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bulunduğunu, bu orduların hep birlikte se
fere çıktığını (en-Neml27/1 7), emrinde ça
lışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve gör
kemli binalardan, heykellerden, havuzlar 
kadar geniş lengerlerden, sabit kazanlar
dan ne dilerse yaptıklarını (Sebe' 34/12-
13), yine şeytanlar arasında onun için bi
na kuran, dalgıçlık eden ve başka işler gö
renlerin olduğunu da (el-Enbiya 21182: Sad 
38/37) bildirmektedir. Bu hususlar kısmen 
farklı bir şekilde Ahd-i Atik'te de yer al
maktadır. Yine Ahd-i Atik'te kaydedilen bir 
diğer bilgi olarak İslami kaynaklarda elini 
kana buladığı için mabed inşasının Hz. Da
vQd'a değil oğlu Süleyman'a nasip kılındığı 
ve ona kan dökmekten uzak tutulacağı 
için Süleyman adının verildiği belirtilmek
tedir (Taberl, Tari/;, I, 485). 

Hz. Süleyman, cinlerden ve insanlardan 
oluşan ordusu sayesinde hakimiyeti altı
na aldığı bölgeleri muhteşem bir saray
dan yönetiyordu. Bu saray dönemin en 
ileri tekniği kullanılarak üstün bir estetik 
anlayışıyla inşa edilmiştir. Sarayda göz ah
cı sanat eserleri ve görenleri hayran bıra
kan değerli eşyalar mevcuttu. Hz. Süley
man, Sebe melikesine (Belkıs) onu müs
lüman olup Allah'a teslim olmaya davet 
eden bir mektup göndermiş, melike mek
tuba karşılık olarak Süleyman'a gönderdi
ği hediyelerin kendisine geri gelmesi üze
rine Süleyman'ı sarayında ziyarete gitmiş 
ve orada kendi tahtıyla karşılaşınca kendi
sine gelen bir ilim yoluyla daha önce ger
çeği görüp müslüman olduğunu Süley
man'a söylemiştir. Çok tanncılık yanılgısı 
ile tek Allah'a teslim olma gerçeği arasın
daki ilişkiye işaret eden bir diğer hadise, 
Süleyman'ın muhteşem sarayına girdiğin

de melikenin zemini derin bir su sanma
sı, fakat kendisine bunun billur bir zemin 
olduğunun ifade edilmesidir (en-Nemi 27/ 
28-44; ayrıca bk. BELKIS). Hz. Süleyman'ın 
krallığının ihtişamının ve zenginliğinin bir 
kaynağı da bakır madeniydi. Kur'an'da eri
miş bakır madeninin onun için sel gibi akı
tıldığı belirtilmektedir (Sebe' 34/12) . Fe
nikeli ustaların Hz. Süleyman için inşa et
tikleri Etsiyon-Geber Limanı'nda çağımız
da gerçekleştirilen arkeolajik araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkan bakır dökümha
nesi bu gerçeği doğrulamaktadır. Süley
man'ın, Araba vadisinden çıkartıp işletti
ği bakır madeni onun döneminde önemli 
bir ihraç ürünü olmuştur (NDB, s. 672). 

