmanlı kaynaklarında şeca
at ve sehavet sahibi. gaza lideri vasfıyla
övülür. Onun vefatı sırasında Rumeli kesiminde Osmanlı sınırları batıda Keşan ile
İpsala arasında Yayiadağı'ndan Malkara
ile Hayrabolu'yu ayıran dağlık bölgeden
geçiyor, Marmara salıillerindeki Tekirdağ
kasabası güneyinde Bakacık tepesi ve Hora'ya uzanıyordu . Ferecik de onun tarafın
dan ölümüne yakın bir tarihte ele geçirilmiş, Osmanlı akınları Dimetoka'ya uzan-
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mıştı . Bazı Osmanlı kaynaklarında, sınır
boylarındaki

Rumeli gazilerince Gazi Umur
Bey ile birlikte büyük bir askeri ve manevi önder olarak kabul edildiği , hatırasının
menkıbelerle yaşatıldığı belirtilir (Oruç
Bey'e göre, "Gaziler nezdinde Süleyman
ve Umur velayet sahibidir", Oruç Beğ Tarihi, s. 21 ). Hatta Enver! ve Oruç Bey bir
anakronizm yaparak Süleyman Paşa ile
Umur Bey'in Bolayır'da buluştuklarını ,
Umur Bey'in ona artık bir daha Anadolu'ya gitmeyip burada kalmasını tembihlediğini yazar. Bir rivayete göre Süleyman
Paşa ölümü halinde Bolayır'a gömülmeyi
vasiyet etmiş. bu sayede gazilerio burada
tutunacağını düşünmüştür (Anonim Tevarih -i Al-i Osman, s. 20). Süleyman Paşa'
nın adı bilinen oğullarından Melik Nasır
denizde boğulup ölmüş. İsmail ile İshak
ise babalarının vefatından sonra uç kesiminde akın faaliyetlerini sürdürmüştür. İki
kızından biri Candaroğlu ll. Süleyman Bey
ile evli Sultan Hatun (Sinop'taki mezar kitabesi: Ramazan 797 1 Haziran 1395). diğe
ri ise Akşehir'de vefat eden Efendizade
Hatun'dur (Zilkade 799 1 Ağustos 1397).
Süleyman Paşa'ya ait zengin vakıfların
mevcudiyeti tahrir kayıtlarından anlaşıl
maktadır. Özellikle Bursa, İznik ve Gelibolu'da hayratı mevcuttur. İznik'te bir mescid ve medrese, Bursa'da bir mescid, Bolayır'da bir cami ve imaret yaptırmış (bk.
SÜLEYMAN PAŞA CAMii ve TÜRBESİ). bunlara zengin vakıflar tahsis etmiştir. Ayrı
ca Gelibolu'da ve Bolayır'da bir saray inşa
ettirdiğine dair kayıtlar vardır. Gelibolu'da
ona nisbet edilen Sultan Camii veya Eskicami 1385 tarihli kitabesine göre Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa tarafından
yaptırılmıştır. Fethinden sonra Ferecik'te
de bir büyük manastırı camiye çevirmiştir.
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FERiDUN EMECEN

SÜLEYMAN PAŞA, Candaroğlu
(ö. 741/1341 [?])

ı

Kastamonu ve Sinop civarında
Şemseddin Candar Bey
tarafından kurulan beyliğin
ilk hükümdan
L

(bk. CANDAROGULLARI).

_j

SÜLEYMAN PAŞA, Hadım
(ö. 954/1547)
L

Osmanlı sadrazamı.

_j

Ak hadım ağalarından olduğu için "Haveya "Tavaşl" lakaplarıyla anılır. Milliyeti hakkında açık bilgi bulunmamakla
birlikte Macar kökenli olduğu rivayet edilir (lorga, lll. 26). Vefatında seksen yaşla
rında bulunduğu göz önüne alınırsa 1470'lerde doğduğu söylenebilir. Hayatının ilk
yılları hakkında çok az bilgi vardır. Sarayda harem hizmetine alındı ve Yavuz Sultan
Selim'in son zamanlarında hazinedarbaşı
lığa yükseldi. 929'da ( 1523) Kaptanıderya
Lutfi Paşa'nın Karaman beylerbeyiliğine tayini üzerine hazinedarbaşılıktan kaptan-ı
deryalığa (Bostan Çelebi , vr. 60b). Safer
931 'de (Aralık 1524) Şam beylerbeyiliğine
getirildi (İbn To lun , s. 258). Kaptan-ı deryalıktan sonra başka bir görevde bulunup
ardından Şam beylerbeyi mi olduğu veya
kaptanlıktan doğrudan Şam beylerbeyiliğine tayin mi edildiği hususu açık değildir.
Sadrazam Makbul İbrahim Paşa Mısır'da
karışıklığı sona erdirip düzeni sağladıktan
sonra buradan ayrılmadan önce Defterdar
İskender Çelebi'nin tavsiyesiyle onu Şaban
931'de (Mayıs-Haziran 1525) Mısır beylerbeyiliğine tayin ettirdi (Bostan Çelebi, vr.
72a). Hadım Süleyman Paşa asıl idarecilik
dım"

