
1 ı 

L 

L 

SÜLEYMAN SADEDDiN EFENDi 

(bk. MÜSTAKİMzADE SÜLEYMAN 

SADEDDİN). 

SÜLEYMAN b. SURAD 
(~~0-!w~l 

Ebü'l-Mutarrif Süleyman b. Surad 
b. el-Cevn el-Huzal 

(ö. 65/685) 

Sahabi. 
_j 

Doksan üç yaşında vefat ettiği dikkate 
alındığında miladi 592 yılı civarında doğ
duğu söylenebilir. Huzaa kabilesinin Ye
men'den sonra ikinci vatanı olan Merrüz
zahran'da dünyaya geldi. Adı Yesar iken 
müslüman olunca Hz. Peygamber adını Sü
leyman olarak değiştirdi. ResOl-i Ekrem'in 
yaşadığı dönemde hayatı hakkında yeter
li bilgi bulunmamakta. Medine'ye hicret 
edenler arasında yer aldığı sanılmaktadır. 
Küfe şehri kurulunca ( 17/638) oraya yer
leştiği, Hz. Ali taraftarı olduğu halde Ce
me! Vak'ası'na (36/656) katılmadığı, bu se
beple Hz. Ali'nin ona sitem ettiği bilinmek
tedir. Süleyman, Sıffin Savaşı'nda (37/657) 

Hz. Ali 'nin sağ kanat piyadelerine kuman
danlık etti. Bu savaşta Muaviye b. Ebu Süf
yan ordusunun önemli savaşçılanndan Hav
şeb b. Tahye Züzuleym'i öldürdü ve yü
zündeki kılıç yarasıyla Hz. Ali'nin huzuru
na geldiğinde halife ona, "Müminlerden Al
lah'a verdiği söze sadık kalan adamlar da 
vardır" mealindeki ayeti okuyarak (el-Ah
zab 33/23) iltifat etti. Hz. Ali'nin şehid edil
mesinden ( 40/661) sonra oğlu Hz. Hasan'a 
biat etti. Onun hilafeti Muaviye b. Ebu Süf
yan'a devretmesinin ardından Muaviye'ye 
biat etmediği gibi hilafetten feragat ka
rarından vazgeçmesi için Hz. Hasan'ın ya
nına giden heyete sözcülük etti. Hasan'a 
Muaviye'den yeterli güvenceyi almadığını , 

on9an sonra hilafetin kendisine geçeceği
ni kararlaştırması gerekirken bunu yap
madığını söyledi; pek çok taraftarı bulun
duğunu hatırlatarak Muaviye'yi hilafetten 
aziedip mücadeleyi yeniden başlatmasını 
teklif etti. Fakat beklediği cevabı alamadı. 
Hz. Hasan'ın ölümü üzerine (49/669) ar
kadaşlarıyla birlikte Hz. Hüseyin' e bir ta
ziye mektubu yazarak kendisine bağlılığı
nı bildirdi. Muaviye de Küfe Valisi Mugire 
b. Şu'be'ye vakit namazlarını birlikte kıl
mak suretiyle Süleyman'ı diğer muhalif 
Küfeliler'le birlikte göz altında tutmasını 
emretti. Yezid b. Muaviye hilafete geçin
ce Süleyman ona biat etmeyip Hüseyin'e 

mektup yazdı ve onu Küfe'ye hilafet mü
cadelesine davet etti. Hüseyin'in çeşitli top
luluklardan gelen bu tür davetierin mahi
yetini öğrenmek üzere Küfe'ye gönderdiği 
Müslim b. Akil'in Süleyman 'ın evinde kal
dığı rivayet edilmektedir. Bu sırada Küfe
liler'den 12.000 veya 18.000 kişi Hz. Hüse
yin'e biat etmekle birlikte yönetimin on
lara uyguladığı şiddetli baskı yüzünden 
önemli bir kısmı Yezid'e istemeyerek biat 
etti. Süleyman ve arkadaşları, Küfe'ye gel
mekte olan Hüseyin'in yanına gitmeyip 
onun şehid edilmesine seyirci kaldılar. 

