
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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(850-51) yılında yaptınldı (bk. SÜSE ULU
CAMii ). Ağiebiier büyük bir liman ve ter
sane de inşa ettiler. Sicilya'nın fethinde 
Suse Limanı ve buradan gönderilen donan
ma önemli rol oynadı . Suse'nin Romalılar 
devrinde yapılan surları AğlebTier dönemin
de yenilendi. Şehir dar sokaklarının iki ya
nında uzanan aviulu evleri, üzeri tonazla 
örtülü çarşılarıyla Ağiebiler zamanında bir 
Arap şehri haline geldi. 

İslam coğrafyacılarına göre Suse bu dö
nemde çeşitli emtia, tahıl , sebze, meyve, 
ipek ve tekstil ürünlerinin satıldığı çarşıla

ra sahipti. Ebu Ubeyd ei-Bekr1 şehrin sur
larından, büyük burcundan, sekiz kapısın
dan ve sayısız çarşılarından bahsederken 
et, meyve ve sebzesinin çok iyi ve ucuz ol
duğunu kaydeder (el-Mesalik. Il , 688-689) . 
Fatımller'in bölgede Şliliği yayma teşeb
büsleri karşısında Suse Ribatı muhalefe
tin ve çıkan isyanların merkezlerinden biri 
oldu (bk. SÜSE RiBATI ). Sfıse halkı , 332'
de (943-44) Fatımi yönetimine isyan eden 
Harici Ebu Yezld en-Nükkarl'ye karşı bir 
hareket başlattı ve yenilmesinde rol oyna
dı. Endülüs Emevi donanınası 335 (946-
47) yılında Afrika sahillerine hücum edip 
Suse bölgesini tahrip etti. İfrlkıye Z1r1 Hü
kümdarı Muiz b. Badls'in istediği vergi
nin ödenmemesi üzerine Sfıse, Mehdiye'
den gönderilen donanma tarafından tah
ribata uğradı (445/ 1053) Şehir Xl. yüzyıl 
ortalarında bir süre Hammad! hakimiye
tini tanıdı. Bu yıllarda şehri Normanlar iş
gal etti. Fatımller'in bölgeyi elinde tutan 
Zlrller'i cezalandırmak amacıyla Beni Hi
lal ve Beni Süleym gibi Bedevi-Arap kabile
lerini Kuzey Afrika'ya tehcir etmeye baş

lamalarının ardından V-Vlll. (XI-XIV.) yüz
yıllar arasında Suse Beni Hilal'in yaptığı 

yağmalar yüzünden istikrarını kaybetti. 
VII. (XIII.) yüzyılda Hafs1 hakimiyetine gi
ren şehir hafız adı verilen valiler tarafın
dan yönetiliyordu. Ancak bedevi Arap ka
bilelerinin saldırılarına maruz kalarak sık 

sese'den bir görünüş- Tunus 
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sık el değiştirdi ve nüfusu bu dönemde 
oldukça azaldı. 

IX. (XV.) yüzyılda tekrar canlılık kazan
maya başlayan Suse'de özellikle Ceneviz
liler'e ait "funduk"lar bulunmaktaydı. Ha
san ei-Vezzan şehir halkının denizci oldu
ğunu ve Doğu ülkelerine gemilerle gidip 
ticaret yaptıklarını kaydetmekle birlikte 
XVI. yüzyıl başlarında nüfusunun azaldı

ğını söyler (Vaşfüİfrilf_ıyye, II, 83-84) . XVI. 
yüzyılda İspanyollar'ın Mehdiye'yi tahrip 
etmesinin ardından 15.000 civarındaki nü
fusuyla Tunus'un Sahil bölgesinin en önem
li şehri olduğu anlaşılmaktadır. Suse, XVII . 
yüzyılda Osmanlı hakimiyetinde iken tek
rar eski istikrar ve canlılığına kavuştu. Bu 
dönemde pek çok imar faaliyetine sahne 
oldu. 1675'te ulucami avlusuna ekleme
ler yapıldı. Ağiebiler devrinde inşa edilen 
ribatın bir kısmı 1723'te medreseye çev
rildi. XVIII. yüzyılda Fransız ve İtalyan sal
dırılarına uğrayan şehrin surları yenilendi. 
1848'de Driba Camii inşa edildi ve ribat 
onarıldı. Osmanlı garnizonunun bulundu
ğu Kasaba ise 1862 ve 1866 yıllarında ge
nişletildi. 

