
SÜTUN 

sütunun prizmatik ve mukarnaslı başlık

larla bütünleşmesi ortaya çıkarmıştır. Ana
dolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden 
kalan sütunlar iki farklı geleneğin ürünü
dür. Daha çok Asya geleneğine bağlanan 
ahşap sütunlar ahşap çatılı camilerde kul
lanılan unsurlardır ve yine ahşap bloklar
dan oyulan başlıkları tavan örtüsüyle uyum
lu kalem işi bezeklidir. İkinci tür doğrudan 
taş mimari geleneğinin bir ürünüdür ve 
gövdesi silindirik, dikey yivli. burmalı (sar
mal yivli). başlığı mukarnaslı ve kaidesi kum 
saati benzeri boğumlu formlardan oluşan 
örnekleri kapsar; başlıkta akantuslara sık
ça başvurulmuştur. 

Bursa. Edirne ve Balkan şehirlerinde 
hızla yayılan Erken Osmanlı mimarisi için 
bir yandan hazır kaynak devşirme malze
me kullanılırken bir yandan da başlıklar

da mukarnas ve prizmatik formun ilk ör 
nekleri verilir. İznik Yeşilcami'de (1392) içi 
yoğun bitkisel formlarla dolgulu iri mukar
nas denemesinden sonra İstanbul , Aksa
ray Murad Paşa Camii'nde (876/ 1471-72) 

devşirme granit silindirik gövde üzer ine 
madeni bileziklerle prizmatik ve mukarnas
lı başlıklar oturtulmuştur. Klasik mimarinin 
başlangıcı sayılan İstanbul Beyazıt Camii'n
de ( 1505) kırmızı porfir, serpantin, Mısır ve 
Kestanbolu graniti gövdelere üstte mukar
naslı mermer başlıklar, altta daire profilli 
kaideler eklenmiş, altta ve üstte madeni 
bilezikler bütünlüğü sağlamıştır. Ayrıca taç
kapı, mihrap ve mihrabiye kenarlarını yu
muşatan sütunçeler, mimarinin ayrılmaz 
parçası olarak Osmanlı döneminin sonu
na kadar uygulanmıştır. Osmanlı sütunun
da kemer üzengisinden zemin döşemesi
ne kadar birbiri üstüne bindirilerek sırala
nan parçalar, klasik devir mimarisinde un
surları tamamlanmış bir bütün halinde mi
mariye katılır. Kemer üzengisinin başlığa 
oturduğu koddayatay güçleri dengeleyip 
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sütunu sabitlemek üzere bir demir gergi 
yer alır. Kemer üzengisiyle bunun oturdu
ğu başlığın dörtgen üst yüzeyi genellikle, 
düşey yerleştirilen dövme demirden bir çu
bukla birbirine içten bağlanmıştır. Bu ön
lemden başka üzenginin alt sınırı ile baş
lığın üst sınırını çepeçevre kuşatan dört
gen bir madeni çerçeve sütunun düşey yük 
karşısındaki statiğini güvenceye alan ikin
ci önlem dir. Başlıklar gülçe. çarkıfelek ve 
bulut motifleriyle bezenmiş, zaman zaman 
üzerlerinde küçük ölçüde yazı kartuşları
na yer verilmiştir. Ancak genel olarak priz
matik baktavalı kırılmalar ve mukarnas dü
zenlemeleri dönem ve üs!Op farklılıklarını 
dışa vuracak şekilde gelenekselleştirmiş

tir. Öyle ki sadece bu unsuru inceleyerek 
bir tarihlendirme yapmak mümkündür. 

