
su nda bir buyruk çıkarttı. Camiye dönüş
türdüğü Kawasyana (Mar Cassianus) Kilise
si 'nde 15 Şaban 477 (17 Aralık 1084) Cu
ma günü 11 O müezzin tarafından okunan 
ezandan sonra cuma namazı kılındı. Sü
leyman Şah, hıristiyan halkın isteği üzeri
ne Antakya'da Meryem Ana ve Aziz Cer
cis adiarına iki kilisenin inşasına izin ver
di. Hıristiyan aleminin kutsal şehirlerin
den sayılan Antakya'nın fethini Sultan Me
likşah 'a bildirdi. Sultan başşehir İsfahan'
da fethi kutlamak amacıyla törenler yap
tırdı. Devrin ünlü şairi Ebiverdi bu fetih 
sebebiyle bir kaside kaleme aldı. Süleyman 
Şah daha sonra Bagras. Süveydiye (Saman
dağı). İskenderun, Derbesak. Artah, Ha
rim, Telbaşir, Gaziantep şehir ve kaleleri
ni, emirlerinden Buldacı Elbistan, Göksun, 
Maraş . Behisni, Ra'ban şehir ve kalelerini 
kısa bir süre içinde fethetti. Böylece Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin sınırları Marma
ra denizinden Fırat ırmağı ve Halep yöre
lerine kadar ulaştı. 

Süleyman Şah'ın Halep kapılarına da
yanması Selçuklu vasalı Musul emlri Şe
refüddevle Müslim b. Kureyş'i harekete 
geçirdi. Müslim, Süleyman Şah'a Antak
ya'nın eski hakimi Philaretos Brachamios'
tan almakta olduğu yıllık vergiyi kendisi
nin ödemesini. aksi takdirde sultana is
yan etmiş sayılacağını bildirdi. Süleyman 
Şah ise tek amacının fethettiği ülkeler
de sultan adına hutbe okutup para bas
tırmak olduğunu , Antakya ve diğer şe
hirlerin fethini ancak onun sayesinde ger
çekleştirdiğini belirtti. Ayrıca önceki An
takya hakimi gayri müslim olduğundan 
kendisine cizye verdiğini, fakat bir müs
lümanın başka bir müslümana cizye öde
meyeceğini söyledi. Bu arada Müslim'in 
sert davranışları yüzünden Kilaboğulları'
na mensup bazı kuwetlerle Mirdasl emir
leri Şeblb ve MansCır. Süleyman Şah'a ka
tıldılar. Bunun üzerine Müslim. beraberin
de Türkmen atlıları bulunan Çubuk Bey 
olduğu halde Halep'ten çıkıp Antakya'ya 
yöneldi. Süleyman Şah, 4000 kişilik ordu
suyla Amik ovasındaki Kurzahil yörelerin
de Müslim ile savaşa girişti. Çubuk Bey'in 
kuwetleriyle beraber Süleyman Şah'a ka
tılmasıyla yenilgiye uğrayan Müslim çar
pışmalar sırasında hayatını kaybetti (24 
Safer 478 1 20 Haziran 1 085) . Ardından Sü
leyman Şah, Şerif Hasan b. Hibetullah ei
Huteytl'nin elinde bulunan Halep'i kuşattı 
(Reblülewel 478/Temmuz 1085) . Bu ara
da gönderdiği kuwetler Maarretünnu'
man, Kefertab, Kınnesrln, Latmin şehir ve 
kalelerini fethetti. Süleyman Şah . İbnü'l
Huteyti ile Sultan Melikşah'ın onayını al-

mak şartıyla Halep'in kendisine teslim edil
mesi hususunda aniaşınca kuşatmayı kal
dırdı, fakat daha sonra bundan vazgeçip 
şehri yeniden kuşatmaya başladı ( 4 79/ 
ı 086). Şehrin Süleyman Şah'a teslimine 
dair Sultan Melikşah'ın onayını hala ala
mamış olan İbnü'l-Huteytl, bu sırada Dı
maşk'ta bulunan Suriye ve Filistin Selçuk
lu Hükümdan Tacüddevle Tutuş'a haber 
göndererek Halep'i gelip almasını istedi. 
Tutuş. Süleyman Şah ile arası açık olan Ar
tuk b. Eksük Bey ile birlikte Halep'e yönel
di (Muharrem 479 1 N i sa n-May ı s 1086). 
Durumu öğrenen Süleyman Şah da he
men harekete geçti. Halep yakınlarında 
Aynüseylem yöresindeki çarpışmalar sıra
sında bazı Türkmen beyleri kuwetleriyle 
birlikte Tutuş'un saflarına katıldı. Hayatın
da ilk defa yenilgiye uğrayan Süleyman 
Şah savaş alanından ayrılıp ıssız bir yere 
çekildi. Bunu öğrenen Tutuş adamlarını 
göndererek ona yanına gelmesini, kendi
siyle barış yapacağını bildirdi. Ancak Sü
leyman Şah içine düştüğü ümitsiz ruh ha
liyle bıçağını kalbine sapiayarak intihar etti 
(18Safer479/4 Haziran 1086) ( İbnü ' l-Ka l a

