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L Fas'ın güneybatısında bir bölge. _j 

Batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Yüksek 
Atlaslar (Cibalü Atlasi'l-ulya). güneyde Anti 
Atlaslar'la (Cibalü Atlasi'l-halfiyye) çevrili 
olup doğuda bu iki dağ silsilesinin kesiş
tiği yere kadar uzanan yaklaşık 200 km. 
uzunluğunda, 40-1 00 km. arasında deği
şen bir genişlikte üçgen şeklinde ovalık bir 
alandır. Cebelideren'den kuzeyde Yüksek 
Atlaslar'a kadar uzanan kısmına Susüled
na, güneyde Sahra'ya kadar uzanan kıs
mına Susülaksa adı verilir. 

Ukbe b. Nafi', 62-63 (681-683) yıllarında 
gerçekleştirdiği Mağrib seferi esnasında 
bölgeye ulaştıysa da Sus bölgesi onun to
runu Hablb b. Ebu Ubeyde el-Fihri tara
fından fethedildi (ı ı 7/735), bu tarihten iti
baren bölgede İslamiyet yayılmaya başla
dı. II. İdris döneminde İdrisller'in hakimi
yeti altına giren bölge IV. (X.) yüzyılın or
taJarında Fatımller'in eline geçti. Abdullah 
b. Yasin ei-CezGli'nin hacası fakih Veccac 
b. Zellu ei-Lemtl. bölgedeki ilk medrese
yi (darü'l-murabıtin) kurarak Nefis şehri
nin Sus bölgesinin ilim ve kültür merkezi 
olmasını sağladı. Murabıt Hükümdan Ebu 
Bekir b. Ömer, Sus bölgesinin merkezi Ta
rudant ve Massa'yı (Massat) alarak ( 448/ 
ıo56) Senegal nehri havzasına ulaşan Sah
ra ticaret yoluna hakim oldu. 

Sus bölgesi Muvahhid hareketinin orta
ya çıkmasında etkin rol oynadı. Atlas dağ
ları yamaçlarındaki İcli-Vergan'da doğan 
ve Sus fakihi lakabını aJan İbn Tumert böl
ge halkından büyük destek gördü. S 1 S'te 
(ı ı 2 ı) Susülaksa'da isyan ederek Muvah
hidler hareketini başlattı ve kısa sürede 
gücünü arttırdı. Murabıtlar'a karşı üç yıl 
sürdürdüğü mücadelenin sonunda Sus 
bölgesini eline geçirip Tinmellel'i merkez 
edindi (ı ı 23). Sus haJkı Muvahhidler'in En
dülüs'te yürüttüğü cihad faaliyetine büyük 
katkıda bulundu. Muvahhidler'in son dö
nemlerinde merkezden uzak bölgelerde 
başlayan bağımsızlık teşebbüsleri yüzün
den devletin en büyük eyaletlerinden olan 
Sus'ta da istikrar kayboldu. Bu durum, 
Merlni Hükümdan Ebu Yusuf Ya'küb'un 
isyanları bastırıp bölgede kontrolü sağla
masına kadar sürdü (656/ı258). 

Portekizliler XV. yüzyılın sonlarında Fas 
sahillerini işgale başladılar. 149Tde Mas
sa'yı, 1 SOS'te Agadlr'i, 1 519'da Agouz'u 
(Bo u Agaz) ele geçirip buralarda liman ka
leleri inşa ettiler. Ayrıca papanın emriyle 
Agactlr'de mazgaJlarla çevrili, çan kulesi top 
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yerleştirmek amacıyla da kullanılabilen bir 
kilise yaptırdılar. Merlnller ve onların de
vamı olan Vattasller'in Sus sahillerinin iş
galine engel olamadıkları bu dönemde çe
şitli merkezlerde mahalli ve dini liderler 
istilacılara karşı direniş hareketleri baş
lattı. Bölgedeki zaviye ve ribatlar direniş 
hareketine katılanların akınına uğradı ve 
Cezuliyye tarikatı Sus vadisindeki direniş
te etkin rol oynadı. Neticede şeyhler ve 
murabıtlar etrafında kümelenen mahalli 
güçler Sa'di şeriflerini iktidara getirdiler. 
Der'a bölgesindeki Tagmedaret vadisinde 
oturan Sa'di Şerifi Mevlay Muhammed b. 
Muhammed b. Abdurrahman (Kaim-Biem
rillah), Tarudant yakınındaki Tidsi köyü
ne gelip kabile reisierinin biatını kabul et
ti (9ı6/ı5ı ı ı. 