Süleyman b. Surad, Hz. Hüseyin'e yar
dım etmedikleri için vicdan azabı duyan ve 
bu günahlarından tövbe ettikleri için rev
vabin diye anılan Küfeliler'in başına geç
ti. Hüseyin'in intikamını almak isteyen bu 
topluluk Yezid'in ölümüne kadar (64/683) 

faaliyetlerini gizli yürüttü. Süleyman'ın he
nüz şartların oluşmadığını söylemesine 
rağmen KOfeliler onu dinlemeyip Küfe'de 
yönetimi ele geçirdiler ve bu durumu Ab
dullah b. Zübeyr' e bildirdiler. Abdullah da 
kendi adamlarını yönetime tayin etti. O 
günlerde Muhammed b. Hanefiyye'nin 
imametine davet için Küfe'de bulunan 
Muhtar es-Sekafi, Süleyman b. Surad'ın 
bu tür mücadelelerin yöntemini bilmediği
ni ileri sürerek onun taraftarlarından bir 
kısmını kendi yanına çektiyse de Küfe va
lisi Muhtar'ı yakalatıp Tewabin hareketi
nin sonuna kadar onu hapsetti. Süleyman 
b. Surad ihtilalin başlatılacağı Nuhayle'ye 
gitti (Reblülahir 65 1 Kasım 684). Yeteri 
kadar adam toplanmamasına rağmen ta
raftarlarının ısrarıyla ayaklanmayı başlat

tı; ancak Ubeydullah b. Ziyfıd kumandasın
daki Emevi kuwetleriyle yapılan Aynülver
de Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğradı. 
Süleyman'ın başı kesilerek Halife Abdül
melik b. Mervan'a gönderildi (ayrıca bk. 
TEWABIN). 

Süleyman b. Surad, Resul-i Ekrem'den 
başka Hz. Ali, Übey b. Ka'b, Hz. Hasan ve 
Cübeyr b. Mut'im'den hadis rivayet etmiş, 

rivayet ettiği sekiz hadis, çeşitli hadis mec
mualarında yer almıştır. Kendisinden Ebu 
İshak es-Sebii, Adi b. Sabit, Abdullah b. 
Yesar ei-Cüheni gibi tabiiler rivayette bu
lunmuştur. 
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SÜLEYMAN ŞAH I 
( oL.;..:ı~ ) 

(ö. 479/1086) 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin 
kurucusu ve ilk hükümdan 

(1075-1086). 
_j 

Selçuk Bey'in tarunu Kutalmış'ın oğlu
dur. Kutalmış, Sultan Alparslan karşısın
da giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp ka
çarken atından düşüp ölmüş (455/1063). 

çocukları Süleyman Şah, Mansur, Alp İlig 
ve Devlet (Dolat), Alparslan tarafından esir 
alınmıştı . Nizamülmülk. Kutalmış'ın bütün 
çocuklarının öldürülmesini isteyen Alpars
lan'a bunun devlete hayır getirmeyeceği

ni söyleyip engel olmuştu. Süleyman Şah 
ve kardeşleri bu dönemde Urfa-Birecik ta
raflarında bir tür sürgün hayatı yaşadılar. 
Süleyman Şah, Sultan Melikşah tahta çık
tığı sıralarda kardeşleriyle birlikte, Bizans 
hakimiyetindeki Anadolu 'da Fırat ırmağı 
boylarında ve Urfa dolaylarında fetihlerde 
bulunduktan sonra Orta Anadolu'ya ge
çerek fetih harekatına burada devam et
ti. Bu dönemde, Büyük Selçuklu Devleti'
ne tabi olarak Filistin'de bir Türkmen bey
liği kurup fetihlere devam eden Atsız b. 
Uvak'a karşı bir tavır içinde olan emirle
rinden Şöklü, Fatımiler yönetimindeki Ak
ka'yı fethedip Atsız'dan ayrılarak bir bey
lik kurmak için bazı girişimlerde bulundu. 
Süleyman Şah'ın kardeşlerinden birine, kay
naklarda adı verilmemekle birlikte muhte
melen Alp İlig'e mektup göndererek hiz
metinde bulunmak istediğini, sultanın aile
sinden sayılmayan Atsız'a tabi olmayaca
ğını , eğer Atsız'ı yenebilirlerse Fatımiler'in 
de kendilerine yardımda bulunacağını, böy
lece Suriye ve Filistin'e kolayca hakim ola
caklarını söyledi ve onu Filistin'e davet et
ti. Kutalmışoğlu, kardeşi Devlet ve amca
sı Resul Tegin'in bir oğlu ile beraber Tabe
riye'ye gidip Şöklü'ye katıldı ve Fatımi Dev
leti'ne tabi olduğunu ilan etti. Bunu haber 
alan Atsız , harekete geçip Şöklü ve müt
tefiki Kutalmışoğulları'nı Taberiye'de ye
nilgiye uğrattı (467 son l arı / Temmuz 1075). 

esir aldığı Şöklü'yü ve oğlunu öldürttü, Ku-
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