nisl, s. 119; Anna Komnena. ll , 65). Tutuş. 
Süleyman Şah'ın naaşını Halep Kapısı'nda 

defnettirdi. Hanımını, iki oğlunu, vezirini 
Antakya'ya gönderdi. Bunlar daha sonra 
Sultan Melikşah tarafından İsfahan'a gö
türüldü. Bir rivayete göre Süleyman Şah 
savaş meydanında ölmüştür. Savaş alanını 

gezen Tutuş'un askerlerinin yakut ve som 
altınlarla işlenmiş zırhlı bir cesedi görüp 
Tutuş'a haber verdikleri, Tutuş'un, "Bu Sü
leyman Şah'a benziyor" dediği, "Nasıl tanı
dınız?" sorusuna da, "Ayakları benim ayak
larıma benziyor, zira Selçukoğulları'nın ayak
ları birbirine benzer" şeklinde cevap ver
dikten sonra cesedin başında durup, "Biz 
Mikail oğulları sizlere (Arslan Yabgu oğu l

ları) zulmettik, sizleri bizden uzaklaştırıp 
işte böyle öldürüyoruz" dediği rivayet edil
miştir (İbnü ' l-Adlm , ll , 97-98) Süleyman 
Şah'ın ölümünden sonra İznik'te yerine ve
kil bıraktığı Ebülkasım . ardından karde
şi Ebülgazi hakim olmuştur. Anadolu'da 
milli birliği kuran Süleyman Şah, Anadolu 
Türkleri arasında gazilik payesi kazanmış 
( İbn Blbl, 1, 37) ve efsanevi bir şahsiyete 
bürünmüştür. Hiçbir kaynakta yer alma
masına rağmen Ca'ber'de bulunan Türk 
mezarı ona nisbet edilmiştir (Enver!, s. 6, 
78) 
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(ö. 600/1204) 

Anadolu Selçuklu sultam 
(1196-1204). 

_j 

Süleyman Şah hakkında kaynaklarda yer 
alan ilk bilgi babası ll. Kılıcarslan'ın, ülke
sini oğulları arasında paylaştırdığı sırada 
onu merkezi Tokat olan eyalete melik tayin 
etmesiyle ilgilidir. Samsun ve çevresiyle Ka
radeniz sahilinde Bizans hakimiyetindeki 
birçok şehir ve kasaba onun melikliği dö
neminde fethedildi. Süleyman Şah, baba
sının ölümünün ardından saltanatı ele ge
çirmek için harekete geçti ve bu hususta 
önemli bir engel olarak gördüğü ağabeyi 
Kutbüddin Melikşah'la mücadeleye giriş
tL Kutbüddin kısa bir süre sonra ölünce 
onun toprakl~rını ele geçirmek istediyse 
de kardeşi Ankara Meliki Muhyiddin Me
sud ile arala~ında anlaşmazlık çıktı. Süley
man Şah , Mesud'u mağiCıp ederek itaat 
altına aldı. Böylece hükümran olduğu To-
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kat'a Kutbüddin'in idaresindeki Sivas, Kay
seri ve Aksaray' ı da ilave edip hakimiyet 
sahasını genişletti. Diğer kardeşi ı. Gıya

seddin Keyhusrev dışında kendisine rakip 
olabilecek kimse kalmadı. Süleyman Şah, 
ı. Keyhusrev ile mücadeleye girişıneden 
önce onun halk nezdindeki saygınlığını or
tadan kaldırmaya çalıştı. Ardından Tokat'
tan Konya'ya doğru hareket etti. Ordusu 
kendi emrindeki kuwetlerden başka Türk
menler'den ve yardımına gelen en az beş 
kardeşinin kuvvetler inden meydana ge
liyordu. ı. Keyhusrev'in ordusu, Uluborlu 
meliki tayin edilmesinden itibaren kendi
sine tabi olan Batı ucundaki Türkmenler 
ile Konya'daki birliklerden ibaretti. 

