
SÜLEYMAN b. YESAR 

Sa'd, II , 330; Mizz!, XII , I04; Zeheb!, A'la
mü'n-nübela', IV, 446) bazı ilmi konular
da kendisine damşanları ona göndermiş
tir. 

Ömer b. Abdülazlz'in Medine valiliği dö
neminde onun danışma meclisinde bulu
nan (İbn Sa 'd, VII, 328) ve Medine çarşısı
nın düzenini sağlamakla görevlendirilen 
(a.g.e., VII, I73) Süleyman, özellikle Re
sQlullah devrinden beri süregelen uygula
malar (sünen-i maziye) ve Medineliler'in ic
maı hakkındaki bilgisiyle öne çıkar. İmam 
Malik'in geçmiş uygulamalar konusunda 
Medine'nin en bilgili kişilerinden biri say
dığı Süleyman (Fesev!, I, 549), önceki alim
lerin sözlerini aktarırken bunların görüş 
birliği içinde oldukları hususlara sıkça işa
ret etmiştir (mesela bk. Şafii, VII, 202; İbn 
Hazm, X, 47). "Abdurrahman b. Mehdi 
Malik'in, Malik Süleyman b. Yesar'ın, Sü
leyman ömer b. Hattab'ın görüşlerini be
nimserdi" şeklindeki rivayet de (Kadi iyaz, 
I, 400) Süleyman b. Yesar'ın sahabi kavil
lerinin sonraki nesillere intikalini sağlama 
hususunda önemli bir role sahip olduğunu 
ve Medine fıkıh çevresini etkilediğini gös
terir. Öte yandan İbn Hablb es-Sülemi, 
Malik'in el-Muvatta'da kullandığı "el-em
rü'l-müctema' aleyh indena" (bizde [Me
dine'de] üzerinde ittifak edilen görüş) ifa
desiyle içinde Süleyman'ın da bulunduğu 
meşhur on tabiin fakihinin fikir birliği et
tiği hususları kastettiğini belirtmektedir 
(et-TarTI] , s. 161) . Aynı zamanda kurradan 
olan (İbn Hibban, IV, 30 ı) ve Medine'de 
talak konularını en iyi bilenler arasında 
gösterilen (İbn Sa'd, II, 330; Zeheb!, A'la
mü'n-nübela', IV, 448) Süleyman b. Yesar 
ile ağabeyi Ata'nın fetvalarının değerlen
dirildiği rivayetlerde Ata'nın meselelere bir 
hakim gibi yaklaştığı vurgulanırken Süley
man'ın müftü sıfatının öne çıktığına dik
kat çekilir (Fesevi, I, 549-550) . 

Kuzey Afrika'ya gittiği söylenen (DİA, 
XXIX, 377) , Vel1d b. Abdülmelik zamanın
da Dımaşk'a seyahat eden, hadis konusun
da güvenilir olması yanında çok hadis ri
vayet edenler arasında zikredilen (İbn Sa'd, 
VII, 173) ve rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
yer alan Süleyman b. Yesar'ın kendilerin
den hadis rivayet ettiği bazı kişiler şunlar
dır: Cabir b. Abdullah, Rafi' b. Hadic, Ebu 
Said el-Hudrl, Hassan b. Sabit, Peygam
ber'in azatlısı Ebu Rafi'. Zeyd b. Sabit, Ebu 
Hüreyre, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. 
Ömer, Meymune, Ümmü Seleme, Aişe , 
Fatıma bint Kays, Abdullah b. Huzafe es
Sehmi, Urve b. Zübeyr ve kendi kardeşi 
Abdülmelik b. Yesar. Süleyman b. Yesar'
dan rivayette bulunan kişiler arasında da 
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şu isimler yer alır: Amr b. Dinar, Abdullah 
b. Dinar, Ebü'z-Zinad Abdullah b. Zekvan, 
Bükeyr b. Abdullah el-Eşec, Salih b. Key
san, Amr b. Meymun, İbn Şihab ez-Züh
rl, Mekhul b. Ebu Müslim, İbn ömer 'in 
azatlısı Nafi', Yahya b. Said el-Ensarl, Üsa
me b. Zeyd el-Leysl, Rebiatürre'y, Zeyd b. 
Eslem, Abdullah b. Ebu Bekir b. Muham
med, oğlu Abdullah b. Süleyman b. Yesar, 
ağabeyi Ata b. Yesar, Amr b. Şuayb, Ka
tade b. Diame. 
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SÜLEYMAN zATİ 
(ö. ll 75/1 761) 