Biattan sonra kendisini destekleyen ka
bilelerden askeri birliğini oluşturan Kaim
Biemrillah, Tidsl'yi yönetim merkezi ola
rak seçti. Portekizliler'i Agadlr'e yakın Fon
ti'de yenerek Sus bölgesinin yönetimini oğ
lu Mevlay Muhammed eş-Şeyh'e bırakıp 
Haha'da bulunan Eflıgal'e gitti ve orada 
öldü (923/ı 5 ı 7). Sa'dller, Portekiz işgalin
deki merkeziere saldırılarını sürdürdüler. 
Ordusunun ana unsurunu yine Sus kabi
lelerinden oluşturan Mevlay Muhammed 
eş-Şeyh 1 541 'de Agadir'i onlardan alarak 
Sus'ta üretilen kaliteli şeker ve diğer ürün
lerin ihracı için önemli bir limana sahip ol
du. Onun ardından tahta çıkan Abdullah 
ei-GaJib-Billah, ülkesinde istikrarı sağlamak 
ve dış tehlikelere karşı durmak amacıyla 
Sus'un diniliderlerinden Hamadu Musa'
nın yardımına başvurdu. 

Muhammed el-Mütevekkii-Aiellah, isyan 
eden amcaları karşısında zor durumda ka
lınca Sus'a sığınıp mücadelesini bir süre 
orada devam ettirdi. Ardından Portekiz 
hakimiyetindeki Thnca'ya iltica ederek arn
calarına karşı Portekiz kralının yardımını 
istedi. Mütevekkii-Aiellah'ın teşvikiyle sal
dırıya geçen Portekiz kralının ağır bir ye
nilgiye uğratıldığı Vadilmehazin savaşında 
(986/ı 578) ve Sudan'ın zaptın da (ı 000/ 
ı 59ı-92) Sa'di ordusundaki Sus kabilele
rine mensup birlikler etkin rol oynadı. 

Sus'un yönetimini oğlu Ebu Faris Abdul
lah'a bırakan Ahmed ei-Mansur'un döne
minde bölgede büyük gelişme oldu. Onun 
zamanında düzenlenen ve bölge tarihi açı
sından önemli olan Sus bölgesi kabileleri
ne ait vergi defterleri günümüze ulaşmış 
ve yayımlanmıştır. Ahmed el-Mansur'un 
ölümünden sonra taht kavgaları ve çeşitli 
grupların hakimiyet mücadeleleri yeniden 
başladı. Osmanlı sultanı tarafından des
teklenen Zeydan, Sus'a gelip mücadelesi-

ni buradan devam ettirdi. Bu sırada kar
deşi Muhammed eş-Şeyh ei-Me'mun'a ye
nilen Ebu Faris Abdullah el-Vasily-Billah da 
Sus bölgesine sığındı (ıoı5/ı606). Bu kar
gaşa ortamından yararlanan dinilider Ebu 
Hassun Ali es-Simlali, Serberi kabilelerini 
etrafında toplamayı başardı, Tarudant ve 
yöresini ele geçirip Sus'a hakim oldu. 

Sa'diler, Sus bölgesine önem verdiler. 
Elçi, kumandan ve muhafız birliğinde gö
rev alacak askerlerin seçiminde Sus böl
gesini tercih ettiler. Bölgeyi imar ederek 
burayı aynı zamanda önemli bir ilim mer
kezi haline getirdiler. Muhammed eş-Şeyh 
el-Mehdi, Tarudant'ta Camiu'I-Mehdl'yi ve 
yanında bir kütüphane ile medrese inşa 
ettirdi. Ayrıca burada Şeyh Muhammed 
b . Mübarek'e ait Akka Medresesi ve Ta
rudant yakınında Tuyüt'ta Hasan b. Ali et
Tamell Medresesi gibi medreseler mev
cuttu. Bölgede çok sayıda cami, zaviye ve 
medrese bulunuyordu. 

Ebu Hassun'un ölümünden (1070/1659-
60) on yıl kadar sonra Mevlay Reşid'in Ta
rudant ve İliğ Kalesi'ni zaptetmesiyle Sus 
bölgesinde Filali hakimiyeti dönemi baş
ladı (ı081/ı670). Bu dönemde bölge bazı 
isyanlara sahne oldu. Mevlay İsmail 1686-
1687 yıllarında kardeşinin ve yeğeninin is
yanlarını bastırarak kontrolü sağladı. Thht 
kavgaları yüzünden XVIII. yüzyılın sonla
rında bölgede kaybolan istikrar IJI. Mev
lay Muhammed b. Abdullah döneminde 
yeniden kuruldu. Bu dönemde Agadlr Li
manı'ndaki ticari kurumların sayısı arttırıl
dı. Onun ölümünün ardından tahta geçen 
ve kardeşi Mevlay Abdurrahman'ın Sus 
bölgesinde çıkardığı isyanı bastıran Mev
lay Yezld (ı 790- ı 792) meşhur devlet ada
mı ve tarihçi Zeyyani'yi Agadlr'in idaresiy
le görevlendirdi. Mevlay Süleyıman bölge
de çıkan isyanları önleyip huzuru sağlamış 
olsa da 1799 ve 1800 yıllarındeiki veba saJgı
nı sebebiyle Sus'ta çok sayıda insan öldü. 