Konya'ya gelen Süleyman Şah şehri ku
şattı . Kuşatmanın uzun süre devam et
mesi şehirdekilerin durumunu gittikçe kö
tüleştirdiğinden Keyhusrev'e bağlı beyler, 
Süleyman Şah ile anlaşmak için kendisine 
bir elçi gönderip kuşatmaya son verdiği 
takdirde sefer masraflarını karşılamayı ta
ahhüt ettiler. Bu teklifi kabul etmeyip sal
tanat konusunda ısrar ederse bu durum
da Keyhusrev'e, çocuklarına, hazinesine ve 
maiyetine zarar verilmeyeceğine , Konya'
dan istedikleri yere gitmelerine müsaade 
edileceğine dair kendisinden bir ahidna
me istediler. Saltanatı tercih eden Süley
man Şah yanında bulunan beylerin ve şe
hir eşrafının şahitliğinde bir ahidname yaz
dırdı. Konya'daki beylerden ve şehrin ile
ri gelenlerinden her biri adına mülk, ikta 
ve mansıb menşurları verdi. Beyler ve şe
hir eşrafı Süleyman Şah'a yapılan teklifi ve 
ondan alınan cevabı ı. Keyhusrev'e arzet
tiler; Süleyman Şah'ın kendilerine yolla
dığı ahidname ve menşurları gösterdiler. 
Bunun üzerine ı. Keyhusrev saltanat ma
karnından ayrılmayı kabul ettiğini bildir
di. Şehrin ileri gelenlerinden birkaç kişi
nin.bu anlaşmayı gerçekleştirmek üzere 
ağabeyinin yanına gönderilmesini, anlaş

ma şartlarının kesin ifadelerle yazılması
nı istedi. Süleyman Şah anlaşma metnini 
onun istediği şekilde yazdırdı ve güven 
vermek için yakınlarından iki kişiyi ı. Key
husrev'e gönderdi. Keyhusrev anlaşmanın 
yapıldığı günün gecesi başşehir Konya'yı 
terketti. Süleyman Şah ertesi gün şehre 
girdi ve Anadolu Selçuklu Devleti sulta
nı olarak tahta oturdu (8 Zilkade 592 1 3 
Ekim 11 96) . 

Süleyman Şah'ın cü!Gsu bütün eyalet
lere, komşu devletlere ve Abbas! halifesi
ne bildirildi. Halife Nasır-Lid!niUah saltanat 
menşuru, çetr ve sancak göndererek onun 
hakimiyetini tasdik etti. istanbul'a gitmek
te olan ı. Keyhusrev'in Ladik köyünde ta-

106 

ciz edildiğini, yakın adamlarına ve eşyala

rına zarar verildiğini haber alan Süleyman 
Şah suçluları yakalatıp idam ettirdi. Daha 
sonra yeğenieri izzeddin Keykavus ile Ala
eddin Keykubad'ı yanına getirtip onları 
Konya'da kalmaları veya babalarının yanı
na gitmeler i hususunda serbest bıraktı. 
Babalarının yanına gitmek istediklerini söy
lemeleri üzerine onları da gönderdi. Ana
dolu'da Selçuklu birliğini yeniden kurmak 
için çalışmalarına hız veren Süleyman Şah 
bu amaçla önce Niksar'a, ardından Amas
ya'ya yürüdü. Kardeşlerinden Melik Berk
yaruk'un elinden Niksar' ı , Melik Arslan
şah'ın elinden Amasya'yı aldı. Bu arada El
bistan Meliki Tuğrul Şah ona tabi olduğu

nu bildirdi (Muharrem 594 1 Kasım-Aralık 

11 97) . Süleyman Şah, Ankara Meliki Muh
yiddin Mesud ile Malatya Meliki Kayser 
Şah dışında bütün meliklerin idaresinde 
bulunan toprakları elde etmekle Anado
lu'da Selçuklu '(ürk birliğini yeniden kurma 
yolunda önemli mesafeler almış oldu. 

Süleyman Şah'ın, ülkesindeki iç sorun
larla uğraşmasından faydalanmak isteyen 
Bizans imparatoru lll. Aleksios Angelos, 
Frangopulos lakaplı Konstantinos kuman
dasındaki bir filoyu Karadeniz'de yük ge
milerine baskınlar düzenlemekle görevlen
dirdi. Kendisine ulaşan şikayetler üzerine 
Süleyman Şah, imparatora elçi gönderip 
Konstantinos'un aldığı esirlerin serbest bı
rakılmasını ve gasbedilen malların iadesi
ni istedi ve yeni bir antlaşma yapılmasını 
teklif etti. imzalanan barış antlaşmasına 
göre Bizans imparatoru, Süleyman Şah'a 
yıllık vergiden başka gasbedilen malların 
bedellerini ödemeyi kabul etti. Böylece iki 
devlet arasında siyası ilişkiler yeniden baş
ladı. Kilikya Ermeni hakimi ll. Leon, Süley
man Şah'ın Bizans'la uğraşmasını fırsat 