Osmanlı mimarlarının malzeme seçimin
de tercih ettikleri taş cinsleri, büyük cami
lerde yakın çevrenin harap yapılarından 
derlenen gövdeler yanında çeşitli renkler
de Mısır granitleriyle Marmara mermeri
dir. Yeterli yüksekliğe ulaşamayan gövde
lerin ekleme yapılarak uzatılınası gibi za
man içinde çatiayan tek parça gövdeler 
için de yine aynı yöntem uygulanarak bile" 
zik 1 kasnakla bağlama yoluna gidilmiştir. 
Sütunların serbest taşıyıcı olarak en yük
sek tutulduğu örnekler XVI. yüzyılın orta
larına aittir ve 1 O, 78 m . ile Süleymaniye, 
9,1 O m . ile Edirnekapı Mihrimah ve 5,57 
m. ile Şehzade camilerinin iç mekanların
da bulunmaktadır ; avlu revak sütunların

daki ortalama yükseklik ise 4-6 m . arasın

da değişmektedir. Bunların ve diğer sela
tin camilerinin mahfi!, giriş revakl ve ikinci 
kat galerilerindeki sütunları fazla yük ta
şımayan zarif taş direkler halindedir. 

Osmanlı mimarisinin klasik sonrası uy
gulamalarında tavanın ana destekleri kö
şe payeleri halinde duvarlara gömülmüş 
olduğundan üst örtüyü destekleyecek ser-
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best yardımcı taşıyıcılar ortadan kalkmış
tır. Sadece dini yapılarda değil saray, ko
nak, kasır, köşk ve büyük resmi binaların 
daha çok girişlerinde taşıyıcı işlevinden zi
yade dekoratif yönüyle değerlendirilerek 
Avrupa üsluplarının çeşitli başlıklarıyla süs
lenmiş bir unsura dönüştürülen sütun, kar
ma bir üslubu yaşadıktan sonra neokla
sik mimaride tekrar yerini almış ve klasik 
Osmanlı formlarını tekrarlamıştır. 
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Kur'an- ı Kerim'de Nuh kavminin 
taptığı belirtilen ve Cahiliye 

~öneminde de tapınılan putlardan birS 

Kur'an'da Nuh kavmiyle ilgili olarak bah
si geçen Ved Yegüs, Yeuk ve Nesr isimli 
putlarla birlikte Süva' da anılır ve toplum
da ileri gelenlerden bazı kimselerin, "Sakın 
ilahlarınızı . hele Ved, Süva'. Yegüs, Yeuk 
ve Nesr'i hiç bırakmayın" diyerek halkı Hz. 
Nuh'a karşı kışkırttıkları vurgulanır (N uh 
71 / 2 3). Kaynaklarda bu putlara Cahiliye 
Arapları'nca da tazim edildiği nakledilmek
tedir (Buhar!, "Tefslr", Nuh. ı ; ibnü 'l-Kel
b!, Putlar Kitabı, s. 50-51) . Kadın suretin
de tasvir edilen ve Mekke ile Taif arasın
daki Batn-ı Nahle'de Ruhat denilen yerde 
bulunan Süva'a Hüzeyl, K.inane, Müzeyne 
ve Hemdan kabileler i tarafından tapınıl
maktaydı. Süva' kültünün bekçiliğini Lih
yanoğulları üstlenmişti. Süva'a tapınan
lar onun için hac ziyareti düzenlerler ve 
değerli hayvanlarını kurban ederlerdi (Şeh
ristan!, II , 237) . Mekke'nin fethine kadar 
varlığını sürdüren Süva' 8. (630) yılda Amr 
b. As tarafından yıkılmıştır. 

Süva' isminin se'a köküyle ilişkili olduğu 
ifade edilir; "seatü'l-ibil" sözü "develer ba
şı boş meraya gitti" anlamındadır (Lisanü'l
'Arab, "seve'a" md ). Bu da Süva' kültü
nün çöl yaşamı ve deve çobanlığıyla ilişkili 
olduğunu akla getirmektedir. Diğer taraf
tan Süva'ın bir kadın şeklinde tasvir edilme-



si ve erkek suretinde temsil edilen Ved ile 
peş peşe anılması, onun, Sami geleneğin
de çeşitli isimlerle tapınıtan verimlilik tan
rıçasının Hicaz bölgesindeki bir karşılığı ol
duğunu düşündürmektedir. Bu durumda 
ona Vedd'in eşi olarak tazirnde bulunut
muş olması muhtemeldir. 

