
SÜSE RiBATI 

sose Ribatı'nın planı 

muş ve duvara yarım yuvarlaktan daha 
fazla girinti yapan bir niş şeklindeki mih
rap at nalı kemerlidir. Yapının asıl giriş ka
pısının alt hizasına denk gelen mihrap bö
lümündeki duvarlar dıştan taşıntı yapmak
tadır. Mescidde süsleme bulunmamakta
dır. 

Ritatın güneydoğu köşesinde cepheden 
3,25 m kadar taşıntı yapan kare bir ka
ide üzerinde yükselen gözetierne kulesi 
veya minareye duvarların üst bölümünde 
dendanların seviyesindeki seğirdim yerle
rine açılan kapıdan girilmektedir. Kapı açık
lığının üzerinde Ziyadetullah'ın koydurdu
ğu 206 (821-22) tarihli mermer kitabe bu
lunmaktadır. 4, 70 m. kalınlığında ve 15,40 
m. yüksekliğindeki minarenin gövdesi dış
tan fazla taşıntılı olmayan iki ince konsol
la sarılmıştır. Spiral merdivenle şerefeye 
çıkılır. Dendanlarla çevrilen şerefede dört 
yöne yuvarlak kemerler le açılan çok kısa 
petek yer alır. Petek bölümünün üzerinde 
küçük bir sivri kubbe ile minare son bul
maktadır. Minarenin gövdesi 1\mus'taki di
ğer minarelerden farklı olarak silindiriktir. 

Önemli askeri bölgelerde ve sınır boy
larında inşa edilen, genellikle bir gözetle
me kulesiyle müstahkem bir binadan mey
dana gelen ri batlardan orginal yapısını kay
betmeden bugüne ulaşan SQse Ribatı, İf
rlkıye'deki bu tür yapıların mimari form
larını detaylarıyla gösteren tek örnek ol
ması bakımından önemlidir. Yapı, dıştan 
kulelerle desteklenen kalın ve yüksek be
den duvarları ile sınırlandırılmış kare plan
lı ve simetrik düzenlemesiyle özellikle Ku
zey Afrika'da daha sonra inşa edilen pek 
çok askeri yapıya örnek olmuştur. Ortasın
da üzeri kubbe ile örtülen abidevi kapı, 
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köşede kare şeklinde çıkıntı yapan bir alt 
yapı üstünde yükselen silindirik minaresi 
ve ortada üzerini kubbenin örttüğü anıt
sal kapısı ile vurgulanan giriş cephesinde
ki bu düzenleme sadece askeri yapılarda 
değil dini tesislerde de uygulanmıştır. Ay
rıca yapının mescid bölümünde duvarla
ra ve birbirine kemerlerle bağlanan paye
lerin taşıdığı beşik tonazlardan oluşan üst 
örtü daha sonra SQse'deki BO Fetata Ca
mii ve ulucamide de uygulanmıştır. 
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Tunus'un Sfise şehrinde 
L Ağiebiler tarafından yaptırılan cami. _j 

Revakların üst bölümünde bütün avlu 
duvarlarını çevreleyen kOfi kitabesine gö
re Ağiebi hanedanının kurucusu İbrahim 
b. Ağiebi'nin oğlu Ebü'l-Abbas Muhammed 
tarafından 236 (850-51) yılında yaptırıl
mış, zamarıla ortaya çıkan ihtiyaç sebebiy-

so se 
Ulucamii'nin 

planı 

le X. yüzyıl ve Xl. yüzyılın ortalarında ca
minin ibadet mekanı genişletilmiştir. Os
manlılar döneminde avlunun kıble yönün
deki revaklarının önüne 1086 (1675) yılın
da Mehmed Bey tarafından ikinci bir re
vak eklenmiştir. 1 225'te ( 181 O) caminin 
kuzeydoğu yönüne Hacı Hüseyin Hatbaz'ın 
bir sebil ekiettiği yazılı kaynaklardan öğ
renilmektedir. Beden duvarlarının üst bö
lümündeki dendanlar da son yıllarda ya
pılmıştır. 