597 (1201) 

yı lınd a 

Kayseri 'de 
darbedilen 
ll. Süleyman 
Sah'a alt 
dirhem 
(Yapı ve Kredi 
Bankası 

Si kk e 
Koleksiyonu, 
nr. 8357) 

bilerek Ereğli 'yi zaptedip Kayseri'yi kuşat
tı. Süleyman Şah topraklarını geri almak 
için 595 (1199) yılında Kilikya'ya bir sefer 
düzenledi ve Ermeniler'i Toroslar'ın güne
yine çekilmeye mecbur etti. Ereğli Kalesi 
ve Adana'ya kadar Kilikya ' nın bazı yerle
şim merkezleri ele geçirildi. Bu tarihten 
itibaren Ermeniler Selçuklular'a tabi oldu. 
öte yandan Bizans imparatoru ll l. Alek
sios, Süleyman Şah ile yaptığı antlaşmayı 
bir türlü kabullenemeyip onu öldürtıneye 
karar verdi. N iketas Khoniates'in kaydına 
göre (Historia, s. 700) imparatorun bü
yük vaadlerde bulunarak Selçuklu ülkesi
ne gönderdiği suikastçı yakalandı. Bunun 
üzerine Süleyman Şah , Bizans sınırındaki 
şehirlere akınlar düzenledi. lll. Aleksios'a 
karşı ayaklanan Komnenoslar sütalesine 
mensup Mikhail 'e asker! yardımda bu
lundu. 

Selçuklu hakimiyetini Batı ve Orta Ana
dolu'da güçlendirdikten sonra Doğu Ana
dolu'da Türk birliğini kurmaya çalışan Sü
leyman Şah , EyyGb!ler'den aldığı destek
le kendisine tabi olmamakta direnen kar
deşi Malatya Meliki Muizzüddin Kayser 
Şah'a karşı harekete geçti ve şehri kuşa
tıp ele geçirdi ( 19 Ramazan 597 1 23 Hazi
ran 120 ı ). Böylece devletin sınırları, Muh
yiddin Mesud'un hakimiyetindeki Ankara 
hariç babası ll. Kılıcarslan devrindeki sınır
larına ulaşmış. Fırat vadilerine kadar uza
nan Selçuklu şehirleri Süleyman Şah'ın ha
kimiyeti altında toplanmış oldu. Doğu Ana
dolu'da hüküm süren Artuklular'ın Har
put kolu ile Mengücüklüler bu dönemde 
Selçuklu Devleti 'ni metbG tanıyordu . Ar
tuklu Karaarslan'ın oğlu imadüddin EbG 
Bekir ölünce ( 600/1203) yerine geçen oğ
lu Nizameddin, Artukoğulları 'nın Hısnıkey

fa (Hasankeyf) kolu hakimi Nasırüddin Mah
mud'a karşı topraklarını koruyabilmek için 
Süleyman Şah'ın himayesine girmeyi ter
cih etmişti. Mengücüklüler'in Erzincan ko
lu hükümdan Behram Şah, kayınpederi 
l l. Kılıcarslan 'dan sonra kayınbiraderi Sü
leyman Şah'a itaat arzetmişti. Aynı hane
danın Divriği kolu hükümdan Turanşah da 
( Şahanşah) Selçuklular'a tabi olmayı sür
dürüyordu. 

Süleyman Şah , Gürcüler'in Doğu Ana
dolu'da Erzurum'a kadar ilerlemeleri ve 
bölgede önemli bir tehdit olarak ortaya 
çıkmaları üzerine onlarla savaşmaya karar 
verdi. Kardeşlerine ve kendisine tabi olan 
hükümdarlara haber göndererek asker! 
yardım istedi. Kardeşi Mugisüddin Tuğrul 
Şah kendi idaresinde olan Elbistan ve çev
resinde hazırlıklarını kısa sürede tamam
ladı . Erzincan Mengücüklü Beyi Behram 



