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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. 

ı 
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ı 
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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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SÜLEYMANiYE 

da Süleymaniye tekrar ingiliz denetimine 
girdi. Bu arada Irak 1920'de Milletler Ce
miyeti tarafından ingiltere'nin mandası al
tına kondu. İngilizler, lrak' ı tedricen ba
ğımsız bir devlet şeklinde idare ettiler. Bu 
sebeple 23 Ağustos 1921 'de Emir Paysal 
Irak krallığına getirildi. Paysal için Irak'ta 
yapılan halk oylamasına Süleymaniyeliler 
katılmadı . 

Öte yandan Mustafa Kemal Paşa, Mu
sul ve çevresinin kurtarılması ve Paysal'ın 
Süleymaniye bölgesini kontrol altına alma 
teşebbüslerinin engellenmesi için Şubat 
1922'de Özdemir Bey'i görevlendirdi. İn
gilizler, 31 Ağustos'ta Özdemir Bey'le yap
tıkları Derbend savaşını kaybedince S Ey
lül' de bölgeden çekildiler. Şeyh Mahmud, 
Süleymaniye'nin idaresini tekrar ele geçir
di; ingilizler'in 3 Mart 1923'te Süleymani

. ye'ye hava saldırısı düzenlemeleri üzerine 
de Surtaş'a çekildi. Ancak 16 Mayıs'ta Sü
leymaniye'de kontrolü tekrar sağladı. İngi
lizler 16 Ağustos'ta yeniden hava saldırı
ları düzenlediler. Saldırılar neticesinde Şeyh 
Mahmud Süleymaniye'yi terketti , böyle
ce bölge ingiltere'nin eline geçti. Türkiye 
Cumhuriyeti ile ingiltere arasında imzala
nan Ankara Antıaşması ile (5 Haziran ı 926) 
Süleymaniye lrak'a bağlandı. 

Süleymaniye şehri kurulduktan sonraki 
süreçte hızlı bir imar faaliyetine sahne ol
du. Kısa zamanda şehirde birçok bina, iki 
hamam ve birkaç han yapıldı. Bu imar fa
aliyetleri neticesinde şehir hızla büyüdü. 
1820'de 2000 müslüman, 130 yahudi, do
kuz Katalik ve beş Ermeni hanesinden olu
şan şehrin nüfusu 1 O.OOO'e ulaştı. 1880'1i 
yıllarda erkek nüfusu 14.744'e yükselmiş
ti. Bunların 1 4.SS6'sı müslüman, 134'ü ya
hudi ve elli dördü Katolik'ti. 1890' 1ı yıllar

da şehirde 3000 hane (15 .000 ki ş i) , 400 
dükkan, otuz cami ve medrese, bir rüşdiye 
mektebi, beş Nakşi ve üç Kadiri tekkesi, 
sekiz han, dokuz kahvehane ve sekiz ha
mam tesbit edilmiştir. Musul vilayeti sal
namelerine göre Süleymaniye şehri 1908-
1912 yılları arasında 2982 haneden oluş
maktaydı . Bu tarihlerde şehirde bir hükü
met konağı, bir hastahane, otuz altı cami 
ve mescid, iki medrese, yedi hankah ve 
tekke, iki rüşdiye mektebi, bir havra, bir 
kilise, on üç han, on hamam, 11 SS dükkan, 
on tabakhane, otuz dört değirmen, yirmi 
bir çeşme ve sebil, bir kışla, bir redif depo
su, bir telgrafhane, yirmi beş kahvehane, 
on beş çayhane, altı fırın ve on bir tandır 
fırını bulunmaktaydı. Süleymaniye idari 
bölgesinin nüfusu ise 1924 'te 191.4SO 
iken 1947'de 226.400'e ve 1957 yılında 
299.978'eyükseldi. 1962'de 12.282 km2'-
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lik bir alana sahip Süleymaniye idari bölü
münün nüfusu 317.000 idi. Bu nüfusun 
3S.3SO'si şehir merkezinde yaşamaktaydı. 
İdari bölgenin nüfusu 1990'da 9S1.7Z3'e, 
2006'da 1.800.000'e ulaştı. Şehrin 1990'
daki nüfusu 98.000 dolayındaydı. 

