
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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il KAoiR PEKTAŞ 

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-



gürlü süslemeleriyle dikkati çeken bir taç
kapı bulunmaktadır. Kervansarayın açık av
lu! u bölümünün inşa edilmediği ya da in
şa edildikten sonra harap olarak yıkıldığı 
yönünde görüşler vardır. Doğu cephesinin 
her iki köşesinde görülen duvar kalıntıları 
inşasına başlanan açık aviulu bölüm ün ta
mamlanamadığı ya da inşa edilen avlunun 
yıkılarak günümüze kadar gelemediği dü
şüncesini ortaya koymaktadır. Yapının do
ğu cephesinde. taçkapının sağında kapalı 
bölüm ün duvarına bitişik olarak inşa edil
miş kemerli bazı mekanların kalıntıları gö
rülmektedir. Kapalı bölüm duvarları her 
cephede dıştan payandalarla desteklen
miş. duvarlarda mazgal pencereler açıl
mıştır. 

Kervansarayın doğu cephesinde yer alan 
taçkapısı beden duvarlarından çıkıntı ya
pacak şekilde yerleştirilmiştir. Dikdörtgen 
çerçeveler ve geometrik desenli bordür
lerle çevrelenmiş kapı açıklığı sivri kemer 
içinde yer almaktadır. En dış çerçevede yıl
dız frizi yer alırken geniş bordürde on iki 
kollu yıldız geçmelerden oluşan geomet
rik süsleme. sonraki ince bordürde de ge
ometrik geçmeli süsleme görülmektedir. 
Kapı açıklığını çevreleyen. bitkisel süsle
meli bordüre sahip sivri kemerin iki yanı
na kabaralar yerleştirilmiş, yedi sıradan 
oluşan mukarnas kavsaranın yanındaki kö
şelikler de rumi motiflerinden meydana 
gelen bir kompozisyonla dolgulanmıştır. 
Kavsara iki yanda mukarnaslı üzengilere 
oturmaktadır. Üzengilerin altında geomet
rik geçme süslemeli panolar yer almıştır. 
Taçkapının iki yanındaki sütunçelerin üzer
Ieri geçme motifli olup akantus yapraklı 
başlıklara sahiptir. Kapı açıklığı basık ke
merlidir. 

Taçkapının en dikkat çekici özelliğini fi
gürlü süslemeler oluşturmaktadır. Kapı 

açıklığının iki yanında yer alan mukarnas 
kavsaralı ve kenarları sütunçeli niş açıklık
larının sivri kemerleri üzerinde gövdeleri 
yuvarlak ve sivri formlu kıvrımlarla oluş
muş iki ejder açık ağızlarıyla ortada karşı 
karşıya gelmekte ve ortalarında bir insan 
başı 1 maskı veya güneş diski figürü yer 
almaktadır. Kemerierin üst iki köşesinde, 
birbirine doğru veya ortadaki tahrip ol
muş alana doğru uçar şekilde ellerini uzat
mış oldukça harap iki melek figürü tasvir 
edilmiştir. Kapının iki yanındaki nişlerin 
üzerinde küçük aslan figürleri yer almış
tır. E;iderli kabartmanın oldukça yakın ben
zerini Kayseri Sultan Ham Köşk Mescidi'
nin kemerinde görmek mümkünken dö
nemin diğer bazı kervansaraylarında da 
figürlü süsleme karşımıza çıkmaktadır. 

Kervansarayın kapalı bölümü on altı adet 
kare kesitH paye ve sivri kemerlerle beş 
nefe bölünmüştür. Orta nef doğu-batı, di
ğer nefler kuzey-güney doğrultusunda siv
ri kemerli tonozlarla örtülmüştür. Orta ne
fın tam ortasında pandantif geçişli bir ku b
be bulunmaktadır. üst kısmı günümüze 
ulaşmamış olan aydınlık feneri ise muh
temelen piramidal bir külahla sonlanıyor
du. Duvarlarda mazgal pencereler bulunan 
kapalı bölümün payeler arasında kalan ba
zı bölümlerinde farklı kullanım amaçları 
için 0,80 m. yüksekliğinde sekiler bulun
maktadır. 
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SUTER, Heinrich 
(1848-1922) 