Kur'an ayrıca Hz. Süleyman ' ın atlara, 
özellikle yarış atiarına olan sevgisinden 
bahsetmektedir: "Akşama doğru kendisi
ne üç ayağının üzerinde durup bir ayağını 
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tırnağının üzerine diken çahmh ve safkan 
koşu atları sunulmuştu. Süleyman: 'Ger
çekten ben mal sevgisini rabbimi anmak 
için istedim' dedi. Nihayet güneş battı. 
'Onları tekrar bana getirin' dedi. Bacakla
rını ve boyunlarını sıvaziamaya başladı" 
(Sad 38/3 1-33). Bu ayetle ilgili çeşitli riva
yetler mevcuttur. Bir rivayete göre Hz. Sü
leyman sefer hazırlığı esnasında malze
meleri kontrol etmiş, daha sonra atları in
celemiş, fakat bu uzun sürmüş ve ikindi 
namazı vakti geçmiştir. Duruma üzülen 
Süleyman atların kendisini zikirden alıkoy
duğunu söyleyerek getirilmelerini istemiş 
ve at sevgisini kalbinden tamamen atmak 
için onların bacaklarını ve boyunlarını kes
tirmiştir. Diğer bir rivayete göre ise atla
rı teftiş eden Hz. Süleyman, onlara karşı 
olan sevgisinin yine Allah'ın emri ve rızası 
doğrultusunda olduğunu söylemiş ve ko
şarak toz bulutu arkasında kaybolan at
ların tekrar getirilmesini emretmiş, atla
rın boyun ve bacaklarını sıvazlayarak sev
miştir. Taberi'ye göre ilk rivayet kabul edil
diği takdirde Süleyman'ın namazı terket
tiği, namazı unutacak kadar dünyaya düş
kün olduğu, bir savaş aracı olan atları acı
masızca öldürdüğü de kabul edilmiş ola
caktır ki bu doğru değildir. Atları seven 
bir kişinin onları öldürmesi düşünülemez 
(Cami'u'l-beyan, XI, 156). 

Kur'an'ın diğer bir ifadesine göre Hz. Sü
leyman tahtının üzerine bırakılan bir ce
setle imtihan edilmiş ve ceset tekrar eski 
haline dönmüştür (Sad 38/34). Bu konu
da İslam'ın peygamberlik anlayışıyla bağ
daşmayan çelişkili pek çok rivayet nakle
dilmiştir. Bir rivayete göre tahta bırakılan 
ceset Süleyman' ın çocuğunun cesedidir. 
Süleyman'ın bir oğlu dünyaya gelmiş ve 
şeytanlar onu öldürmeyi planlayınca Hz. 
Süleyman tevekkül etmek yerine bir bu
lut vasıtasıyla çocuğu uzaklaştırmış, bu
nun üzerine ceza olarak çocuğun cesedi 
taht üzerine bırakılmıştır. Diğer bir rivaye
te göre Süleyman, Allah yolunda savaşa
cak yiğit evlatlarının dünyaya gelmesi için 
eşleriyle birlikte olacağını söylemiş fakat 
"inşallah" demeyi unuttuğu için sakat bir 
oğlu olmuş, böylece beklentisi gerçekleş
memiştir (BuhM, "Enbiya"', 40; Müslim, 
"Eyman", 23) . Buna göre onun Allah'tan 
af dilernesinin sebebi inşallah demeyi unut
masıdır; tahtına ceset bırakılması ise tem
sili bir anlatım olup doğan sakat çocuğa 
işaret etmektedir. Bir diğer yoruma göre 
Süleyman hastalıkla imtihan edilmiş , has
talık yüzünden çok zayıflayıp tahtında ade
ta ceset gibi görünmüş veya büyük bir 

felaket beklentisi içine girip bu kaygı ve 
korku yüzünden zayıflayıp adeta cesede 
dönmüştür (Tecrid Tercemesi, IX, 162). 
Fahreddin er-Razi konuyla ilgili bu rivayet
leri asılsız saymaktadır (Me{atff:ıu'l-gayb, 

XXVI, 208-209) 

Kur'an'da yer alan bilgiye göre şeytan
lar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında 

yanlış sözler ortaya atmışlar, yahudiler de 
bu gerçek dışı şeyleri kabul etmişlerdir. 
Halbuki Süleyman kafır de olmamış, büyü 
de yapmamıştır (el-Bakara 2/102). Asasına 
dayalı vaziyette iken vefat etmiş ve em
rinde çalışan cinler, ancak ağaç kurdu asa
yı yiyip de Süleyman yere düşünce öldüğü
nü anlamışiardır (Sebe' 34/14). Hz. Süley
man'ın kırkyıl saltanat sürdüğü ve elli üç 
yaşında (bazı kaynaklarda elli iki yaşında) ve
fat ettiği nakledilmektedir (Mes 'Qdl, I, 58 ; 
Sa'lebl, s. 328). 
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o EDEBİYAT. Hz. Süleyman kıssa ve 
menkıbeleriyle başta Fars ve Türk edebi
yatı olmak üzere Doğu edebiyatlarında sık
ça ele alınmış, telmih, teşbih, tenasüp gi
bi sanatlar dolayısıyla şiirlerde yer almış 
ve müstakil mesnevi konusu olarak işlen

miştir. Ayrıca Batı edebiyatı ve sanatında 
bilgeliği dolayısıyla pek çok esere malzeme 
teşkil etmiştir. İslam edebiyatlarında Hz. 