Fransız donanmasının 1844'te Agadlr'i 
topa tutmasının ardından bölgede orta
ya çıkan karışıklık uzun süre devam etti. 
Bu karışıklıklara son vermek amacıyla se
ferler düzenleyen Mevlay ı. Hasan, Tiznit 
şehrini inşa ettirdi (ı 882). Ayrıca Sus böl
gesindeki kabHelere mensup askerlerden 
oluşturduğu birlikleri kurduğu modern or
dunun ana unsurları arasına aldı. Fransız
lar'ın Fas topraklarını işgali karşısında Şeyh 
Maülayneyn Muhammed Mustafa direnişe 
geçti. Şeyh Muhammed Fazıl Me'meyn'in 
oğlu olan Maülayneyn, Tinduf yakınındaki 
Simara (Smara) Zaviyesi'nde müridleriyle 
başlattığı direnişte Sakiyetülhamra'ya ka
dar uzanan alanı kontrolü altına aldı. An-



cak 1906'da Mevlay Abdülhafiz'e yardım 
için Fas şehrine giderken Fransız orduları 
karşısında zor durumda kaldı ve Tiznlt'e 
dönerek orada vefat etti (ı 9 ı O) Onun ölü
münden sonra oğlu Ebü'l-Hibe Fransızlar'a 
karşı mücadeleyi sürdürdü. 

İspanya ve Fransa'nın Fas'ı işgal girişim
lerine tepki gösteren Almanya, Sus'taki 
ekonomik çıkarlarını koruma bahanesiyle 
Agadlr'e bir savaş gemisi gönderdiyse de 
ihtilaf barış yoluyla çözüldü. Ardından Fas'
ta Fransa himaye dönemi başladı (30 Mart 
ı 9 ı 2). Ülkeyi yedi bölgeye ayıran sömür
ge yönetimi Agadlr'i askeri bölge olarak 
belirledi. Maülayneyn'in oğlu Ebü'l-Hibe, 
Tiznlt'ten Merakeş üzerine yürüdü, ancak 
Fransız ordusuna yenilerek Tiznlt'e dön
dü. Onun 1919'da ölümüyle yerine geçen 
kardeşi mücadeleyi devam ettirdi. Bölge
deki direniş 1934'te barış yapılana kadar 
sürdü. Aynı tarihte İspanyollar Sldl İfnl'ye 
yerleşti. Neticede Fas'ın 2 Mart 1956 ta
rihinde bağımsızlığına kavuşmasıyla Sus'
ta isyanlar tamamen son buldu. Sldl İfnl 
de 30 Haziran 1969'da Fas'a devredildi. 

Verimli topraklara sahip olan Sus'un 
Fas'ın ticari hayatında önemli bir yeri var
dı. idrisi'nin bildirdiğine göre bölgede ce
viz, üzüm, incir, şeftali, limon vb. meyve 
bahçeleri; buğday, arpa, pirinç gibi zirai 
ürünlerle bilhassa şeker üretimi önemli 
bir yer tutuyordu. Agadlr Limanı bir tica
ret merkeziydi. En önemli ihracat madde
si haline gelen ve Avrupa ülkelerinde tanı
nan yüksek kaliteli şeker oradan ihraç edi
liyordu. Aynı zamanda bölgede kaliteli ku
maşlar imal edilirdi. İngiliz gemileri mal
larını Sale'de boşaltıp Agadlr'den toz al
tın, şeker, bakır, ham ve işlenmiş deri, gü
herçile, badem, hurma, mum, zamk vb. 
maddeler yüklüyordu. 

Günümüzde Sus bölgesinin merkezi ve 
önemli şehri Agadlr'dir. Tarüdant, Tiznlt, 
Masse, lnezgan (lnezgane), Tefravüt (Taf
raout) , Tazervalt, Ayt Mellfıl (Ait Melloul), 
Biyükre (Biougra), Ayt BaM (Ait Baha) di
ğer önemli yerleşim birimleridir. Sus hav
zasının ürünlerinin ihraç edildiği liman 
şehri Agadlr turizm ve balıkçılığın gelişti
ği modern bir şehirdir. 29 Şubat 1960 ta
rihinde meydana gelen şiddetli deprem
de binaların büyük bir kısmı yıkıldığı için 
şehir geniş ölçüde yeniden inşa edilmiş
tir. XVI. yüzyıla kadar Sudan kervanlarının 
Sahra'yı geçerek ulaştığı en önemli mer
kezlerden biri olan Tarüdant, Agadlr'in 80 
km. doğusunda yer alır. Murabıtlar'dan 
beri Fas tarihinde önemli yeri olan ve sul
tan naiblerinin ikametgahı olarak da kul
lanılan şehir kerpiç surla çevrilidir. Aga-

dir'in 80 km. güneyinde ve Anti Atlaslar'ın 
batı kenarında bulunan Tiznlt ise özellikle 
el sanatları ile meşhurdur. 