İsviçreli bilim tarihçisi 
ve şarkiyatçı. _j 

Zürih yakınlarında doğdu. İlk eğitimini 
doğduğu yerde aldıktan sonra Zürih'te li
seye ve ardından üniversiteye devam ede
rek Grekçe. Latince, matematik, astrono
mi ve fizik okudu, sonra Berlin Üniversite
si'nde okuduklarını geliştirdi ve onların yanı 
sıra filololoji ve tarih dersleri aldı. 1871 '
de ülkesine dönerek Zürih Üniversitesi'n
de başlangıcından XVI. yüzyıla kadar ma-

SUTER, Heinrich 

tematiksel bilimlerin tarihi konulu dokto
ra tezini sundu. 1887'den itibaren Arap
ça, Farsça ve Türkçe öğrenmeye ve İslam 
bilim tarihiyle ilgilenmeye başladı. Zürih 
Gimnazyumu'nda yaptığı matematik ho
calığı görevinden 1918 yılında emekli oldu 
ve 17 Mart 1922'de İsviçre'nin Dornach ko
mününde öldü. 

İslam Ortaçağı'ndaki bilim tarihini üç 
devreye ayıran (gelişim 750-900. çiçeklen
me: 900-1275 ; gerileme: 1275-1600) , Ku
zey Afrika ve Endülüs'ü Doğu'dan farklı 
değerlendirerek çiçeklenme döneminin bu 
coğrafyada Doğu'ya nazaran daha geç baş
ladığını. ancak daha uzun sürdüğünü dü
şünen Suter, İslam Ortaçağı'ndaki mate
matik ve astronomi çalışmalarında İran
lılar'ın oranının yüksek olmasını mezhep 
farklılığıyla ilişkilendirir ve dini ilimierin 
yayılmasına gayret eden Sünni Araplar'a 
mukabil Şii iranlılar'ın tabii ilimiere daha 
kolay yöneldiği iddiasında bulunur (Die Mat

hematiker, ı. 2 ı 0-21 3) Ancak Suter, İslam 
bilimlerinin gelişmesi sırasında İranlılar'ın 
büyük çoğunluğunun Sünni olduğu gerçe
ğinden habersiz görünmektedir. 

Eserleri. 1. Geschichte der mathe
matischen Wissenschaften Teil I: Von 
den Ciltesten Zeiten bis Ende des 16. 
Jahrhundert (Zürich 1873). Doktora tezi 
olup daha sonra çalışmanın devamını da 
yayımlamıştır: Geschichte der mathema
tischen Wissenschaften Teil II: V om An
ian ge des 17. bis gegen Ende des 18. 
Jahrhundert (Zürich 1875). 2. Die Ara
ber als Vermittler der Wissenschaften 
in deren Übergang von Orient in den 
Occident (Aarau 1896). Antik bilimin Ba
tı dünyasına aktarılmasında İslam Orta
çağı'ndaki bilim adamlarının rolü üzerine 
verdiği bir konferansın metnidir. 3. Die 
M athematiker und Astronomen der 
Araber und ihre Werke (Leipzig 1 900) . 

İlki Ebü İshak İbrahim b. Hab!b el-Fezarl 
(ö. 160/777) ve sonuncusu Bahaeddin el
Amm (ö. 1031/1622) olmak üzere İslam Or
taçağı'ndaki 528 matematik ve astrono
mi bilgininin biyografisine ve eserlerine 
dairdir. Ardından bu çalışma için bir de 
zeyil hazırlamıştır: "Nachtrage und Berich
tigungen zu 'Die Mathematiker und Astro
nomen der Araber und ihre Werke'" (Ab

handlungen zur Geschichte der mathema

tischen Wissen.schaften, XIV 119021. s. 157-

185) . 4. Die astronomischen Tafeln des 
MuJ:ıammed ibn Müsa al-Khwiirizmi in 
der Bearbeitung des Maslama ibn AJ:ı
med al-Madjriti und der latein Ueber
setzung des Athelhard von Bath auf 
Grund der Vararbeiten von A. Björnbo 
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