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Akdeniz ile Kızıldeniz ' i 

birbirine bağlayan kanal 
ve bu kanala adını veren şehir. 

_ı 

1869 yılında 163 km. uzunluğunda ve 
75-125 m . arasında değişen genişlikte açı
lan kanal adını, Kızıldeniz'in kuzey kıyısın
da Mısır'ın önemli bir liman şehri olan ve 
tarihte Kulzüm adıyla bilinen eski şehrin 
güneyindeki Süveyş'ten (Suveys 1 Suez) 
alır. Süveyş daha çok, o civarda bulunan su 
kuyuları sebebiyle hacıların deniz yolculu
ğuna başlamadan önce konakladıkları bir 
yerdi (TSMA. nr. E. 3945). Eskiden Kahire'
den gelen hac yolu üzerinde bir konak olan 
Süveyş zamanla ticari ve askeri bakımdan 
da önem kazandı. Asya ve Afrika'dan ge
milerle gelen mallar Süveyş Limanı'na ini
yar, oradan kara yoluyla Akdeniz'deki Dim
yat, Reşld ve İskenderiye limaniarına akta
rılıyor, buradan Avrupa'ya veya Suriye'ye 
gönderiliyordu. Gerek ticari önemi dolayı
sıyla gerekse Portekizliler'e ve korsaniara 
karşı bölgenin deniz güvenliğini sağlamak 
amacıyla Osmanlılar da Süveyş tersanesi
ni genişletti. Bölgedeki Cidde, İskenderiye, 
Reşld ve Dimyat gibi limanlara Mısır eya
letinin idari yapısı içinde sancak statüsü 
verilirken 1 560'ta müstakil kaptanlık ih
das edilen Süveyş de sancak haline geti
rildi. Osmanlılar, Memlükler döneminden 
beri mevcut olan Süveyş tersanelerinde in-
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ll. Selim'in Akdeniz'i Kızı lden iz ' e bağ layan bir kanalı n yapı l

masıyla ilgili 17 Ocak 1568 tarihli ferman ı (BA, MD, nr. 7/ 
721) 

şa ettikleri gemilerle Kızıldeniz'e ve açık 
denizlere çıkma imkanı buldular. Mısır Bey
lerbeyi Hadım Süleyman Paşa 94S'te ( ı 538) 
Hindistan seferine çıkarken donanmasına 
ait gemileri Süveyş Tersanesi'nde inşa et
tirdi. Ancak Osmanlılar, Süveyş'le Kızılde
niz ve Hint Okyanusu'na bir çıkış yolu bul
makla birlikte Süveyş'te hazırlanan donan
manın -arada bir kanal bulunmadığı için
Akdeniz dananınasından yardım alama
ması ve deniz aşırı seferlereyeterli gelme
mesi yüzünden istenilen başarıyı sağlaya
madılar. Bu sebeple Il. Selim dönemi baş
larında Mısır beylerbeyine 13 Receb 975 
(13 Ocak 1568) tarihli bir fermanla Akde
niz'den Kızıldeniz'e bir çıkış temin etmesi 
emri gönderildi. 

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlama fikri İlk
çağ'a kadar inmektedir. Milattan önce XIV. 
yüzyılda firavun ll. Ramses, Kızıldeniz'den 

Timsah gölüne kadar olan alanda diğer 
küçük göllerden yararlanarak bir kanal aç
tırmış ve sonradan kumların istilasına uğ
rayarak kullanılamaz hale gelen kanal mi
lattan önce VI. yüzyılda yine firavunlar ta
rafından tekrar kazdırılmışsa da ardından 
terkedilmiştir. Aynı kanal önce Roma im
paratoru Hadrianus'un ( ı ı 7- 138). daha 
sonra Hz. Ömer'in (634-644) emriyle Amr 
b. As·ın valiliği döneminde yeniden onarı
larak VIII. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Ar
dından uzun bir süre, ı. Napolyon'un Mı
sır'ı işgali ( ı 798) sırasında başlatmış oldu
ğu kanal açma çalışmalarına kadar Akde
niz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlama husu
sunda kayda değer bir faaliyette bulunul
mamış, Napolyon'un girişimi de denizler 
arasında seviye farkı bulunduğu yolunda 

yapılan tesbitler yüzünden sonuçsuz kal
mıştır. Ancak iki denizi birbirine bağlayan , 

kayık benzeri deniz vasıtalarının geçebile
ceği küçük su yolları daima temiz ve ula
şıma uygun durumda tutulmuştur. 