Süleyman divan ve halk şiiri, halk hikayele
ri, efsane ve atasözleri gibi edebiyat ürün
lerinde geniş biçimde işlenmiş. Kur'an- ı 

Kerim ve hadisler başta olmak üzere kıs
salar, İsrailiyat'tan geçen anlatımlar ve yüz
yıllarca halk muhayyilesinde yoğrulmuş ri
vayetler zamanla edebiyatın vazgeçilmez 
unsurları arasına girmiştir. Ayrıca Belkıs, 

Asaf, Davfıd gibi kişiler; hüdhüd, çekirge 
ve karınca gibi hayvanlar; cin, dev. ifrit gi
bi yaratıklar; saltanat. zenginlik, haşmet 
gibi sıfatlar; kuş dilini bilme. rüzgara ve 
cinlere hükmetme gibi meziyetler; mühür, 
hatem ve asa gibi eşyatarla çok geniş bir 
kadroya sahip olmuştur. Hz. Süleyman dün
yevl gücün ve saltanatın sembolü kabul 
edildiğinden kasidelerde padişahlar "Sü
leyman-ı zaman. Süleyman-ı devran diye 
anılmış. aynı adı taşıyan Kanuni de ona 
benzetilmiştir (Şeh-i zamane Süleyman-ı 
ins ü cin ki anın 1 Cihan emrine tabi'-du
rur vühGş u tuyGr [Hayal! Bey[) . 

Hz. Süleyman, göz yumup açma süre
sinde Belkıs'ın tahtını Sebe ülkesinden Ku
düs'e getiren ve ism-i a'zamı bildiği rivayet 
edilen veziri Asaf b. Berahya ile birlikte 
anılmış. dönemin sultanıyla vezirleri de 
onlara benzetilmiş. sahip olduğu kudret 
ve saltanat ise (mü lk-i Süleyman) mutlak 
bir ihtişamın sembolü sayılmıştır. Sarayı 
güçsüzlerin sığınağı, davaların adaletle hal
ledildiği yerdir. kendisi aynı zamanda ada
letin sembolüdür (Paymal eyleme ben 
mür-ı zalfe nazar et 1 Adil ol padişehim 
Şeh Süleyman-şekil [Hayretl]) . Bunun ya
nında kuşların dilini bilmesi (Yunus bu kuş 
dilidir bunu Süleyman bilir [Yunus Em
re[), rüzgara hükmetmesi (Bahtını berca 
ederse tahtını berbad eder 1 Sana da ol
maz hevadar ey Süleyman rüzgar [Nev
res-i Kadim)), Sebe melikesi Belkıs ile olan 
macerası (Hüdhüd-i nutkumu bağ-ı süha
nımda görse 1 Ola zindan dil-i Belkis'a çe
m enzar-ı Seba [Nazim[), hüdhüdün ara
da elçilik yapması (Ey name sen ol mah
likadan mı gelirsin 1 Ey hüdhüd-i ümmld 
Seba'dan mı gelirsin [NabiJ), mührünü 
bir deve kaptırması (Mest olup uyurken 
öpmüş la'l-i dildan raklb 1 Ehrimenler al
dılar mührü Süleyman bl-haber [Bak!J), 
karınca ile konuşması (Hay u h fıdan filriğ 
ol illernde sultanlık budur 1 Pendini gGş 
eylegil mGrun Süleymanlık budur [Mu
hibbl]) gibi telmihler görülür. Ayrıca şair

