
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-
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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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und R. Bestham herausgegeben und 
kommentiert (Kopenhagen 1914). İslam 
dünyasının ilk astronomi eseri olarak ka
bul edilen, ancak aslı elde bulunmayan Mu
hammed b. Musa el-Harizmi'ye ait astro
nomik cetvelierin Mesleme b. Ahmed el
Mecriti tarafından işlenen ve yine aslı elde 
bulunmayan yeni düzenlemesinden Bathlı 
Adelard tarafından yapılan Latince çevi
rinin açıklamalı neşridir. s. Beitriige zur 
Geschichte der Mathematİk bei den 
Griechen und Araber (Erlangen 1922) . 

Makaleleri. "Das Mathematiker-Verze
ichnis im Fihrist des lbn Abi Ja'J5 üb an
Nadim. Zum ersten Mal vollstandig ins 
Deutsche übersetzt und mit Anınerkun
gen versehen" (Zeit.schrift {ür Mathematik 
und Physik, XXXVII [Leipzig 18921. s. 1-

87). "Der S. Band des Katalogs der ara
bischen Bücher der vizeköniglichen Bibli
othek in Kairo. Aus dem Arabischen über
setzt und mit Anmerkungen versehen" 
(Zeit.schrift {ür Mathematik und Physik, 
XXXVIII [Leipzig 18931. s. 1-24, 41-57, 161-

184); "Das Rechenbuch des Abü Zakarüa 
el-l;laşşar" (Bibliotheca mathematica, 3. 
seri, Il [Leipzig 19011. s. 12-40); "Das Buch 
der Auffindung der Sehnen im Kreise von 
Abü'l-Rai-t:ıan Mut:ı. el-Birüni. Übersetzt 
und mit Kommentar versehen" (Bibliot
heca mathematica, 3. seri, XI [191 0-

1911 J, s. 11-78) (BTrOnl'nin Ma/f_ale fi 'sti}]
raci 'l-evtar fi'd-da'ire adlı risalesinin met
ni ve tercümesidir); "Das Such der Selten
heiten der Rechenkunst von Abü Kamil 
el-Mışri. Übersetzt und mit Kommentar 
versehen" (Bibliotheca mathematica, 3. 
seri, XI [1910-191 ı J, s. ıoo- ı20); "Die Ab
handlung über die Ausmessung des Para
boloides von el-l;lasan b. el-l;lasan b. el
Haitham. Übersetzt und mit Kommentar 
versehen" (Bibliotheca mathematica, 3. se
ri, XII [ı91 1-1912]. s. 289-332) (İbnü'l
Heysem'in Ma/f_ale [Risale] fi misaf:ıati 'l

mücessemi 'l-mükafi' adlı eserinin tercü
mesidir) ; "Die Abhandlungen Thabit b. 
!5urras und Abü Sahl al-Kühis über die 
Ausmessung der Paraboloide" ( Sitzungs
berichte der physikalisch-medizinizschen 
Sozietat in Erlangen, XLVIII-XLIX [Erlan
gen 1916-19171. s. 186-227). Fuat Sezgin, 
Suter'in İslam bilim tarihine dair 1896-
1922 yılları arasında yayımladığı çalışma
larını bir araya getirerek yeniden neşret
miştir: Heinrich Suter, Beitriige zur Ge
schichte der Mathematik und Astrono
mie im Islam. Nachdruck seiner Schrit
ten aus den lahren 1892-1922 (1-11, 
Frankfurt am Main 1986) ( eserlerinin top
lu listesi için bk. Ruska, V 1 ı 923]. s. 414-

417; Bibliographie, XVIII, 140-147; XIX, 627). 
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Iii MEHMET SUAT MERTOÖLU 

SUÜD b. ABDÜLAZIZ 
( _t-~1 ~ ~ .),...... ) 

(ö. 1229/1814) 