Mısır Valisi Said Paşa'nın 1854 yılında 
göreve başlamasının hemen arkasından 
kanal meselesi tekrar gündeme gelerek 
keşif çalışmaları başladıysa da İngiltere ve 
Fransa'nın izlediği değişik politikalar sebe
biyle Babtali'nin tutumu belli olmadığından 
çalışmalara birkaç yıl sonra izin verilebildL 
Said Paşa'nın valiliğe tayini üzerine İsken
deriye'den öğrencilik dönemi arkadaşı olan 
Fransız mühendisi Perdinand de Lesseps 
onu tebrik için Mısır'a gelince projesini de 
anlattı. O sırada ingiltere ve Fransa ile bir
likte Rusya'ya karşı savaş hazırlığı içinde 
olan Babıali (ı 856 Kırım Savaş ı ) müttefik
lerinin nüfuzu altında idi. Bundan dolayı 
önce ingilizler'in etkisiyle eski Hindistan 
deniz yoluna itibar ettiyse de Fransa im
paratoru lll. Napolyon'un desteklediği Les
seps'in projesine onayverdi (5 Ocak ı856). 

Ancak bu onay, ingiliz tezini savunarak 
kanalın açılmasına karşı çıkan Sadrazam 
Mustafa Reşid Paşa'nın istifasına sebep 
oldu. Yapımı sırasında İsmailiye şehrinin 
kurulmasına da vesile olan kanal inşaatı 25 
Nisan 1859'da başladı ve 16 Kasım 1869'
da tamamlandı. O zamanki Mısır Valisi is
mail Paşa'nın Avrupa başşehirlerini dola
şarak açılış töreni için hanedan ve hükü
met mensuplarını Mısır 'a davet etmesi 
Sultan Abdülaziz'i öfkelendirdi ve Osman
lı Devleti açılışa pek itibar etmedi. Büyük 
masraflara mal olan töreniere birçok Ba
tılı aristokrat ve siyasetçinin yanında Emir 
Abdülkadir el-Cezairi gibi islam dünyasının 
tanınmış simaları da katıldı . 

Said Paşa zamanında kanal şirketinden 
satın alınan hisse senetleri, İsmail Paşa 
döneminde ciddi finansal güçlükler yü-
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zünden 1875'te İngiltere'ye satıldı. Kanal 
açıldıktan sonra işletmesinde ortaya çıkan 
bazı aksaklıkların giderilmesi yanında ge
çiş ücretlerinin belirlenmesi ve kanalı kul
lanan ülkeler arasında doğan anlaşmazlık
ların aşılması gibi konularda İstanbul hü
kümetinin ağırlığı daima ön planda oldu. 
Savaş zamanlarında kanalın açık tutulma
sı , geçişlere izin verilmesi (29 Ekim 1888, 
istanbu l Konvansiyon u) ve diğer konular
da ortaya çıkan problemler hükümran dev
let sıfatıyla Babıali vasıtasıyla çözüldü. Os
manlı hükümranlığının arclından 1914'te İn
giliz manda dönemi başladığı için Mısır'ın 
diğer yerleri gibi kanal bölgesi de İngiliz
ler'in asker sevkiyatında önemli rol üstlen
di. 1 O Ekim 1954'te varılan Anglo-Egyptian 
Antiaşması'nı takiben İngiltere bölgeyi yir
mi ay içinde silahtan arındırdı. Amerika 
Birleşik Devletleri. Nil üzerindeki Asvan Ba
rajı'na kredi vermeyeceğini açıklayınca 26 
Temmuz 1956'da Mısır hükümeti kanalı 
millileştirdi. 24 Nisan 195Tde Mısır, istan
bul sözleşmesine uyarak kanalı savaş ge
milerinin geçişine açık tutacağım bildirdi. 
Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin 1951 ve 1956 tarihli kararla
rıyla kanalın bütün devletler için açık ola
cağı kesinleşti. İsrail de hem bu kararla 
hem de Mart 1979'da Washington'da im
zalanan antlaşma ile kanaldan geçiş hak
kına sahip oldu. 