Şah, Erzincan'a giden Süleyman Şah ' ı tö
renle karşıladı ve Selçuklu ordusu ile Er
zurum'a hareket etti. Bu sırada Erzurum, 
Saltuklu Beyi Melikşah'ın idaresindeydi. 
Selçuklular'a tabiiyeti kabulde samimi ol
madığını düşündüğü Melikşah'ı hapsetti
rip Saltuklu hanedanının bölgedeki haki
miyetine son verdikten sonra (2 Şevval 
598 1 25 Haziran 1202) asıl hedefi olan 
Gürcistan üzerine yürüyen Süleyman Şah, 
Gürcü Kraliçesi Thamara'ya bir mektup 
göndererek Selçuklu tabiiyetine girmeyi 
kabul edip savaşmadan teslim olmasını, 
Müslümanlığı kabul ettiği takdirde ken
disiyle evleneceğini , Gürcistan'ı da çeyiz 
olarak kabul edeceğini bildirdi. Selçuklu 
ordusu Erzurum'un doğusunda Micingerd 
Kalesi civarındaki Pasinler ovasında ordu
gah kurdu. Gürcü ordusu, Selçuklu ordu
sunu istirahat halinde oldukları bir anda 
pusuya düşürdü. 598 yılı Zilkade ayı baş
larında (Temmuz 1202) meydana gelen 
savaşta Süleyman Şah mağiGp oldu. Baş
ta Mengücüklü Behram Şah olmak üzere 
bazı büyük kumandanlar esir düştü. Sü
leyman Şah kardeşi Tuğrul Şah, diğer bey
ler, kumandanlar ve askerleriyle birlikte Er
zurum'a çekildi, ardından Konya'ya dön
dü. Savaştan sonra Gürcüler, Doğu Ana
dolu'da Selçuklular'ın aleyhinde herhangi 
bir toprak ilhakında bulunamadılar. Bu 
yenilgiye rağmen Doğu Anadolu'da Sel
çuklu hakimiyeti güçlenerek devam etti. 
Mugisüddin Tuğrul Şah, Erzurum meliki 
olarak kaldı. Mardin Artuklu Beyi Artuk 
Arslan, Mardin'i kuşatan EyyGbl Hüküm
dan ei-Melikü'I-Adil'e karşı Süleyman Şah'
tan yardım istedi. Diyarbekir ve Hısnıkey
fa Artuklu Beyi Il. Sökmen de Selçuklu ta
biiyetine girdi. Böylece Selçuklu hakimiye
ti Mardin ve Diyarbekir yörelerine kadar 
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uzandı. Bu arada Selahaddin-i Eyyfıbl'nin 
büyük oğlu el-Melikü'I-Efdal Ali. saltanat 
mücadelesi sırasında hakimiyetindeki bir
çok şehri kaybettikten sonra elinde kalan 
Sümeysat'ı (Samsat) koruyabilmek için Sü
leyman Şah'a bir elçi göndererek Selçuk
Iular'a tabi olmak istediğini bildirdi. EyyQ
bl hanedam arasındaki saltanat mücade
lesinden faydalanmak isteyen Süleyman 
Şah, el-Melikü'I-Efdal'in tabilik teklifini ka
bul edip kendisine tabiiyet alameti olarak 
hil'at gönderdi. ei-Melikü'l-Efdal , Sümey
sat'ta amcası el-Melikü'I-Adil'in adına okut
tuğu hutbeyi Süleyman Şah adına okut
maya başladı ve 600 ( 1203-1204) yılında 
onun adına sikke kestirdi. ei-Melikü'l-Ef
dal'den başka Harput Artuklu hakimi de 
Selçuklu tabiiyetine girdi. 

Süleyman Şah, Gürcüler'e karşı yeni bir 
sefer düzenlemeyi düşünüyor, ancak An
kara merkez olmak üzere bulunduğu böl
gede bağımsız bir hükümdar gibi hareket 
eden kardeşi Muhyiddin Mesud'un Bizans 
topraklarında fetih hareketlerine girişe
rek hakimiyet sınırlarını Safranbolu'ya ka
dar genişletmesi onu çok rahatsız ediyor
du. Bu sebeple Gürcistan seferini ertele
yip kardeşi Mesud'u bertaraf etmek için 
Ankara'ya yöneldi. Uzun süren kuşatma

nın ardından şehri Süleyman Şah'a tes
lim etmek zorunda kalan Mesud (ı Zilka
de 600 1 1 Temmuz 1204) iki oğlu ile birlik
te kendisine verilen beldeye giderken Sü
leyman Şah'ın emriyle öldürüldü. 

6 Zilkade 600 (6 Temmuz 1204) tarihinde 
vefat eden Süleyman Şah Konya'da Ala
eddin Camii'ne bitişik türbeye defnedildi. 
es-Sultanü'l-kahir Ebü'l-Feth Rükneddin 
Nasırü emlri'l-mü'minln unvanı ve lakap
larıyla anılan Süleyman Şah'ın ölüm sebe
bi hakkında kaynaklarda farklı bilgiler bu
lunmaktadır. İbn Blbl. onun Gürcistan se
ferinden Konya'ya dönüşünden sonra üzün
tüsünden hastalandığını ve Konya'da öldü
ğünü bildirir (el-Evamirü'l-Alaiyye, s. 95). 