ler sevgilinin dudaklarını yakut bir yüzü
ğe (mühr-i Süleyman), çevresindeki ayva 
tüylerini de karıncaya benzetirler. Hz. Sü
leyman da bunca saltanata ve mülke sa
hip olmasına. bütün mahlOkata hükmet-

mesine rağmen bu dünyadan göçüp git
miştir. Türk şiirinde dünya ile Süleyman 
arasındaki bu ilişki sıkça dile getirilmiştir 
(Dil-beste olma aleme sultan isen dahi 1 
Bir mülkdür cihan ki Süleyman'a kalmadı 
[Ziya Paşa[); (Hüma kuşu yere düştü öl
medi 1 Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı 
[Pir Sultan Abdal[). Hz. Süleyman. "Mühür 
kimde ise Süleyman odur"; "Süleyman'
dır karınca yuvasında"; "Dünya Sultan Sü
leyman'a kalmamış" gibi atasözlerinde de 
yer almıştır. 

Klasik Türk edebiyatında Hz. Süleyman'ı 
konu alan Süleymanname ve Süleyma
niyye adıyla birçok eser yazılmış. bazı eser
lerde de Süleyman adına bölümler oluştu
rulmuştur. Bunlardan önemli sayılanlar 
şunlardır: 1. Süleymanname-i Kebir. Fir
devsl-i Rfıml (ö. 918/ 1512'den sonra) tara
fından manzum-mensur olarak kaleme 
alınıp ll. Bayezid'e sunulmuştur. Müellifin 
belirttiğine göre 366 cilt ve 1830 meclis 
halinde tasarlanan eserin Türkiye'de ve 
Türkiye dışındaki kütüphanelerde mevcut 
seksen bir cildi M. Ata Çatıkkaş. Asuman 
Akay ve Gülnaz Genç'in doktora tezlerin
de gösterilmiştir (bk. bibL) . Ayrıca çeşitli 
kütüphanelerde muhtasar nüshaları var
dır. Felsefe ve tabiat bilimleri başta olmak 
üzere eski Doğu ilimleriyle kültür ve mito
lojisinin bir ansiklopedisi sayılabilecek ese
rin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'n
deki nüshaları (Hazine, nr. 1231 [74-76. 
ciltler[) oldukça güzeldir. 2. Süleymanna
me. Sirozlu Sad! (XV. yüzyıl) tarafından 
kaleme alınan bu mesnevi Türkçe'de Hz. 
Süleyman'ın kıssalarını konu edinen ilk 
manzum eserdir. Nüshası bilinmeyen mes
neviden Firdevsl Süleymanname-i Ke
bir'in mukaddimesinde bahseder. Rivaye
te göre ll. Murad Ahmed!, Şeyhl. Şeyhoğ
lu ve Ahmed-i Dal gibi şairlerden Süley
manname yazmalarını istemiş. bunlardan 
yalnız Sirozlu Sad! 3500 beyitlik bir eser 
kaleme almıştır. 3. Süleymaniyye. Şern
seddin Sivilsitarafından 964 ( 1557) yılın