İkiimin kurak olduğu Sus bölgesinde ne
hi rlerin de yetersizliği sebebiyle modern 
usullerle yer altı sularından faydalanıla
rak ziraat yapılmaktadır. Turfanda ürün
ler yanında zeytin, incir, badem, nar vb. 
meyveler bol miktarda yetiştirilir. Sadece 
Sus'ta Atlas dağlarında yetişen, "argan" 
denilen zeytinden üretilen zeytinyağı hem 
beslenmede hem kozmetikte değerlendi
rilmektedir. Ayrıca bölgenin kaliteli arnbe
ri meşhurdur. Lamtl derisinden imal edi
len ve özellikle krallara hediye olarak gön
derilen Lamtl kalkanları bölgenin bir ayrı
calığıydı. Sus bölgesi bakırcılık yanında yün 
ve ipek kumaş dokumacılığında da geliş
miştir. Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı 
Sus bölgesinde Arapça, Berberllehçele
ri (Tachelhit, imazighen, Tamazirt, Chleuh) ve 
Fransızca konuşulmaktadır. 
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Tunus 'un Akdeniz sahilinde 
tarihi bir şehir. 

SÜSE 

_j 

Tunus'un doğusunda Akdeniz sahilinde 
yer alan şehir küçük bir tepenin eteğinde 
kurulmuş , kuzey ve kuzeybatıdan Billban 
ve HarrOb ile güneyden Hall Of vadileri ta
rafından çevrilmiştir. Başşehir Tunus'a 140 
km. uzaklıktadır. Tunus'un sahil bölgesinin 
tam merkezinde yer alan şehrin çevresin
deki arazi alüvyonlu olduğundan verimlidir. 
Özellikle zeytin, meyve ve sebze üretilir. SQ
se'nin konumu Kal'atülkübra, Kal'atüssuğ
ra ve EkkGde gibi komşu yerleşim merkez
leriyle benzer şekilde savunma amaçlı bir 
karakter göstermekteydi. 

Sfıse, milartan önce IX. yüzyıl ortaların
da Lübnan ' ın Sur şehrinden geldikleri ri
vayet edilen ve Kartacalılar olarak da bili
nen Fenikeli denizciler tarafından kuruldu. 
Kartaca yakınında önemli bir mevkiye sa
hip olması sebebiyle hızla gelişti. Hadru
metum diye adlandırılan şehir milattan 
önce 146'da Kartaca'nın Romalılar tarafın

dan ele geçirilmesinin ardından burada 
kurulan Roma kolanisine tabi oldu. Milat
tan sonra lll. yüzyılda Kayrevan ve sahil 
bölgesini kapsayan Byzacene (Byzacium) 
eyaJetinin merkezi konumundaydı. 439'
da Vandallar'ın ele geçirdiği şehir 535'te 
Bizanslılar tarafından geri alındı ve lusti
niapolis olarak adlandırıldı. Abdullah b. 
Zübeyr kumandasındaki İslam birlikleri 27 
(647) yılında şehri fethetti. Müslümanlar 
tarafından imar edildikten sonra Sfıse di
ye anılmaya başlandı. Hz. Ali ile Muaviye 
b. Ebu Süfyan arasındaki mücadeleler es
nasında bütün İfrlkıye ile beraber İslam 
hakimiyetinden çıkan Sfıse'yi Muaviye'nin 
bölgeyi hakimiyet altına almakla görevlen
dirdiği Muaviye b. Hudeye tekrar ele ge
çirdi (45/665) 

1 58-179 (775-795) yılları arasında Abba
sller'in Kayrevan valisi olan Yezld b. Hatim 
eski Bizans kilisesinin temelleri üzerinde 
dört burçlu ilk kaleyi inşa ettirdi. lll. (IX.) 
yüzyılda Ağiebi hakimiyetinde gelişmeye 
devam eden Süse bu dönemde bölgenin 
Kayrevan'dan sonra en önemli şehirlerin
dendi. Ziyadetullah b. İbrahim, 206'da (821) 

kalenin güneybatı kulesine şehri sahilden 
gelecek saldırılara karşı korumak üzere 
Kasrü'r-ribat adıyla anılan bir ribat inşa 
ettirdi. İfrlkıye'de İslam mimarisinin baş
ta gelen örneklerinden olan ulucami ise (el
Mescidü'l-keb!r) Ağiebi Emlri Ebü'l-Abbas 
Muhammed b. İbrahim tarafından 236 
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