İbn Keslr (Büyük İslam Tarihi, Xlll, 12 ı). 
İbn Vasıl (Müferricü'l-kürüb, lll , 160) ve 
Gaftarl ise (Cihan'ara, s. ı 14) Süleyman 
Şah'ın kulunç hastalığı yüzünden Malatya 
ile Konya arasında bir yerde vefat ettiğini 
belirtir. Süleyman Şah'ı yakışıklı ve "selvi 
boylu" diye niteleyen İbn Blbl (el-Evamirü'l
At.aiyye, s. 77, 80). Gürcü Kraliçesi Thama
ra'nın resmini görerek ona aşık olduğunu ve 
kendisiyle evlenmek istediğini kaydeder. 

Anadolu Selçuklu Devleti, ll. Süleyman 
Şah döneminde siyasi birliğine kavuşmuş, 

ülkede istikrar sağlanmıştır. Süleyman Şah 
kuvvetli bir şahsiyete ve keskin bir zeka-
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ya sahipti. Saltanatı elde etmek için sab
retmeyi ve fırsatları iyi değerlendirmeyi 
bilmiştir. Aıimlere , şairlere ve halka büyük 
ihsanlarda bulunur, adaletli davranma hu
susunda gayret gösterir, zayıfların, maz
lumların haklarını gözetirdi. Herkes onun 
adil olduğuna inanır ve ona güvenirdi. Za
limlere karşı sert ve acımasızdı. İbn Blbl 
onun cömertliğini , "Bağış ve ihsanda bu
lunurken yağmur bulutunu yetersiz. Nil 
nehrini cimri kabul ederdi" sözleriyle ifa
de eder (a.g.e., s. 77) . Mali işlerle de ya
kından ilgilenir, divanın gelir ve giderleri
ni gözden geçirirdi. 

Şairliği, edebiyat, felsefe ve hat sana
tındaki bilgisi ve becerisiyle tanınan Sü
leyman Şah şiir üzerine yapılan tartışma

larda doğru fikirler ileri sürerdi. Onun fel
sefecileri desteklediği ve onlara büyük ba
ğışlar yaptığı söylenir. Bu sebeple u lema 
tarafından tenkit edilmiş, hatta inancı bo
zuk olmakla, din ve şeriata karşı ilgisizlik
le suçlanmıştır. Muhammed b. Gazi Ma
latyevl Ravzatü '1-<u}sül adlı eğitime dair 
eserini Süleyman Şah'a ithaf etmiş , Za
hir-i Faryabl de "Kaslde-i Nfıniyye"sinde onu 
İskender-i Sani diye övmüştür. Ravendl de 
ondan övgüyle söz eder (Rahatü's-sudar, 
II, 411, 413) . 11 . Süleyman Şah , Konya dı
şında ilk defa Aksaray, Kayseri ve Sivas'
ta sikke kestirmiş, Konya ve Niksar surla
rını tamir ettirmiş, Niğde Kalesi'ni yaptır
mıştır. Kayseri'nin 30 km. kuzeybatısında 
Kızılırmak üzerinde bulunan 599 (1203) 
tarihli Tekgöz Köprüsü de onun tarafın
dan inşa ettirilmiştir. Ilgın ile Akşehir ara
sında Altınapa Kervansarayı olarak da bi
linen Argıt Ham, medrese ve mescidi Sü
leyman Şah döneminde yapılmıştır (bk. 
ALTINAPA HANI). 
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L 

SÜLEYMAN ŞEYHİ 
(ö. 1235/1819-20) 

Nakşibendi-Müceddidi şeyhi , 

mutasavvıf-şair. 
_j 

1163'te (ı 750) günümüzde Bulgaristan 
sınırları içinde bulunan Köstendil'de doğ
du. Köstendil'in varlıklı ailelerinden Molla
zadeler'e mensuptur. Hayatı hakkında bi
linenlerin önemli bir kısmı Bahrü'l-velô.
ye, Lemaô.tve Terkibô.t-ı Erbain adlı eser
lerine dayanmaktadır. İstanbul'da cizye ka
tipliği ve cizyedarlık görevlerinde bulunan 
babası Hasan Efendi, Darüssaade Ağası 
Moralı Hafız Beşir Ağa ve adamlarıyla bir
likte Rumeli'de ve Anadolu'da birtakım uy
gunsuz işlere karıştığı iddiasıyla öldürül
düğünde henüz iki yaşında olan Süleyman, 
Köstendil'de ayanlık ve mütesellimlik ya
pan ağabeyi İbrahim Efendi'nin himaye
sinde yetişti. Sursalı Mehmed Tahir, onun 
ilk tahsilini Köstendil'de tamamladıktan 
sonra İstanbul medreselerinde okuduğu
nu söylüyorsa da kendi eserlerinde buna 
dair bilgi bulunmamaktadır. Kitaplarında 
yer alan öğrenim hayatıyla ilgili bilgi, genç
lik döneminde Köstendil meşayihinden mü
derris Şeyh Mustafa Efendi'den Arapça 
öğrendiği ve el-FütCı]J.ô.tü'l-Mekkiyye'yi 
okuduğundan ibarettir. 