da mesnevi tarzında yazılan eser 1684 be
yittir. Zikrin faziletiyle başlayan eser es
ma-i hüsnadan bazı isimterin özellikleri, 
münacat. na't, tertib-i enbiya, dört hali
fenin methi, sebeb-i te'llf bölümlerinden 
sonra Hz. Süleyman'ın kıssalarını, Sebe Me
likesi Belkıs'la aralarında geçen hikayeyi 
anlatır. Dua ve hiltime ile sona eren Sü
leymaniyye'nin dördü Türkiye'de, biri Al
manya' da olmak üzere beş nüshası mev
cut olup Hüseyin Akkaya tarafından ten
kitli neşri yapılmıştır (bk bi bL) 4. Mend
kıb-ı Süleyman b. DavCıd. Otuz altı yap-
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raklık mensur anonim bir eserdir. Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (Meh
med Reşad, nr. 358) XVII veya XVlll. yüz
yılda istinsah edilm iş bir nüshası bulun
maktadır. Eserde Süleyman peygamber
le ilgili çoğu adaletine dair kıssalardan son
ra onun cinlere, vahşi hayvaniara ve insan
lara hükmetmesi, kuş dilini bilmesi, güle 
aşık olan bülbüle izin vermesi ve diğer kuş
ların bülbüle iftira etmesi, Hz. Süleyman 
ile karınca arasında geçen konuşma, Bel
kıs'ın hikayesi, Mescid-i Aksa'nın cinler ve 
ifritler tarafından inşa edilmesi gibi konu
lar folklorik motiflerle beslenerek anlatıl
mıştır. S. Kıssa -i Süleyman Peygamber 
Aleyhi's-selam. Bu mensur eserin de mü
ellifı belli değildir. 1249 (1833) yılında istin
sah edilen eserde Süleyman peygamberin 
tahtı, yüzüğü, bu yüzük sayesinde bütün 
mahlfıkatı emri altına alması. bir cinin yü
züğü çalarak kısa bir süre tahta geçmesi, 
kuş dilini bilmesi, karınca ile konuşması, 
Belkıs ile olan macerası ve asasına dayan
mış vaziyette ölmesiyle ilgili menkıbeler 
genellikle İsrailiyat'a dayanılarak hikaye 
edilmiştir. Özellikle Sebe Melikesi Belkıs'ın 
Hz. Süleyman'ı çeşitli sorularla imtihan et
mesi ve soruların mahiyeti İsrailiyat için ti
pik bir örnektir. Tekyazma nüshası bilinen 
eser (Arkeoloji Müzesi Ktp., nr. 1505/2, vr. 
ll b_ 38b) sade bir dille yazılmış olup yer yer 
masal unsurlarıyla bezenmiştir. Süleyman 
peygamberin kıssaları yakın dönemde de 
ele alınmıştır. M. Fahrettin Pakkan'ın Haz
reti Süleyman ile Zaloğlu Rüstem'i kü
çük bir tarihi macera kitabıdır (İstanbul 
1960). Selilmi M. Yurdatap'ın kaleme aldı
ğı Hz. Süleyman Mühr-i Süleyman'ın 
İ zinde ile (İstanbul 197 ı ) yine onun mo
dern hikaye tekniğiyle yazdığı Hazreti Sü
leyman ile Seba Melikesi Belkıs'ı (İstan
bul ı 973) bunlardandır. 

Bazı bölümleri Hz. Süleyman'dan bah
seden eserler arasında Kaygusuz Abdal'ın 
Kitab-ı Migiate'si (Abdurrahman Güzel: 
Kaygusuz Abdal'ın Mensur Eserleri, Anka
ra 1983, s. 105, 118-1!9, 124), müellifı bel
li olmayan. 1035'te ( 1626) istinsah edilmiş 
on dokuz yapraklık Kaza vü Kader, Kıs

sa-i Sfmurg adlı kitap (Millet Ktp., Ali 
Emir! Efendi [hikaye-roman), nr 148), Ma
nisalı Birrl'nin ( ö. ı ı 28/ ı 716) kaleme aldığı 
Bülbüliyye (İzmir 2004) sayılabilir. Halk 
edebiyatında Posoflu Müdarni tarafından 
anlatılan türkülü hikaye ile Erzurumlu Ho
ca Fena!' nin oğlu Mahzfınl ile H alep paşa
sının kızı Mina'nın aşk maceralarını ihtiva 
eden Erzurumlu Hoca Fendi'nin Oğlu 
Mahzunf hikayesi de bunlara katılabilir. 
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Ayrıca mesnevilerde Hz. Süleyman'la ala
kah kıssaların anlatıldığı, divanlarda onun
la ve etrafındaki kişi ve olaylarla ilgili pek 
çok beytin bulunduğu görülür. Mevlana 
Celaledefın-i Rumi'nin Me§nevfsiyle Süley
man Nah1fi tarafından yapılan manzum 
tercümesi başta olmak üzere (Mevlana: 
Mesnevf-i Şerff, Aslı ve Sadeleştirilmişiyle 