Celveti şeyhi , şair. 
_j 

109S'te (1684) Gelibolu'da doğdu. Sur
salı veya Keşanlı olduğu kaydedilmektey
se de kendisi Mittah u '1-mesail adlı ese
rinin mukaddimesinde Gelibolulu olduğu
nu söyler. Onun Sursalı diye gösterilmesi 
tahsilini ve seyrü sülGkünü burada tamam
laması, Keşanlı olarak gösterilmesi ise bu 
şehirde uzun yıllar irşad faaliyetinde bu
lunması sebebiyledir. İsmail Hakkı Bursevl'
nin halifesi olan Süleyman Zati1135 (1722) 
yılı başlarında şeyhi tarafından irşad göre
viyle Gelibolu'ya gönderildi. Şeyhinin ve
fatının (1137/ 1725) ardından Keşan'a ge
lip burada açtığı tekkede irşad faaliyetle
rini sürdürdü. Kaynakların çoğunda Süley
man Zati'nin 11 S 1 (1738) yılında Keşan'
da vefat ettiği kaydedilmektedir. Edirneli 
Ahmed Bad! ise ölüm tarihini, halifesi Ali 
Senai Efendi'nin şeyhin vefatı için yazdığı 
tarih manzumesinden hareketle 22 Ce
maziyelewel 1175 (19 Aralık 1761) şeklin
de verir. Ali Senai Efendi bir manzumesin
de şeyhinin kabri üzerine 1763'te bir tür
be inşa edildiğini söyler. 

Süleyman Zati'nin vefatından sonra ye
rine oğlu Hüseyin Şah! Efendi geçmiştir. 

Tekkenin daha sonraki şeyhleri hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. Keçecizade İzzet 
Molla'nın Mihnetkeşfın'ında yer alan, "Ne 
Kadirl var anda ne hod Halveti 1 Fakat tek-

ye-i Zat! vü Celveti/ O şehre melaz olmuş 
ol nlk zat 1 Bulur iltica eyleyenler necat" 
şeklindeki beyitlerinden Süleyman Zati'
nin Keşan 'da etkili olduğu anlaşılmakta
dır. Süleyman Zati'nin türbesi zamanla 
harap olmuş, Gelibolu sancağı idare mec
lisinin mazbatasıyla hazine-i hassa tara
fından tamiri talep edilmiş , onarım ça
lışması 1900'de tamamlanmıştır. Hüse
yin Vassaf burayı "ziyaretgah-ı uşşak" diye 
nitelediğine göre XX. yüzyılın ilk çeyreğin
de ayakta olan türbe günümüze ulaşma
mıştır. Süleyman Zatl'nin oğlu Hüseyin Şa
hi'nin yanı sıra Ali Senai, Mustafa Efendi, 
Şarköylü Ahmed Fahreddin Efendi, Seyyid 
Ebubekir Efendi adlı dört halifesi olduğu 
bilinmektedir. Bunlardan Ali Senai Efendi 
bazı kaynaklarda oğlu diye gösterilmek
teyse de bu bilgi yanlıştır. Divan sahibi bir 
şair olan Ali Senal Efendi, Edirne'de bir 
Celvetl tekkesi açmış, 1786 yılında bura
da vefat etmiştir. Şiirlerinde "Zati" mah
lasını kullanan Süleyman Efendi'nin Niya
zi-i Mısri ve İsmail Hakkı Bursevi'nin tesiri 
altında olduğu görülmektedir. Sursalı Meh
med Tahir, onun irfan sahibi kamil bir zat 
olup şiirlerinde İsmail Hakkı Bursevi'nin 
ruhaniyetinden istifade ettiğinin açıkça 
görüldüğünü söyler ; Hüseyin Vassar ise 
şiirde ve tasawufta yüksek bir seviyeye 
ulaştığını belirtir. 

Eserleri. 1. Div an. 1841 yılında bası
lan divanın çeşitli kütüphanelerde yaz
ma nüshaları vardır (meselil bk. Süleyma
niye Ktp., Haşim Paşa, nr. 92) 143 gazel, 
"Kaside-i Hacc-ı Ma'neviyye" başlıklı otuz 
sekiz beyitlik bir kaside ve "tarih-i te'I1f" 
başlıkl ı iki beyitten meydana gelen eser 
müellifin Sevanihu 'n-nevadir'i ile birlik
te Mehmet Arslan tarafından Latin harf
leriyle yayımlanmıştır (Sivas ı 994). z. Se
vanihu 'n-nevadir ii ma'rifeti'l-anasır 
(Süleymaniye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 3429/2). Mesnevi tarzında kaleme alı
nan 846 beyitlikeser bazı kütüphane kayıt
larında Mecmau'l-anasır ve menbau's
serair adıyla da geçmektedir (i stanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, 
nr. 270/4). Eserde anasır-ı erbaa, varlıkla
rın zuhuru, alem-i saglr, alem-i kebir, nef
si tanıma, insan tabiatı ve akl-ı kül, akl- ı 

münebbih, akl-ı maad, akl-ı maaş gibi hu
suslar yer almaktadır. 3. Miftahu'l-mesfı
il. Ahiret, levh-i mahfGz, mukadderat, ha
dis-i kudsi, mebde ve mead, insan ve cin
lerin yaratılış sebebi , tenasüh, namazın 
sırları gibi konuları ihtiva eden eser bazı 
kaynaklarda ve kütüphane kayıtlarında Yir
mi Üç Es'ile-i Mutasavvıianeye Cevab-
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Süleyman Zatrnin Risale /i mebdei insan adlı eserinin ilk ve son sayfaları (İzmir Mill! Ktp. , nr. 1443/3) 