İbn Abbas'tan gelen bir rivayette bu beş 
put isminin astında Nuh dönemi öncesin
de yaşamış salih kimselere ait olduğu ve 
ölümterinden sonra şeytanın aldatmasıy
la onların hatırasına bazı heyketterin dikit
diği , nesiller değiştikçe bu heykettere tapı
nılmaya baştandığı anlatılır (Buhar!, "Tef
slr" , Nuh, ı) . Benzer bir rivayet İbnü't-Ket
bl tarafından da aktarıtmıştır. Buna göre 
Nuh dönemi öncesinde yaşamış olan ba
zı salih insanların heyketteri dikilmiş, ön
celeri yalnızca saygı amaçtı otarak yapıtan 
ziyaretler zamanla tapınmaya dönüşmüş 
ve bu durum Nuh dönemine kadar devam 
etmiştir (Putlar Kitabı, s. 48) . 

Kaynaklar, diğer pagan kültleri gibi Sü
va' kültünün de Hicaz bölgesine Amr b. 
Lühay tarafından getirildiğini aktarmakta
dır. Onun bu putu Beni Hüzeyl'den Haris b. 
Temlm b. Sa'd'a verdiği rivayet edilmek
tedir. Tapındıkları vartıkları genellikle dikili 
taş ve kaya ya da ağaç gibi temsil1 olmayan 
unsurtarla sembolize eden Cahiliye Arap
ları'nın Ved ve Süva'ı insan suretti puttarla 
temsil etmeteri dikkat çekicidir. Hicaz böl
gesi ve civarında genettikle tanrı ve tanrı
çatarla ilgili kesme taş veya ağaç gibi so
yut figürler hakim unsur olduğuna göre 
insan suretindeki bir figürte temsil edilen 
Hübel putu gibi. Ved ve Süva'ın da yöreye 
dışarıdan getirilmesi mantıklı görünmek
tedir. 
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SÜVEYBE 
(~~) 

(ö . 7/628) 

Hz. Peygamber'in ilk sütannesi. 
L ~ 

Ebu Leheb'in cariyesi olup Medine çev
resinde yaşayan Eslem kabilesine men
suptur. Hz. Muhammed'in doğum haberi
ni efendisine ulaştırdığı sırada yeğeninin 
doğumuna sevinen Ebu Leheb tarafından 
azat edildiği belirtilir. Ancak Süveybe'nin 
Ebu Leheb ailesiyle irtibatının devam et
tiği anlaşılmaktadır. Nitekim bazı rivayet
lerde Ebu Leheb'in onu Resütuttah'ın Me
dine'ye hicretinden sonra azat ettiği kay
dedilmektedir. 

Annesi Arnine tarafından kısa bir süre 
emzirilen Hz. Muhammed sütannesi Ha
lime'ye verilineeye kadar Süveybe'den süt 
emdi. Kendisinden önce amcası Hamza. 
daha sonra da hatası Berre'nin oğlu Ebu 
Seterne et-Mahzlımi Süveybe'den süt em
dikleri için Resututtah'ın sütkardeşteri ol
muşlardır. Hz. Muhammed'e Hamza'nın kı
zı ümame veya Ebu Seterne'nin kızı Dürre 
ile evlenmesinin teklif edildiği, ancak Ham
za ve Ebu Seterne'nin kendisinin sütkar
deşteri olduklarını ve Allah'ın sütkardeş kı
zı ile evlenmeyi haram kıldığını söylediği 
bildirilmektedir ( İbn Sa'd, 1, 109-110; lll , 
11-12) . Bazı kaynaklarda Süveybe'den süt 
ementer arasında Abbas b. Abdülmutta
lib, Ca'fer b. Ebu Tatib, Abdullah b. Cahş 
ve Resututtah'ın amcası Haris'in oğlu Ebu 
Süfyan el-Haşimi'nin isimleri de geçmek
tedir. 