Manzum Nahifı Tercümesi, haz. Am il Çe
lebioğlu, lll, s. 39-40, 49-50; ll/3, s. 177-
178; ll/4, s. 23-37,44-46,50-51,54, 74) Ke
maloğlu İsmail'in (XIV. yüzyıl) Ferahna
me'si, XIV. yüzyılda kaleme alınmış dini
destani türde yaklaşık 1 000 beyitlik, mü
ellifi bilinmeyen Hikfiyet-i Temim-i Dari 
adlı eser, Mehmed Hatiboğlu'nun (ö. 838/ 
1435'ten sonra) Ferahname'si, Aşık Ah
med'in (XV yüzyıl) Camiu'l-ahbfir'ı (TSMK, 
Mehmed Reşad, nr. 437, vr. 324b·325 8

). 

Ömer Fuacfı'nin (ö 1046/ 1636) Bülbüliy
ye'si (nşr. İlyas Yazar, İstanbul2001). Ne
şatl'nin (ö 1085/1674) 187 beyitlik Hilye-i 
Enbiya'sı (İstanbul ı 3 ı 2, s. 27-29), Seyyid 
İsmail Sadık Kemal b. Muhammed Vec1hl 
Paşa'nın (ö. 1892) manzum Asar-ı Ke
mai'i (İstanbul 1284, s. 51-53) bunlar ara
sında sayılabilir. 
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SÜLEYMAN 1 
(w~l 

(ö. 974/1566) 

Osmanlı padişahı 
(1520-1566). 

_j 

6 Safer 900 (6 Kasım 1494) tarihinde 
Trabzon'da dünyaya geldi (Lokman, Hü
nername, II, vr. I 9a-b; doğum tarihi başka 
kaynaklarda farklı olarak verilir; XVI. yüz
yıla ait kaynaklarda genellikle 900 yı l ı baş

ları ifadesi geçer; Mecdl ise Şaban 901 [Ni
san-Mayıs I 4961 tarihini belirtir: [ Şekaik 
Tercümesi, I, 439J) . Babası Yavuz Sultan Se
lim, annesi Hafsa Sultan' dır. Annesinin Kı

rım hanının kızı olduğuna veya Dulkadıro
ğulları ailesine mensup bulunduğuna dair 
bilgi doğru değildir. H ünername'ye göre 
adını Kur'an'dan açılan sayfada geçen 
Hz. Süleyman'dan almıştır. Ayrıca babası 
Selim'in, bu adı kendi isminin küçültmesi 
(tasgir) olan "Süleym-an"dan hareketle ver
diği hakkında bir rivayet daha vardır. Bu
gün isminden çok Kanuni unvanıyla tanı
nırsa da bu sıfat XVIII. yüzyılda ilk defa Di
mitrie Cantemir'in Osmanlı tarihinde geç
miş, XIX. yüzyılda Osmanlı tarihçileri ta
rafından benimsenerek yaygınlık kazan
mıştır. Çağdaşı Batılı yazarlar onu "Muhte
şem" (Magnifıcent, Magnifıque) veya "Büyük 
Türk" (Grand turc) lakaplarıyla anmışlardır. 
Ayrıca Batı kaynaklarında Fetret dönemin
de Osmanlı tahtına oturan Süleyman Çe
lebi dolayısıyla Il. Süleyman şeklinde de ni
telendirilmiştir. 

Çocukluk yılları babasının sancak beyi 
olarak görev yaptığı Trabzon'da geçti. İlk 
eğitimini Trabzon sarayında kendisine tah
sis edilen hocalardan aldı. Adı bilinen ilk 
hocası Hayreddin Efendi' dir. Evliya Çelebi'
ye göre Trabzon'da iken süt kardeşi Kadı 
ömer Efendi'nin oğlu Yahya ile (Beşiktaş
lı Yahya Efendi) birlikte bir Rum'dan ku
yumculuk öğrendi. On yaşına geldiğinde 
sancağa çıkması gerekirken muhtemelen 
Il. Bayezid'in, oğulları tarafından sürekli 
şekilde baskı altında tutulması sebebiyle 
tayini gecikti. H ünername'de onun on beş 
yaşında iken Karahisarışark1 (Şebinkarahi
sar) sancağına (915/1509). daha sonra Bo
lu sancağına tayin edildiği belirtilirse de 
bu bilgi tam olarak doğru değildir. Çünkü 
Amasya'da bulunan Şehzade Ahmed bu
na şiddetle karşı çıktığından tayinler ger
çekleşmedi. Bunun üzerine Şehzade Se
lim babasına gönderdiği bir mektupta oğ
lu Süleyman'a sancak istedi, gelen cevap
ta Sultanönü veya Giresun -Kürtün-Şiran 