Osmanlı döneminde halk genellikle tica
ret, terzilik, demircilik, yemenicilik, ma
rangozluk, halıcılık, mimarlık, bakkallık, ka
saplık, hamamcılık, çiftçilik gibi işlerle uğ

raşmaktaydı. Süleymaniye'ye bağlı kaza
lardan elde edilen mazı, sakız , tütün ve ya
pağı gibi eşya ile buğday, arpa, pirinç, da
rı , susam, nohut, mercimek gibi hububat; 
üzüm, armut, elma, erik, kavun, karpuz 
gibi meyveler özellikle Süleymaniye'nin ih
tiyacı için kullanılmaktaydı. Ayrıca Bağdat, 

Kerkük ve Musul'dan elbiselik eşya ile iran'
dan kumaş, kilim, şal ve bazı mefruşat eş
yası ithal edilirken sığır, koyun, tütün, ma
zı , sakız, yapağı ve keçe gibi ürünlerin bir 
kısmı Bağdat, Kerkük ve Musul'a ihraç 
edilmekteydi. 

Süleymaniye şehri, kurulduğu tarihten 
itibaren Şehrizor eyaletine bağlı Baban 
sancağının idare merkezi oldu. Baban Emir
liği 'ne 18SO'de son verilince Süleymaniye 
sancak merkezi olarak Bağdat'a, 1878'de 
Musul vilayetine bağlandı. Bu dönemde 
Süleymaniye sancağı kuzeyde Surtaş, do
ğuda Bane ve Merbuvan, güneyde Sala
hiye ve batıda Kerkük ile çevriliydi. Süley
maniye sancağı ilk dönemlerde dört, 1880'
lerden itibaren beş kazaya ayrıldı. 1900'
tü yıllarda Süleymaniye merkez kazası 31 2 

Süleymaniye'den bir görünüş 

köy ve beş nahiyeden oluşmaktaydı. Bu 
nahiyelerden Karadağ Süleymaniye'nin gü
neyinde, Surtaş kuzeyinde, Serçınarışark'i 
doğusunda ve Serçınarıgarbi batısında yer 
almaktadır. Süleymaniye merkez kazası
na bağlı bir de müdürlük bulunmaktaydı. 
iıgovare diye adlandırılan bu müdürlük, 
bölgedeki çok sayıda konar göçer aşiretin 
kontrol altına alınması amacıyla Caf aşi
reti kollarından olan kırka yakın aşiretten 
oluşturulmuştu . 

Sancağın diğer kazalarından olan Gülan
ber, Süleymaniye'nin doğu ve güneydoğu
sunu çevretemiş büyük bir kaza olup Kı

zılca ve Seruçek adlarında iki nahiyesi ve 
309 köyü mevcuttur. Kazanın merkezi bu
gün Halepçe diye bilinen kasabadır. Diğer 

bir kaza olan Baziyan' ın (Bazyan) idare 
merkezi Kerkük'le Süleymaniye arasında
ki Çemçemal köyüdür. Kazanın Kal'a-i Si
vike ve Senkav adlı iki nahiyesiyle 1 59 kö
yü bulunmaktadır. Baziyan kazası halkı
nın büyük çoğunluğu XVIII. yüzyıl ortala
rında iran'dan bölgeye göç eden Hema
vend aşiretinden meydana gelmektedir. 
Süleymaniye'nin kuzeydoğusundaki Şeh
rihazar kazasının merkezi Seng köyüdür. 
Kazanın Mavet adında bir nahiyesi mev
cuttur. Bu nahiyeye bağlı otuz altı ve mer
keze bağlı seksen dokuz olmak üzere top
lam 1 25 köyü vardır. Süleymaniye sancağı

nın bir diğer kazası Ma'mQretülharnid olup 
bu ad 1896'da verildi. Bu tarihten önce 
Merge olarak bilinen kazanın merkezi Ka
ledize kasabasıydı. Oldukça geniş bir ala-



na yayılan kaza aşiret ve kabilelerinin çok
luğu ve sınır üzerinde yer alması dolayısıy
la önemlidir. Kazanın Plşder adlı nahiyesi ve 
177 köyü mevcuttur. Halkının önemli bir 
kısmı büyük Nureddin aşiretine mensup
tur. Süleymaniye sancağı 1924 yılına doğ

ru Süleymaniye, Çemçemal, Halepçe. Ka
ledize. Karadağ ve Şehribazar adlı altı na
hiyeden ibaret iken 1976'daki yeni idari 
taksimata göre oluşturulan on sekiz idari 
bölümden biri haline getirildi. Bu idari dü
zenlemeye göre Süleymaniye muhafazası 
Plşder, Ranya, Dokan, Şehribazar, Penjvin, 
Halepçe. Derbendihan, Katar ve Çemçemal 
kazalarından ibarettir. 
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Iii AHMET GüNDÜZ 

