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Iii MUHAMMED EL-CılDİDI 

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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SÜSE RiBATI 

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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sose Ribatı'nın planı 

muş ve duvara yarım yuvarlaktan daha 
fazla girinti yapan bir niş şeklindeki mih
rap at nalı kemerlidir. Yapının asıl giriş ka
pısının alt hizasına denk gelen mihrap bö
lümündeki duvarlar dıştan taşıntı yapmak
tadır. Mescidde süsleme bulunmamakta
dır. 

Ritatın güneydoğu köşesinde cepheden 
3,25 m kadar taşıntı yapan kare bir ka
ide üzerinde yükselen gözetierne kulesi 
veya minareye duvarların üst bölümünde 
dendanların seviyesindeki seğirdim yerle
rine açılan kapıdan girilmektedir. Kapı açık
lığının üzerinde Ziyadetullah'ın koydurdu
ğu 206 (821-22) tarihli mermer kitabe bu
lunmaktadır. 4, 70 m. kalınlığında ve 15,40 
m. yüksekliğindeki minarenin gövdesi dış
tan fazla taşıntılı olmayan iki ince konsol
la sarılmıştır. Spiral merdivenle şerefeye 
çıkılır. Dendanlarla çevrilen şerefede dört 
yöne yuvarlak kemerler le açılan çok kısa 
petek yer alır. Petek bölümünün üzerinde 
küçük bir sivri kubbe ile minare son bul
maktadır. Minarenin gövdesi 1\mus'taki di
ğer minarelerden farklı olarak silindiriktir. 

Önemli askeri bölgelerde ve sınır boy
larında inşa edilen, genellikle bir gözetle
me kulesiyle müstahkem bir binadan mey
dana gelen ri batlardan orginal yapısını kay
betmeden bugüne ulaşan SQse Ribatı, İf
rlkıye'deki bu tür yapıların mimari form
larını detaylarıyla gösteren tek örnek ol
ması bakımından önemlidir. Yapı, dıştan 
kulelerle desteklenen kalın ve yüksek be
den duvarları ile sınırlandırılmış kare plan
lı ve simetrik düzenlemesiyle özellikle Ku
zey Afrika'da daha sonra inşa edilen pek 
çok askeri yapıya örnek olmuştur. Ortasın
da üzeri kubbe ile örtülen abidevi kapı, 
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köşede kare şeklinde çıkıntı yapan bir alt 
yapı üstünde yükselen silindirik minaresi 
ve ortada üzerini kubbenin örttüğü anıt
sal kapısı ile vurgulanan giriş cephesinde
ki bu düzenleme sadece askeri yapılarda 
değil dini tesislerde de uygulanmıştır. Ay
rıca yapının mescid bölümünde duvarla
ra ve birbirine kemerlerle bağlanan paye
lerin taşıdığı beşik tonazlardan oluşan üst 
örtü daha sonra SQse'deki BO Fetata Ca
mii ve ulucamide de uygulanmıştır. 
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I!WhJ KADiR PEKTAŞ 

SÜSE ULUCAMii 

Tunus'un Sfise şehrinde 
L Ağiebiler tarafından yaptırılan cami. _j 

Revakların üst bölümünde bütün avlu 
duvarlarını çevreleyen kOfi kitabesine gö
re Ağiebi hanedanının kurucusu İbrahim 
b. Ağiebi'nin oğlu Ebü'l-Abbas Muhammed 
tarafından 236 (850-51) yılında yaptırıl
mış, zamarıla ortaya çıkan ihtiyaç sebebiy-

so se 
Ulucamii'nin 

planı 

le X. yüzyıl ve Xl. yüzyılın ortalarında ca
minin ibadet mekanı genişletilmiştir. Os
manlılar döneminde avlunun kıble yönün
deki revaklarının önüne 1086 (1675) yılın
da Mehmed Bey tarafından ikinci bir re
vak eklenmiştir. 1 225'te ( 181 O) caminin 
kuzeydoğu yönüne Hacı Hüseyin Hatbaz'ın 
bir sebil ekiettiği yazılı kaynaklardan öğ
renilmektedir. Beden duvarlarının üst bö
lümündeki dendanlar da son yıllarda ya
pılmıştır. 

Şehrin Akdeniz sahiline yakın kuzey yö
nünde Medine'yi (eski şehir) çevreleyen 
surlara açılan Babülbahr'ın çok yakınında 
yer alan cami, doğu cephesinin köşelerin
deki masif kuleleri ve genel olarak düz
gün kesme taş malzeme ile yapılmış bir 
işçiliğe sahip yüksek beden duvarları se
bebiyle dıştan kalevari bir görünüm arzet
mektedir. Caminin Ağiebiler zamanında or
taya konan ilk planı iki sıra halinde dizilen 
payelerin taşıdığı, üç kemer gözlü mihraba 
dik on üç neften oluşan enlemesine planlı 
harimle üç yönden revaklarla çevrelenen 
avludan meydana gelmektedir. Kuzeydo
ğu köşesine 6,5 m . çapında bir minare 
yerleştirilmiştir. 49,40 x 11,30 m. ölçüle
rindeki bu ilk harimde nefler kuzey-güney 
yönünde uzanan beşik tonozlarla, daha 
geniş tutulan orta nefin mihrap önü bö
lümü kubbe ile örtülmüştür. Neflerin üze
ri dıştan düz dam şeklinde düzenlenmiştir. 
ibadet mekanı sonraki dönemlerde kıble 
yönündeki doğu kenarında 11,20 m ., ba
tı kenarında 14,30 m. ölçülerinde geniş
letilmiştir. Dıştan düz çatı şeklindeki bu 
·ilave bölümün üzeri haçvari payelerle ta
şınan çapraz tonozlarla örtülmüştür. Mih
rap önü bölümü burada da kubbe ile ka
patılmıştır. Ayrıca caminin doğu duvarının 
güney köşesine S m. çapında ikinci bir 
kule eklenmiş, bu ilave ile caminin doğu 
cephesi 61 m ., batı cephesi 59 m. uzun-