bölgesinin verilebileceği bildirildi. Ancak 
Selim, oğluna bu yerlerin layık görülmesi 
karşısındaki kırgınlığını dile getirerek Trab
zon'a yakın olan Karahisarışark1 veya Ke
fe sancağının tahsisini talep etti (TSMA, 
nr. E 5970) Birkaç defa fikir değiştiren Il. 
Bayezid neticede Süleyman'a Kefe sanca
ğını verdi (Reblülahir 9 I 5 ( Temmuz-Ağus
tos 1509). 

Şehzade Süleyman annesi, hocası ve la
Iası yanında olduğu halde gemiyle Trab
zon'dan Kefe'ye gitti. Burada kaldığı sü
re zarfında babasının taht için mücadele
lerine şahit oldu; onun tahtı elde edebil
mek için giriştiği askeri hazırlıklara des
tek verdi. Babasının 1 S 12' de tahta çıkışı 

kendisine gelecekteki iktidarın yolunu da 
açmış bulunuyordu. Nitekim Yavuz Sultan 
Selim'in cülusundan az sonra İstanbul'a 
çağrıldı. Bir süre babasının amcalarıyla olan 
mücadelesini muhafazasıyla görevlendiril
diği başşehirden takip etti ve onların ber
taraf edilmesinin ardından yegane taht 
varisi sıfatıyla sancak beyi olarak Manisa'
ya gönderildi ( Safer 9 I 9 1 N isan I 5 I 3) . Ma
n isa'ya gidişinin ilk ayiarına ait bir belge
de yanında annesi, kız kardeşi, hocası Hay
reddin, lafası Kasım ile 458 hizmetlinin bu
lunduğu tesbit edilmektedir. Bu listede 
ilk oğlu Mustafa'nın annesi Mahıdevran ile 
daha sonra vezlriazam yapacağı yakın ar
kadaşı İbrahim'in adiarına da rastlanmak
tadır (TSMA, nr. E 8030, 10052). Tahta çı
kacağı 926 (1520) tarihine kadar yaklaşık 
yedi yıl Manisa'da kalan Şehzade Süley
man, bu süre zarfında babasının seferleri 
dolayısıyla tahta vekalet ve muhafaza gö
reviyle Edirne'de bulundu. Bu arada Ma
nisa'daki sancak beyliği sırasında idaresi 
altındaki bölgeyi tanımaya çalıştı, yazın 
yaylalara çıktı, çok meraklı olduğu avcılık 
dolayısıyla Batı Anadolu'nun önemli bir ke
simini içine alan yetki alanını dolaştı . La
lası (önce Kasım, 1516'da Sinan Paşa) ve 
hocası vasıtasıyla taht için kendisini ha
zırladı . Çok bağlı olduğu eşi Hürrem Sul
tan'ı da Manisa'daki son yıllarında tanı
mış olmalıdır (bazı müellifler Hürrem'in 
cülus sırasında Süleyman'a hediye edil
miş olabileceğini belirtir). 

Manisa'daki günleri, babasının 8-9 Şev
val926'da (21-22 Eylül 1520) vefat ettiği 
haberini Vezlriazam P1rl Mehmed Paşa'nın 
gönderdiği habereiden almasıyla sona er
di. Yanındaki adamlarıyla birlikte kara yo
luyla İstanbul'a hareket ederek 17 Şewal 
926'da (30 Eylül 1520) Üsküdar'a ulaştı ve 
saraya gidip tahta oturdu. Ertesi gün ba
basının naaşını karşılamak için Edirneka-