Şehrin Akdeniz sahiline yakın kuzey yö
nünde Medine'yi (eski şehir) çevreleyen 
surlara açılan Babülbahr'ın çok yakınında 
yer alan cami, doğu cephesinin köşelerin
deki masif kuleleri ve genel olarak düz
gün kesme taş malzeme ile yapılmış bir 
işçiliğe sahip yüksek beden duvarları se
bebiyle dıştan kalevari bir görünüm arzet
mektedir. Caminin Ağiebiler zamanında or
taya konan ilk planı iki sıra halinde dizilen 
payelerin taşıdığı, üç kemer gözlü mihraba 
dik on üç neften oluşan enlemesine planlı 
harimle üç yönden revaklarla çevrelenen 
avludan meydana gelmektedir. Kuzeydo
ğu köşesine 6,5 m . çapında bir minare 
yerleştirilmiştir. 49,40 x 11,30 m. ölçüle
rindeki bu ilk harimde nefler kuzey-güney 
yönünde uzanan beşik tonozlarla, daha 
geniş tutulan orta nefin mihrap önü bö
lümü kubbe ile örtülmüştür. Neflerin üze
ri dıştan düz dam şeklinde düzenlenmiştir. 
ibadet mekanı sonraki dönemlerde kıble 
yönündeki doğu kenarında 11,20 m ., ba
tı kenarında 14,30 m. ölçülerinde geniş
letilmiştir. Dıştan düz çatı şeklindeki bu 
·ilave bölümün üzeri haçvari payelerle ta
şınan çapraz tonozlarla örtülmüştür. Mih
rap önü bölümü burada da kubbe ile ka
patılmıştır. Ayrıca caminin doğu duvarının 
güney köşesine S m. çapında ikinci bir 
kule eklenmiş, bu ilave ile caminin doğu 
cephesi 61 m ., batı cephesi 59 m. uzun-



Iuğuna ulaşmıştır. üst örtüyü taşıyan SO 
cm. kalınlığındaki bodur payeler, birbirle
rine ve duvarda taşıntılı destekiere at na
lı kemerlerle bağlanmıştır. Duvarlara faz
la pencere açılmayan caminin hariminde 
çatıyı taşıyan payeler kısa tutulduğu için 
avludan gelen ışıktan faydalanılamamış, 
bu sebeple iç mekan yeterince aydınlatıla
mamıştır. 

ibadet mekanının kuzey yönünde 48,50 x 

30 m. genişliğindeki mermerle döşenmiş 
dikdörtgen planlı avluya düz açıklıklı altı 
kapıdan girilmektedir. Avlu üç yönden 4 
m . derinliğindeki revaklarla kuşatılmıştır. 
Revaklar duvarlara bağlı dayanaklar ve av
luya bakan yönlerde "T" şeklindeki paye
lerle taşınmaktadır. Revakların üzerini ör
ten beşik tonozlar payeleri birbirine bağ
layan geniş at nalı kemeriere oturmakta
dır. Bu düzenlemesiyle revaklar SQse Riba
tı'nın avlusunu çevreleyen revaklarla bü
yük benzerlik göstermektedir. Kemerie
rin üzerinde kQfl karakterli yapım kitabe
si bütün avlu cephelerini çepeçevre dolan
maktadır. Avlunun güneyinde Türk döne
minde eklenen 3,80 m. genişliğindeki re
vak kitabenin bu cephedeki bölümünü ört
müştür. Bu revakla birlikte harimin avluya 
açılan ı<emerlerinin arası da kapatılmış

