
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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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-