Hz. Peygamber Süveybe ile yakından il
gilendi ve bu ilgisini onun vefatma kadar 
devam ettirdi. Süveybe'nin Hatice ile ev
tendikten sonra Hz. Muhammed'i ziyarete 
geldiği, onların da kendisine iyi muamele
de bulunduğu, Hatice'nin azat etmek niye
tiyle Süveybe'yi Ebu Leheb'den satın at
mak istediği, ancak Ebu Leheb'in buna rı
za göstermediği kaydedilmektedir. Sütan
nesine olan ilgisini Medine'ye hicretinden 
sonra da sürdüren Resül-i Ekrem onun 
hakkında daima bilgi edinmeye çalıştı: Me
dine'den kendisine para ve giyecek gön
derdi. Hayber Gazvesi dönüşünde Süvey
be'nin ölüm haberini atınca sütkardeşi 
Mesruh'u sorduğu , onun annesinden önce 
öldüğünün söytenmesi üzerine başka ak
rabası olup olmadığını araştırıp hiçbir ya
kınının kalmadığını öğrendiği belirtilmek
tedir. 

İlk kaynaklarda Süveybe'nin müslüman 
olduğuna dair bir bilgi yer almamakta bir-

SÜVEYD b. GAFELE 

likte muahhar alimlerden Ebu Abdullah 
İbn Mende (ö. 395/ 1005) ilk defa onun İs
lam ' ı benimsediğinden bahsetmiş, bu ko
nu daha sonraki kaynaklarda tartışılmış
tır. Ebu Nuaym, İbn Mende'den önce hiç
bir kaynakta Süveybe'nin Müslümanlığı ka
bul ettiğine dair bilgiye rastlamadığını söy
lemektedir (İbnü'l-Eslr, VII, 46). Kaynak
larda oğlu Mesruh'un da müslüman ol
duğuna dair bilgi bulunmamaktadır. İbn 
Hacer ise herhangi bir kayıt bulunmasa da 
bunun ihtimal dahilinde olabileceğini söy
ler ( el-işabe, VII , 549) . 
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SÜVEYD b. GAFELE 
( ~ı:Y-..1.1,... ) 

Ebu Ümeyye Süveyd b. Gafele 
b. Avsece el-Cu'fi el-KCıfi 

(ö. 80!699) 

Muhadramfindan olan muhaddis. 
L ~ 

Yemen'deki Arap kabilelerinden Mez
hic'in Cu'fi b. Sa'd el-Aşire koluna men
sup olup S70 veya S72 yılında doğdu . Hz. 
Muhammed'in dünyaya geldiği Fil yılında 
doğduğunu, onun akranı sayıldığını söyle
diği (FesevT, 1, 235), bazı rivayetlerde ise on
dan iki yaş küçük olduğunu belirttiği (Bu
hihT, IV, 142) nakledilmektediL Süveyd'in 
Cahiliye devrinde ticaret yaptığı ve Hz. 
Ömer'le ortaklık kurduğu bilinmekte, bu 
dönemde zaman zaman Mekke'ye geldi
ği tahmin edilmektedir. Muhadramunun 
önde gelenlerinden biri olan Süveyd kuv
vetli bir ihtimale göre, hicretin 1 O. yılı Ra
mazanında (Aralık 63 1) Hz. Peygamber ta
rafından Yemen civarına gönderilen Hz. 
Ali 'nin delaletiyle müslüman oldu. Ancak 
Medine'ye gidip Resül-i Ekrem ile görüşe
medi. Müslüman olduktan kısa bir süre 
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