Necid'de hüküm süren 
LSuiid ailesine mensup Vehhabi emiri._j 

1163 ( 1750) yılında doğdu. Su u di hane
danının kurucusu Muhammed b. Suud'un 
(1745-1765) torun udur. Hayatının ilk yılla
rı hakkında bilgi yoktur. Babası Abdülaziz 
ile birlikte Necid merkezli başlatılan hare
kette Osmanlı Devleti'ne bağlı topraklar 
üzerinde egemenlik kurma çalışmalarını 
etkin biçimde sürdürdüğü bilinmektedir. 
Suud, Necid topraklarının kuzeyinde Os
manlı Devleti'nin Bağdat valileri Süleyman 
Paşa ve Ali Paşa ile mücadelelerine devam 
ederken güneyde Hicaz bölgesinde Mekke 
Emiri Şerif Galib b. Müsaid ile uzun süren 
çatışmalarda bulundu. 1214'te (1799) ba
bası adına Bağdat Valisi Süleyman Paşa 
ve Şerif Galib ile bir süredir kendilerine ka
patılan hac yolunun açılması için anlaşma 
yaptı (BA, Name-i Hümayun, Defter, nr. 9, 
s. 393). Ayrıca Medine halkına yardım ulaş
tırma görevi verilen Bağdat valisi de an
laşma sonrası bu görevini karayoluyla ya
pabilme imkanına kavuştu (BA. HH, nr. 
6674). Fakatbir süre sonra İranlı Şiiler'in 
Necef'e Hz. Ali'nin kabrini ziyarete gittik
leri sırada Suud emrindeki kuwetlerle Ker
bela'ya girdi (ı 2 ı 5/180 ı) ve şehirde bulu
nan kıymetli eşyalarla Hz. Hüseyin'in tür
besine konulan değerli eşya ve hediyeleri 
aldı (BA. Cevdet-Hariciye, nr. 4355). 

Ardından çevredeki Arap kabilelerini ken
dine bağladı ve Vehhabi prensiplerine uy
maları konusunda onlardan biat aldı , top
ladığı vergilerle iktisadi durumunu güçlen
dirdi. Önce Taif'e, daha sonra Mekke'ye 
girmesiyle ( 1218/1803) Osmanlı Devleti'ni 
ciddi manada rahatsız eder duruma gel
di (BA. HH, nr. 11859, 3784-P; TSMA. nr. E 

ı ı 286, E 340219- 10) Suud, Mekke'de yap
tığı birtakım değişiklikler yanında Cidde'-

ye kaçan Mekke Emiri Şerif Galib'in yeri
ne Mekke em iri olarak kardeşi Şerif Ab
dülmuin'i tayin etti. Bu durum karşısın
da lll. Selim'in emriyle meşveret meclisi 
toplandı ve bu işle ilgili alınacak acil ted
birler üzerinde konuşuldu. Haremeyn'in 
bir başka güç tarafından işgali ve hac yol
larının tehlikeli duruma düşmesi acil bir 
müdahaleyi gerektiriyordu. Bu arada Mek
ke'de yirmi dört gün kalarak Cidde'ye ge
çen Suud şehri ve kaleyi kuşatma altına 
aldı. Orada bulunan Mekke Emiri Şerif Ga
lib ve Cidde Valisi Şerif Mehmed Paşa şeh
ri ve kaleyi savundu. Kısa bir süre sonra 
Suud kuşatmayı kaldırdı ve Necid'e dön
dü. Aynı yıl içinde babasının öldürülmesi 
üzerine (1218/1803) liderliği eline alan Su
ud b. Abdülaziz askeri faaliyetlerini sür
dürerek Arabistan yarımadasının her ta
rafında etkili oldu. Doğu kesimlerinde bu
lunan Uman ve Basra körfezi şeyhliklerini 
vergiye bağladı. Ancak uzun bir süredir 
devam ettirdiği askeri seferlere kuman
da işini terkederek Dir'iye'den dışarı çık
mamaya başladı . Onun sürekli zırh giydi
ği , cumalar dışında namaziara katılmadı
ğı, sarayına kapanarak halkla görüşmeyi 
azalttığı belirtilir. Osmanlı Devleti, Vehhabi 
meselesini halletme işini Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa'ya bırakınca 1228'de (1813) 

Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Tosun Paşa Mek
ke'ye girdi. Bir yıl sonra da 11 Cemaziye
lewel 12Z9'da (I Mayıs 1814) Suud b. Ab
dülaziz öldü ve yerine oğlu Abdullah geçti. 
Bu arada Vehhabiler, Osmanlı-Mısır güç
leri karşısında bozguna uğradılar. Suud, 
Vehhabi kaynaklarında güçlü bir lider ve 
yüksek seviyede dini bilgilere sahip iyi bir 
hatip olarak anılır. 
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