tır. Ortadakiler ikili olmak üzere on altı 
mermer sütuna yaslanan 3 m. genişli
ğindeki on bir at nalı kemerin taşıdığı gü
ney revakl düz çatı ile örtülmüştür. Doğu 
ve batı köşesindeki payelere bitişen yan
yana iki sütun diğerlerine göre daha kısa 
tutulmuş, aşağıda yükseltilmiş kaideler 
üzerindeki sütunlar diğerleriyle aynı hiza
ya getirilmiştir. 35 cm. genişliğindeki ka
re altiıkiara oturan mermer sütunların üs
tünde köşeleri pahlanmış, ortasında kü
çük bir çıkıntı şeklinde yaprağın bulundu
ğu Hafsl tipi sütun başlıkları bulunmak
tadır. Bunların üzerinde düz bir altlıktan 
sonra avludaki diğer revakların kemer
Ierinden daha yüksek tutulan at nalı ke
merler gelmektedir. Dış yüzeyleri düzgün 
kesme taş kaplı at nalı kemerierin üstünde 
düğüm oluşturan sade silme bütün cep
he boyunca uzanmaktadır. Kemerierin ara
sındaki yüzeylerin orta bölümünde üzeri 
üç yivle teşkil edilen dikdörtgen küçük niş
Iere yer verilmiştir. Ortadaki Çifte sütun
ların üstünde 1 086 ( 1675) yılını veren tek 
satırlık kitabe ve daha üstte kalın silme
Ierle çevrelenen iki satırlık tarihsiz bir kita
be daha bulunmaktadır. 

ilk yapımdan olan kubbeyi taşıyan pa
yelerin güneyyönünde üzerinde korint baş
lıkların bulunduğu yarım sütunlara yer ve-

rilmiştir. Başlıklardan sonraki düz yüzey, 
üstten taş üzerine kabartma olarak ya
pılmış ince bir bitkisel süsleme frizi ile sı
nırlandırılmıştır. Kubbeyi taşıyan kuzey ve 
güneydeki kemerierin aralarını kapatan 
perde duvarı, Sldl U kbe Camii'nin mihrap 
kemerinin çevresini süsleyen lüster tek
niğindeki çinilerde olduğu gibi, iç kısımla
rını rumi ve lotuslardan oluşan stilize bit
kisel kompozisyonların süslediği eşkenar 
dörtgenlerle kaplanmıştır. İç kısımları süs
lemesiz bırakılan kubbelerden ortada ola
nı sekizgen mihrap önündeki daha yük
sek tutulan kare kaideler üzerine oturmak
tadır. Kaidelere dörder küçük pencere açıl
mıştır. Güney duvarın ortasındaki mihrap 
at nalı planlıdır. iki yandan sütunçelerle ta
şınan at nalı kemerli mihrap 1 ,30 m. öl
çüsünde derin bir niş şeklinde olup dışa 
çıkıntılıdır. Mihrabın sağında, içine rayla 
taşınan minberin yerleştirildiği dikdörtgen 
planlı çıkıntı yer almakta, mihrabın solun
daki kapıdan, imarnın namazdan önce ha
zırlandığı dikdörtgen mekana girilmekte
dir. Avlunun kuzey duvarını çevreleyen re
vakların doğu yönündeki merdivenlerden 
ezan okunmasının yanı sıra gözetierne 
amacı da olan köşedeki kuleye çıkılmak
tadır. Kulenin silindirik gövdesi B m. yük
seklikteki avlu duvarının çatı hizasının üze
rine kadar devam etmektedir. Bunun üs
tünde her cephesi yuvarlak kemerlerle dışa 
açılan sekizgen bir bölüm ve kubbe yük
selmektedir. Bu kuleden revakların üzerin-
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deki yolla güneydoğu köşesindeki kuleye 
geçilmektedir. Diğeriyle aynı düzenleme
ye sahip bu kule daha kısa tutulmuştur. 