XVIII. yüzyıldan itibaren şehri ziyaret 
etmeye başlayan Avrupalı seyyahlar ge
nel anlamda Sfıse'yi bir tarım bölgesi ola
rak tanımlar. Sanayi ürünleri tarıma daya
lı zeytinyağı, sabun atölyeleri, çanak çöm
lek ve tekstil ürünleriydi. Bunun yanı sıra 
ticaret de önemli bir yer tutuyordu. İç ti
caret daha ziyade şehirdeki çarşılarda ya~ 

pılmaktaydı. Avrupa ve doğu ülkeleriyle 
yapılan ticarette Suse Limanı önemli rol 
oynamaktaydı ve büyük oranda bölgede
ki uluslararası ticaretin merkezi Kayrevan 
ile irtibat halindeydi. XIX. yüzyıl sonların
da 7000 kişi civarındaki nüfusuna rağmen 
Tunus şehrinin ardından bölgenin en can
lı şehriydi. 

Fransız yönetiminin ilk yıllarında XIX. 
yüzyıl sonlarına doğru diğer sahil şehirleri 

gibi gelişme gösterdi. 1899'da limanı ge
nişletildi. 1896-1911 yılları arasında demir
yolu hattıyla Tunus, Kayrevan, Mehdiye 
ve Sefakus gibi şehirlere bağlandı. Bu dö
nemde gelişen gıda ve hizmet sektörü 
hem Sfıse'ye hem Sahil bölgesinin diğer 
şehirlerine yönelikti. Fransız hakimiyeti al
tında olduğundan ll. Dünya Savaşı esna
sında pek çok defa hava saldırısına uğra
yan şehir savaşın sona ermesinin ardın
dan tekrar imar edildi. 

1956 yılında Tunus'un bağımsızlığını ka
zanmasıyla Suse aynı adı taşıyan vilayetin 
merkezi oldu ve ülkenin önemli şehirlerin
den biri haline geldi. Bu dönüşüm şehrin 
demografik ve topografik yapısında yeni 
gelişmelere yol açtı. 1885'te nüfusu 8577 
iken 2004 yı lında 173.000'e, 2008'de 
191.000'e ulaştı. Sfıse halkı, Fransız yöne
timi süresince sahil kesimi surtarla çev
rili olan eski şehirde yaşarken bağımsız
lığın ardından eski şehrin etrafında her 
yönden genişleyen modern Sfıse 'de iskan 
edildi. 

Şehir çevresinde yetişen tarımsal ürün
lerin ticareti ve balıkçılığın yanı sıra teks
til , dericilik, makine ve elektronik cihaz 
endüstrisi, inşaat ve kimya sanayii geliş
miştir. Hizmet sektöründe eğitim, sağlık, 

ulaşım, ticaret, iletişim ve bankacılık ala
nında çalışanların sayısı bir hayli yüksek
t ir. Ticaret hacmi açısından Tunus'un ye
di limanının en küçüklerinden olan Sfıse 
Limanı'ndan tuz ve fosfat ihraç edilmek
tedir. Tunus'un kuzeydoğusundaki Ham
mamat bölgesinin ardından en önemli 
turizm merkezlerindendir. 25.000 öğren
cisi bulunan Suse Üniversitesi üç fakülte 
ve sekiz enstitüsü ile Tunus'un en büyük 
üniversitelerindendir. Suseli alimler ara
sında muhaddis Yahya b. Halid es-Sfıs1 ile 
edip Ebü'l-Hasan Ali b. Abdülcebbar b. 
Zeyyat, şairler içinde Muhammed b. Hü-

. seyin b. Ebü'l-Feth ei-Kureş1 (İbn MlhaTI), 



Ebu Musa İsa b. İbrahim es-SOsl. İbnü'I
Gattas es-Sus!, Muhammed b. Abdlin es
Sus! ile buraya yerleşen Yahya b. ömer ei
Kinanl gibi simalar zikredilebilir. 
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SÜSE RiBATI 
( a...,..., !:>4)) 

Tunus'un Suse şehrinde 
inşası Ağiebiier tarafından 

tamamlanan yapı. 
_j 

Tunus'un doğu sahillerinde kurulan SO
se şehrinde ilk yerleşim merkezi olan Me
dine'nin sahile yakın kuzey yönünde bu
lunmaktadır. Ulucaminin SO m. kadar ku-