Süveyş Kanalı bölgede gelişen askeri ha
reketlerden çok etkilendi ve özellikle İsrail
Mısır savaşlarında ( 196 7, 1973) büyük ha
sar gördü. Süveyş şehri de 1967-1975 yıl
ları arasında kanal kapandığında adeta ölü 
bir şehre dönüştü; ancak kanal tekrar açıl
dığında ve '2000'1i yılların başında çevresin
deki inşaatlar tamamlandığında nüfusu 
artarak 2006'da 510.935'e ulaştı. Bölge
de petrol rafinerilerinin kurulup boru hat
larıyla Kahire'ye bağlanması buraya demir 
ve alüminyum ağır sanayi tesislerinin gir
mesine yol açtı; bu ise beraberinde çarpık 
yapılaşma getirdi. 
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Ebu Abdiilah Cemalüddın Mikdad 
b. Abdiilah b. Muhammed 

b. ei-Hüseyn es-Süyuri el-Hill! ei-Esedi 
(ö . 826/1423) 

Şii alimi. 
_] 

VIII. (XIV.) yüzyılın ikinci yarısında Hille'
ye bağlı SüyGr köyünde dünyaya gelmiş 
olmalıdır. Kaynaklarda daha çok Fazıl-ı Mik
dad, bazan da Fazıl-ı SüyGrl diye anılır. Baş-
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ta gelen hacası Şehid-i Ewel diye bilinen 
Muhammed b. Mekki b. Muhammed'dir. 
Ayrıca Ziyaeddin Abdullah ei-A'recl ve Aml
düddin Abdülmuttalib b. Abdülkerlm'den 
ders aldı. Hille ve Necef'te eğitim gördük
ten sonra Necef'te ileride bir süre kendi 
adıyla anılacak olan bir medrese yaptırdı. 
Eskiden en önemli medreselerden biri sa
yılan ve günümüzde banisi Selim Han'a nis
bet edilerek Selimiyye adıyla bilinen med
resede çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Bun
lar arasında oğlu Abdullah'la birlikte Zey
nüddin Ali b. Hasan Alale, Cemaleddin İbn 
Fehd Hüseyin b. Alaeddin. Muzaffer b. Fah
reddin ei-Kumml. Ebü'I-Abbas Ahmed b. 
Muhammed ei-Esedl gibi alimler bulun
maktadır. SüyGrl Necef'te vefat etti ve ora
da defnedildi. 

Şii ilim havzasında daha çok kelam ve 
fıkıh alanında yetişen SüyGrl o döneme 
kadar Şii alimlerinin yazdığı hacimli eser
leri okumuştur. Kendine has düşünceler 
ortaya koyan bir şahsiyet olmaktan ziya
de geleneği açıklayıcı. pekiştirici çalışmalar 
yapan bir alim olarak dikkat çeker. ima
miyye Şiası'nın inanç konularını ele aldığı 
eserinde tevhid. adalet. nübüwet, imarnet 
ve mead prensiplerine vurgu yapan SüyG
rl imarnın masum olması gerektiği yolun
da geniş açıklamalar yapmıştır (İrşadü't· 
talibin, s. 337-352). Bu arada akıl-vahiy 
meselesinde daha rasyonel bir tutum ser
gilemiş. bilgi teorisi ve tabiat felsefesinde 
Mu'tezile'nin Basra ekolüne yakın görüş
ler benimseyen İbnü'l-Mutahhar el-Hilll'
nin yolunu izlemiştir. İbnü'I-Mutahhar'ın 
el-Babü'l-l}.ô.di 'aşer'ine yazdığı en-Nafi' 
yevme'l-J:ıaşr adlı eserinin ilim çevrele
rinde büyük ilgi gördüğü bilinmektedir. 
SüyGrl'nin kelam ilminde şerhe dayanan 
yönü fıkıh için de geçerlidir. Fıkıhta ima
miyye Şiası ' nın usuli geleneğine tabi olan 
müellifın . fakihlerin toplumdaki rolüne ön
ceki usuli alimlerine göre daha fazla vur
gu yapması dışında herhangi bir özelliği 
bulunmamaktadır. imarnın gaybetinde or
taya çıkan problemierin çözümü, fetva ve 
kaza meselelerine bakışı. zekat ve humu
sun kimler tarafından toplanıp dağıtılaca
ğı. saldırıya dayalı cihadın hükmü gibi ko
nularda hacası Şehld-i Ewel'in yolunu ta
kip eder (Uyar, s. 98-1 02) . Ancak onun bir 
şarih olarak fıkıh konularını daha anlaşılır 
hale getirdiği , bu sebeple fıkıhla ilgili eser
lerinin önemli bir değer taşıdığı belirtilme
lidir. 

Eserleri. 1. Adabü'l-J:ıac (A.ga Büzürg-i 
Tahranl. 1, 17). z. el-Ed'iyetü'ş-şelaşan. 
Hz. Peygamber ve imamlardan nakledilen 
otuz duanın derlendiği bir eserdir (a.g.e., 
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