Süleyman Şeyhi on beş yaşlarında iken 
ağabeyinin aracılığıyla, Debbağhane ma
hallesindeki harabe halinde bir mektepte 
irşad faaliyetinde bulunan Nakşibendi-Mü
ceddidi şeyhi Şamizade Mustafa Efendi'
ye intisap etti. Ağabeyi gibi bir süre mü
tesellimlik ve ayanlık yaptı. 1193'te ( 1779) 
sütlıkünü tamamlayıp hilafet aldı. Bu ta
rihten iki yıl önce ağabeyinin hilafet aldığı 
yılda şeyhinin vefatı üzerine manevi sıkın

tıya düştüğünü, azizierin ve şeyhterin ru
haniyetine sığınarak ve tarikat adabını ye-
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rine getirerek kurtulduğunu, 1200 ( 1786) 
yılının Kadir gecesinde ağabeyinin rüya
sında kendisine Muhyiddin İbnü'I-Arabi'
nin rütbesinin verildiğini müjdelemesinin 
ardından manen rahatladığını söyleyen Sü
leyman Şeyhi uzun yıllar Köstendil'de irşad 
faaliyetinde bulunduktan sonra burada ve
fat etti ve yaptırmış olduğu dergaha def
nedildi. 

Süleyman Şeyhi'nin tarikat silsilesi Şa

mizade Mustafa, Seyyahun Evliya Muham
med, Fıraki Muhammed Bedreddin vası
tasıyla İmam-ı Rabtani'ye ulaşır. Nakşi
bendilik, Köstendil'e Şamizade Mustafa 
Efendi vasıtasıyla girmiş, Süleyman Şey

hi'nin ve ağabeyi İbrahim'in gayretleriyle 
yaygınlık kazanmıştır. MektCıbô.t-ı Erbain 
adlı eserinden onun Devince, Dupniçe, Edir
ne, İştip, Kodçana, Nevrekop, Ohri, Palan
ga, Samako, Selanik, Siroz, Üsküp, Yanya 
ve Yenice'de etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Nevrekoplu Osman Efendi, Veyselzade 
Mehmed Efendi ve Köstendilli Mustafa 
Efendi, Sirozlu Şeyh Satib, İştipli Şeyh Mü
derris Ahmed Efendi, Selanikil Şeyh Ah
med Efendi, Safyalı Şeyh Ömer Müsta
kim, Dupniçeli Şeyh Bekir Efendi onun ye
tiştirdiği halifeler arasında zikredilebilir. 
Süleyman Şeyhi, Nakşibendi-Müceddidi 
silsilesine mensup olmakla birlikte, "İlın-i 
tasawuf vahdet-i vücuddan ibarettir" di
yecek kadar Ekberi irfana bağlı bir muta
sawıftır. Aynı zamanda divan sahibi bir 
şair olan Süleyman Şeyhi, Hafız-ı Şirazi, 
Elvan- ı Şirazi, Yazıcıoğlu Mehmed, Yunus 
Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ruhi-i 
Bağdadi, Nakşi-i Akkirmani ve Niyazi-i Mıs
ri'den etkilenmiştir. 

Eserleri. 1. Lemadt-ı Nakşibendiyye . 

Üç bölümden meydana gelen eserin birin
ci bölümünde müellif şeyhi ve ağabeyi hak
kında bilgi vermiş, kendisine gelen tecelli 
ve halleri anlatıp Nakşibendiyye silsilesini 
zikretmiş, ikinci bölümde bazı tasavvuf te
rimlerini açıklamış , üçüncü bölümü rüya 
tabiri konusuna ayırmıştır (İÜ Ktp., TY, nr. 
200; AÜ DTCF Ktp., Yazma Eserler, Muzaf
fer Ozak, I, nr. 570). Z. Divan. Süleyman 
Şeyhi iki divan tertip etmiştir. Bir mesne
vi, iki kaside, iki terkibibend, dört tahmis, 
121 gazel, yirmi dokuz kıta ve yirmi yedi 
müfred ihtiva eden ilk divan (İÜ Ktp., TY, 
nr. l784) 1291 (1874)yılındansonrayerve 
tarih belirtilmeden basılmıştır. Eser üze
rinde bir yüksek lisans çalışması yapılmış
tır (Mustafa Kundakçı, Köstendilli Süley
man Şeyhi Efendi'nin Divanı 'nın renkid
li Metni, 2003, Sakarya Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü) . İkinci divan ise ka
yıptır. 3. Bahrü'l-velô.ye. 1001 sufinin 