Caminin doğu ve batı cephelerinde du
varlarla çevrilerek oluşturulan iki dış avlu 
son yıllarda kaldırılmıştır. Bunlardan do
ğu cephesindeki avlu kuzeye doğru geniş
lemektedir. Avlunun güney bölümünde, 
üzeri on altı çapraz tonoz ile örtülü olan 
ve güney duvarında cepheden dışa çıkıntı 
yapan bir mihrap nişinin bulunduğu ikin
ci bir ibadet mekanı oluşturulmuştur. Ya
pının batı cephesi, avluya açılan kapılar
dan geçilen kuzey ve güney kenarlarında
ki çapraz tonozlarla kapatılan abdest al
ma yerleri ve ortada revaklarla çevrilmiş
tir. Abdest alınan m·ekanlardan kuzeyde
ki enlemesine planlı olup ortada serbest 
üç sütun ve duvara bağlı destekierin taşı
dığı çapraz tonozlarla örtülmektedir. Da
ha küçük boyutlarda olan güneydeki ab
dest alma yeri ise kuzey-güney yönünde 
uzanan dikdörtgen plana sahiptir ve üzeri 
iki sütunla destekiere oturan çapraz to
nozlarla kapatılmıştır. 

SGse Ulucamii, Ağiebi mimarisinin gü
nümüze fazla değişmeden gelen örnekle
rinden biri olması bakımından önem ta
şımaktadır. Enlemesine düzenlenen iba
det mekanının kuzeyinde revakların çev
relediği bir avludan meydana gelen plan 
şeması, bu bölgede daha önce Kayrevan'
da Sldl U kbe ve Tunus'taki ZeytGne cami
lerinde kullanılmıştır. Ancak SGse Uluca-

575 



SÜSE ULUCAMii 

mii'nde payelerin üzerindeki kemeriere 
yaslanan ve kuzey-güney yönünde uzanan 
beşik tonaziarın örtlüğü harim yine SCıse 
şehrinde bu yapıdan daha önce inşa edi
len ribatın mescidine (771-778 ve 821) ve 
BO Fetata Camii'ne (838-84 ı) benzemekte
dir. Bunlardan özellikle BO Fetata Camii'n
deki kuzey-güney yönünde üç kemer gö
züyle oluşturulan nef düzenlemesinin bu 
ulucamide de uygulanmış olması ilginçtir. 
Caminin yapım tarihini veren kOfi kitabe 
yine aynı camide olduğu gibi yapının av
luya bakan dış cephesinde bulunmaktadır. 
Ayrıca Kuzey Afrika'daki kare minareterin 
aksine SCıse Ribatı'nda görüldüğü gibi mi
narenin gövdesi silindirik olup en üstte bir 
kubbe ile son bulmaktadır. 
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sO si 
(~_,...ll) 

Ebu Şuayb Salih b. Ziyad 
b. Abdiilah es-Sus! 

(ö. 261!874) 

Kıraat-i seb'a imamlarından 
~bu Amr b. Ala'nın iki ravisinden biri~ 

170'li (786) yıllarda muhtemelen, bu
günkü iran'ın Ahvaz şehrine bağlı bir bel
de olan Sus'ta doğdu ve buraya nisbette 
SCısl diye meşhur oldu. Ayrıca Rüstübl ve 
Rakki nisbeteriyle de zikredilmiştir. Rak
ka şeyhi olarak tanınması ve önde gelen 
talebelerinin Rakki nisbesiyle anılması dik
kate alındığında hayatının önemli bir bö
lümünü Fırat kenarındaki bu şehirde geçir
diğini söylemek mümkündür. Ancak ken
disinin ve talebelerinin nisbet edildiği Rak
ka'nın İbnü'l-Eslr'in harap olduğunu zikret
tiği Rakka olması da mümkündür. Meşhur 
yedi kıraat imarnından Ebu Amr b. Ala'
nın önde gelen talebesi Yahya b. Mübarek 
el-Yezldl'den Kur'an dersleri aldı ve EbCı 
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Amr b. Ala'nın kıraati konusunda uzman
laştı. Küfe'de Abdullah b. Nümeyr. Esbat b. 
Muhammed ve Mekke'de Süfyan b. Uyey
ne gibi alimlerden hadis dinledi. Ahmed 
b. Hanbel'den bazı fıkhl görüş ve fetvalar 
nakletti (İbn Eb O Ya'la, ı. ı 76- ı 77). Kendi
sinden de her biri Rakkah olan EbCı imran 
MCısa b. Cerlr, Ebü'I-Hasan Ali b. Hüse
yin, Ebu Osman en-Nahvl ve Ebü'I-Haris 
Muhammed b. Ahmed Kur'an dersleri al
dı. İbn Ebu Asım, EbCı ArCıbe el-Harran! ve 
EbCı Ali Muhammed b. Said hadis rivayet 
etti. Ebu Hatim er-Razi de Hakka'ya ikin
ci gidişinde SOsl'den bazı rivayetler yazdı, 
Kütüb-i Sitte müelliflerinden Nesa! bazı 
kıraat vecihleri rivayet etti. Nesa!' nin SO
sl'den hadis rivayet ettiği de ileri sürül
müş. ancak bunun doğru olmadığı belirtil
miştir. SCısl, Muharrem 261'de (Ekim 874) 