name şeklinde geçmektedir (İstanbul Be
lediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin , 
nr. 270; Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 2819). Eser üzerinde Asuman 
Omay tarafından yüksek lisans tezi hazır
lanmıştır (Zcjtf Süleyman Efendi, Mi{tiihu'l
mesail, 2001, Ege Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü). 4. Şerh-i Kaside-i Peri
de li-İsmail Hakki. İsmail Hakkı Burse
vl'nin, "Bir elif bul mekteb-i irfanda ol 'ba'yı 

sor 1 Kad hamlde eyleyip ya gibi ondan 
'ba'yı sor" beytiyle başlayan manzumesi
nin şerhidir (Süleymaniye Ktp., Haşim Pa
şa, nr. 35, Hacı Mahmud Efendi, nr. 2746/ 

6; Hacı Selim Ağa Ktp., m 374; · iü Ktp., 
TY, nr. 553). S. Şerh-i Muamma-yı Nak
şi Tercüme-i Hazret-i Zati. Nakş'i-i Ak
kirman'i'nin, "Nedir cana bil ol SÖZ kim ha
dis ü hem değil Kur'an 1 Tekellüm etme
miştir çün per'i anı ne had insan" matla'lı 
dokuz beyitlik muammasının şerhidir (Ha
cı Selim Ağa Ktp , Aziz Mahmud Hüdayl, 
nr. 592 ; Tire Necib Paşa Ktp., nr. 391/4) 6. 
Risdle fi mebdei insan. Tek nüshası İzmir 
Mill'i Kütüphane'de kayıtlı bulunan eserde 
(m ı 443/3) insanın yaratılışı yanında mür
şid- i kamil. hakikat-i Muhammediyye ve 
ruh konularına değinilmiştir. Süleyman Za
t'i, Şahidi İbrahim Dede'nin Gülşen-i V ah-

det adlı manzumesini şerhe başlamış, ölü
mü üzerine eser Şeyh Ahmed Fahreddin 
Efendi tarafından tamamlanmıştır. Şeyh 
Zat'i'nin hayatı, eserleri, düşünceleri ve ta
rikatı hakkında Selami Şimşek tarafından 
bir doktora tezi yapılmıştır (bk. bibl.) 
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SÜLEYMANiYE 

SÜLEYMAN C ILIK 

(bk. TUNAHAN, Süleyman Hilmi). 

SÜLEYMANİ 

(bk. BIKENDi, Ahmed b. Ali). 

SÜLEYMANiYE 

(4~ ) 

Osmanlı eğitim sisteminde 
Süleymaniye Medresesi'nin 

hamise-i Süleymaniyye'den sonraki 
üçüncü derecesi 
(bk. MEDRESE). 

SÜLEYMANiYE 
(ZQ~I ) 

Kuzey Irak'ta bir şehir. 
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Kevüe sıradağları eteğinde yer almak
tadır. Şehrin merkez olduğu Süleymaniye 
idari bölgesi (muhafaza) tarihin en eski 
devirlerinden beri yerleşme alanıdır. An
cak şehir xvııı. yüzyılın sonlarına doğru 
Baban ailesi tarafından kurulmuştur. Bu 
aile, XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
İran sınırındaki Baban sancağın ı ocaklık 
olarak yön etmiş, merkezi Karacuvalan olan 
sancağın beyleri Bağdat valisinin teklifiyle 
tayin edilmiştir. Bağdat Valisi Süleyman 
Paşa, 1197'de (1783) Baban ailesinden İb
rahim Bey'i mlr-i m'iranlıkla Baban sanca
ğına mutasarrıf tayin edince o da Serçı
nar ovası civarındaki Malikkendi köyünün 
yerinde yeni bir kasaba kurdu ve Süley
man Paşa'nın adına izafetle buraya Süley
maniye adını vererek sancağın merkezi 
yaptı ( 1784). Şehrin bundan sonraki duru
mu hakkında fazla bilgi yoktur. Yalnız bu
ranın 1821 ve 1842'de İranlılar tarafından 
işgal edildiği bilinmektedir. Şehir 1847'de 
tekrar Osmanlılar'ın eline geçti ve I. Dün
ya Savaşı'nın sonuna kadar Osmanlı ida
resinde kaldı. 

Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada 
Süleymaniye Türk kuwetlerinin elindeydi. 
İngiltere ateşkesin ardından bölgeyi işgal 
edince burada yaşayan halk Türkiye'ye bağ
lanmak istedi. Bunun üzerine İngiltere, böl
gede yaşayan aşiretleri kendi tarafına çek
mek amacıyla birçok subay göndererek yo
ğun propaganda çalışmalarına girdi. Ber
zenc aşireti reisi Şeyh Mahmud, İngiliz
ler'e karşı ayakianıp 21 Mayıs 1919'da Sü
leymaniye'yi ele geçirdi. Fakat 18 Haziran'-
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