menkıbelerini nakletmek amacıyla yazıl

mış bir evliya tezkiresidir. Artar'ın Te~ki
retü'l-evliyô., Cami'nin Nefe]Jlıtü'l-üns ve 
Safi'nin ReşeJ:ıô.t'ıyla Tezkiretü 'ş-şuarô., 
eş-Şekii'i~u'n-nu'mô.niyye ve zeyilleri 
eserin başlıca kaynaklarıdır. Tezkirenin ilk 
bölümü Ca'fer es-Sadık'tan Hacı Bektaş- ı 

Veli'ye kadar 781 sufiye, ikinci bölüm Lüba
be el-Müteabbide'den Süleyme'ye kadar
ki kadın velilere, üçüncü bölüm Aşık Paşa'
dan müellifin kendisine kadar çoğu Osman
lı döneminde yetişen sufılere ayrılmış. son 
bölümde Köstendilli sufilere yer verilmiş
tir (Berlin Devlet Ktp., nr. 1683; AÜ DTCF 
Ktp ., TY, İsmail Saib Sencer, I, nr. 2477). 
Ali Yılmaz'ın müellifin hayatı ve Bahrü'l
velô.ye'si üzerine hazırladığı doktora tezi 
basılmıştır (Köstendilli Süleyman Şeyhi, 

Ankara ı 989). Eser, Sezai Küçük ve Semih 
Ceyhan tarafından sadeleştirilerek 1 00 1 
SU.fi adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 2007) 
4. Zübdetü Nefehô.ti'l-Üns. Lamii Çele
bi'nin Tercüme-i Nefehô.tü'l-üns'ünün 
muhtasarıdır (Süleymaniye Ktp., Hasan 
Hüsnü Paşa, nr. 579/2, vr. 20lb-232•; AÜ 
DTCF Ktp., Yazma Eserler, nr. 2477/2, vr. 
I 73b-20 ı •ı. s. Mir'ô.tü'l-muvahhidin. Ta
savvuf terimlerinin, Allah'ın zat ve sıfatları
nın, bazı peygamber kıssalarının anlatıldığı 
bir eser olup (Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 
ı 5 ı 5; İÜ Ktp. , TY, nr. 3469/1, vr. ı b-86•) üze
rinde yüksek lisans çalışması yapılmıştır 
(Mustafa Ejder, Köstendilli Mollazade Sü
leyman Şeyhi Efendi'nin Mir'atü'l-Muvah
hidin Adlı Eseri, 1998, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü). 6. Mektdbô.t-ı Erbain. Müel
lifin Rumeli'nin çeşitli bölgelerindeki halife 
ve müridleriyle resmi görevlerde bulunan 
bazı kişilere gönderdiği kırk iki mektubu 
içerir (İÜ Ktp., TY, nr. 3469/7, vr. I34b-185•; 
Süleymaniye Ktp. , M. Arif- M. Murad, nr. 
213/1, vr. Ib-27b). 7. Terkibfıt-ı Erbain. 
Müellif bu eserinde tarikata intisabından 
itibaren gördüğü rüyaları anlatmıştır (Sü
leymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 
2710/2, vr. 158 -32•; İÜ Ktp., TY, nr. 3469/6. 
vr. I I2b- I33b) 8. Kütü'l-uşşô.k. Üç bölüm
den meydana gelen eserin mukaddime
sinde alimlerle sufiler mukayese edilmiş, 
Osmanlı uleması arasındaki sema, tütün, 
kahve, Hz. Peygamber'in ebeveyni, Fira
vun'un imanı gibi tartışmalı konular ele 
alınmış, birinci bölümde Hafız- ı Şirazi'nin 

bir beyti şerhedilerek seyrü sü!Cık mer
haleleri açıklanmış , ikinci bölüm muhab
bet ve mahbub konusuna ayrılmış. üçün
cü bölümde veba konusunda bilgi veril
miştir (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 2462). Eser üzerine bir yüksek 
lisans tezi hazırlanmıştır (Kazım Aydemir, 