Hakka'da vefat etti. Onun ölümünden son
ra Hakka'da kıraat ilmi konusunda riyaset 
görevi önde gelen talebesi EbCı imran MO
sa b. Cerlr er-Rakki'ye intikal etti. 

SCısl gerek kıraat alanında gerekse ha
dis rivayetinde güvenilir kabul edilmiş, İbn 
Hibban onun biyografisine e§-Şi]fiit'ında 
yer vermiştir. EbCı Hatim er-Razi kendisini 
sadCık olarak nitelerken N esat onun için si
ka terimini kullanmıştır. İbnü'I-Cezerl ise 
SCısl'yi herhalde daha çok kıraat ilminde
ki yeri açısından değerlendirmiş. hakkın
da zabit, muharrir (araştırmacı) ve sika te
rimlerine yer vermiştir. İbnü'l-Cezerl ayrı
ca onun Yahya b. Mübarek ei-Yezldl'nin en 
önde gelen talebesi olduğuna işaret eder
ken bu durumun EbCı Amr b. Ala kıraati
nin doğru tesbiti açısından önemli oldu
ğuna dikkat çekmek istemiştir. Nitekim 
İbn Mücahid, Kitdbü's-Seb'a'sında EbCı 
Amr b. Ala'nın kıraatini tesbit ederken SO
s!' nin adının yer aldığı bir isnad zincirine 

susuz Han ve planı 

de itibar etmiş. daha sonra kıraat imam
larının ravilerini iki ile sınıriayarak yazılan 
kıraat-i seb'a ve aşere kaynaklarında -kı
raat ilmini bizzat EbCı Amr'dan almamış 
olmasına rağmen- ortaklaşa olarak onun 
adı ve rivayeti tercih edilmiştir. Bu seçim 
yapılırken hiç şüphesiz zabt ve araştırma 
yönünün üstünlüğü ve bu kıraat konusun
daki uzmanlığı dikkate alınmıştır. EbCı Amr 
ed-Dan!, Risale ti ]fıra'ati Ebi Şu'ayb Şa
li}J es-Susi adıyla bir eser kaleme almıştır 
(Mescid-i Aksa Ktp., nr. 30/66/3, vr. 47a-54b). 
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W!I!!J TAYYAR ALTIKULAÇ 

SUSUZHAN 

XIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen 
Anadolu Selçuklu dönemi 

L 
kervansarayı. 

Antalya-Burdur yolunda Bucak kasaba
sı yakınındaki Susuz köyündedir. Kitabesi 
günümüze ulaşmayan kervansarayın mi
mari ve süsleme özelliklerine göre ll. Gıya
seddin Keyhusrev'in saltanatının son yıl
larında (ı 246 civarı) inşa edilmiş olduğu 
düşünülmektedir. Susuz Han, günümüze 
28 x 30 m. ölçülerindeki kareye yakın dik
dörtgen planlı kapalı bölümüyle ulaşabil

miştir. Doğu-batı doğrultulu yapının do
ğu cephesinde geometrik, bitkisel ve fi-