zeybatısında yer alan ri bat halk arasında 
Kasrü'r-ribat olarak da bilinmektedir. Gü
ney cephesinin doğu köşesinde yükselen 
minare-gözetleme kulesinin giriş kapısı
nın üzerinde bulunan beş satırlık kOfi ka
rakterli kıtabesinde yapının 206 (821-22) 
yılında üçüncü Ağiebi Hükümdan Ziyade
tuilah b. İbrahim tarafından yaptınldığı bil
dirilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar 
sonucunda ribatın daha önceden inşa edil
diği, Ziyadetullah'ın bu yapının inşasını ta
mamlattığı veya minare ekiettiği görüşü 
kabul edilmiştir. Bununla birlikte SOse Ri
batı'nın inşasının ne zaman başladığı ko
nusunda değişik görüşler ileri sürülmüş
tür. G. Marçais yapının inşasının İbrahim b. 
Ağ le b ( 800-8 ı 2) tarafından başlatıldığını 
söylerken A. Lezine ribatın ilk başta mi
naresinin olmadığını, bu sebeple 180 (796) 
yılında Manastır Ribatı'ndan daha önce 
Abbas! valisi Yezld b. Hatim (771-787) ta
rafından yaptırıldığını ve minareyi de 206 
(821-22) yılında Ziyadetullah'ın ekiettiğini 
belirtmektedir. Osmanlı döneminde SOse 
RibEltı'nın doğu bölümü medreseye çevril
miştir. Bu değişiklik 1135 (1723) yılında 
Tunus Beyi Hüseyin Paşa tarafından ya
pılmış ve buraya Kasr Medresesi adı ve
rilmiştir. Şehrin özellikle Fransız ve Yene
dik donanmaları tarafından 1770, 1784 ve 
1786 yıllarında bombalanması sırasında 
zarar gören yapı 1264'te (1848) önemli bir 
onarım geçirmiştir. SOse Ribatı günümüz
de bakımlı durumdadır ve m üze olarak kul
lanılmaktadır. 

Dıştan 39 m. uzunluğunda kare plan
lı olan yapının kalınlığı 3, yüksekliği 8.5 
metreyi bulan duvarları düzgün kesme taş 
malzeme ile örülmüş, köşedekiler yuvar
lak, ortadakiler yarım daire şeklinde sekiz 
kule ile desteklenmiştir. Güneydoğu köşe
sinde kare kaide üzerinde gözetierne ku
lesi yükselmektedir. İnce mazgal delikleri 
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açılan duvarların üst bölümünde yuvarlak 
kemerli sathl nişler bütün cepheleri do
lanmaktadır. Bunun üzerinde ortalarına 
yine mazgal delikleri açılmış. üzeri yuvar
lak kemer formunda olan dendanlar bu
lunmaktadır. 

Yapıya güney cephesinin ortasındaki ey
van türü kapıdan girilmektedir. Çepheden 
ve üstten taşıntı yapan kapının üst bölü
mü bir kubbe ile son bulmaktadır. Köşe
lerde sutunçelerle taşınan ve fazla yüksek 
olmayan at nalı kemerli kapıdan merdiven
lerle avluya inilmektedir. Yaklaşık 25 m. 
genişliğindeki kare avlu dört yönden 3 m . 
genişliğindeki revaklarla çevrelenmiştir. Re
vaklar köşelerde haçvari, ortada "T" plan
lı bodur payelerle taşınan çapraz ve beşik 
tonozlarla örtülmüştür. Avlunun güney yö
nünde bulunan revakların önüne sonraki 
dönemlerde ikinci bir revak eklenmiştir. Bu 
revakın avluya açılan orta bölümünün iki 
yanındaki merdivenlerden önlerinde geniş 
bir gezinme yeri bulunan ikinci kat hücre
lerine ve duvarların üst bölümündeki se
ğirdim yerlerine çıkılmaktadır. Revakları 
taşıyan payelerden batıdakiler ilk yapım
dan kalmışken diğerleri sonraki dönemler
de yapılan tamirlerde yenilenmiştir. Ke .. 
merlerin üzerinde duvardan taşıntılı düz 
bir korniş bütün avlu cephesini dolanmak
tadır. Revakların içine açılan düz atkılı ka
pılardan girilen hücreler aviuyu dört yön
den çevrelemektedir. Güney yönündeki 
hücrelerin giriş kapıları iki yandan sütun
larla taşınmaktadır. Uzunluğu 3,50 m., 
genişliği 3-4 m. arasında değişen hücre
ler beşik tonozlarla örtülmüştür. Kapıların 
üzerindeki yuvarlak kemerli pencereler
den ışık alan üst kat hücrelerinin dışa ba
kan cephelerinde görülen kemer izleri bu
rada önceden bir revakın olduğunu akla 
getirmektedir. Duvarların en üst bölümün
deki seğirdim yerlerinin yapının dışına ve 
avluya bakan yönleri dendanlarla çevre
lenmiştir. 

Avlunun güney yönünde revakların için
deki merdivenlerden inilen ve alt kata açı
lan düz açıklıklı beş kapıdan mescide giril
mektedir. 33 x 7 m. genişliğinde dikdört
gen planlı mescid ortada dikdörtgen ke
sitli on paye ile iki kemer gözlü, mihraba 
dik on bir neften oluşmaktadır. Mescidin 
üst örtüsünü oluşturan ve kuzey-güney 
yönünde uzanan beşik tonozlar, birbirine 
ve duvardan taşıntılı dayanaklara yuvar
lak kemerlerle bağlanan payelerle taşın 

maktadır. İç mekan, güney ve doğu duva
rına açılan yedisi mazgal şeklinde dokuz 
pencereden ışık almaktadır. Güney duva
rının ortasına açılan, oldukça derin tutul-
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