SÜLEYMANiYE CAMii 

Rodos'ta 
XVI. yüzyılın ilk yarısında 

inşa edilen cami. 
_j 

Eski şehirde Saat Meydanı'nda yer alan 
bina fetihten hemen sonra Kanuni Sultan 
Süleyman adına yaptırılmıştır. Yerli kay
naklar caminin inşa edildiği yerde ewelce 
Saint Apostoli Kilisesi'nin bulunduğunu be
lirtmektedir. Evliya Çelebi, caminin mina
re kapısı yanında 940 ( 1533-34) tarihini ve
ren bir tamir kitabesini kaydetmiştir. Bazı 
kaynaklar. padişahın fermanı üzerine Mak
bul İbrahim Paşa'nın bu camiyle birlikte bir 
de kendi adına cami yaptırdığını belirtir. Adı 
geçen caminin kitabesinde İbrahim Paşa'
nın ismi geçmemekle birlikte inşa tarihi 
94Tdir (1540-41). Evliya Çelebi bu kitabeyi 
937 ( 1530-31) olarak vermiş ve yapıyı da 
İbrahim Paşa'ya mal etmiştir. 

Cami, büyük bir orta kubbesi ve yanlar
da daha küçük ve alçak birer kubbeyle tab-

haneli planlı ilk Osmanlı camilerinin geç 
dönemlerde yapılmış önemli bir örneğidir. 
Kuzey cephesindeki son cemaat yeri iki re
vakit olup sekizer sütuna oturan dıştaki bi
rinci revak çatı ile örtülüdür. İkinci revak 
yedi kubbelidir ve sekiz sütuna oturmak
tadır. Kuzey cephesinde bir mihrabiyenin 
yer aldığı caminin giriş kapısı basık ke
merlidir. Kapıda kullanılan mermer par
çaları 1 S 10-1 520 tarihli bir şövalye meza
rına aittir. Kabartmatarla süslü mermerin 
üzerinde silahlar, borazanlar. kum saatle
ri, çiçek vb. süslemeler mevcut olup me
lek figürleri, haç vb. semboller kazınmış
tır. Mihrap ve minberi altın yaldızlı, ceviz 
ağacından yapılan minberi işlemelidir. Mih
rabının üstü istiridye formlu, nişlid i r. Se
kizgen planlı şadırvanı sekiz sütuna otu
ran bir kubbeyle örtülüdür, ancak suyu ak
mamaktadır. Bahçesinde bazı kırık mezar 
taşları yer almaktadır. 1808 yılında büyük 
bir onarım geçiren cami, Sultan Abdüla
ziz'in Rodos'u ziyaretinden kısa bir süre 
önce de kısmen elden geçirilmiş, bunun 
için gerekli 22.230 kuruşun vakıf gelirle
rinden karşılanması 1 O Receb 1266 (22 Ma
yıs 1850) tarihli bir irade ile uygun bulun
muştur. Adada meydana gelen 1856 dep
remi ve cephanelik patlamasında Süley
maniye Camii de büyük çapta hasar gör
müştür. 8 Zilkade 1309 (4 Haziran 1892) 
tarihli bir iradeyle caminin tamir ettiril
mesine karar verilmiştir. Bu tamirde yapı 
genel bir onarım görmüş ve tek şerefeli 
olan minaresi iki şerefeli olarak inşa etti
rilmiştir. Minare daha sonra 1925 yılında 

Süleymaniye camii-Rodos 

SÜLEYMANiYE CAMii 

Rodos Süleymaniye Camii 'nin mihrap ve minberi 

genel onarım geçirmiştir. Caminin tamirin
de üstün hizmetleri görülen Rodos İma
ret-i Amire Katibi Ali Rüşdü Efendi 23 Tem
muz 1893'te beşinci rütbeden Mecldi ni
şanıyla mükafatlandırılmıştır. 

Minare, külahındaki fazla eğilim ve göv
desinde önemli ölçüdeki çatlama sebebiy
le 1987 yılında yıkılmış ve yıkılınadan ön
ce ileride restorasyon çalışmalarında kul
lanılmak üzere fotometrik bir görüntüsü 
alınmıştır. 1988'de Yunanistan Kültür Ba
kanlığı tarafından başlatılan restorasyon 
çalışmaları 14.332.000 drahmiye mal ola
rak 13 Haziran 200S'te tamamlanmıştır. 

Caminin tarihi özelliklerine sadık kalınıp 
dönemin yapı teknikleriyle malzemesi kul
lanılarak başarılı bir restorasyon gerçek
leştirilmiştir. Cephe duvarı üzerinden yük
selen minaresi şehrin panoramasına ha
kimdir. Restorasyon öncesine kadar İ bra
him Paşa Camii ile birlikte ibadete açık 
olan iki camiden biriydi. Cuma ve bayram 
namazları müftü vekilliği yapan kişiler ta
rafından burada kıldırılırdı. Günümüzde 
ise ibadete kapalıdır. 
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