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TÛNÝSÎ

larýyla çevrilidir. Birleþmiþ Milletler, Arap
Devletleri Birliði, Ýslâm Konferansý Teþki-
lâtý, Afrika Birliði Teþkilâtý ve Arap Maðrib
Birliði’ne üye olan ülke tek meclisli, çok
partili cumhuriyetle yönetilir. Resmî adý el-
Cumhûriyyetü’t-Tûnisiyye, baþþehri Tunus
(2010 tah. 740.000, banliyöleriyle birlikte
1 milyon civarý), diðer önemli þehirleri Se-
fâkus (Sfaks, 287.000), Sûse (200.000), Kay-
revan (164.000), Kabis (Gabes, 125.000) ve
Benzert’tir (Bizerte, 120.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Fazla yüksek olmayan ülkenin yarýsýnýn
yükseltisi 200 metrenin altýndadýr. Tel At-
laslarý ile Sahrâ Atlaslarý’nýn son uzantýlarý
alçalarak batý sýnýrlarýndan içeri girer. Me-
cerda vadisinin kuzeyindeki Tel Atlaslarý,
en fazla 900 metreye ulaþýr ve Benzert ký-
yýlarýnda son bulur. Rölyef çok parçalý ve
kesilmiþ olup kýyýlar yüksek kýyý tipinde ve
kayalýktýr. En önemli akarsuyu, Cezayir’-
den doðup Tunus körfezine dökülen, 600
kilometrelik uzunluðunun 400 kilometre-
si Tunus’ta bulunan Mecerda’dýr. Nehir Tel
Atlaslarý ile daha güneydeki Sahrâ Atlas-
larý’ný birbirinden ayýrýr. Vadinin güneyin-
deki Sahrâ Atlaslarý bir dizi kalker sýrtlar-
dan oluþur, bu sebeple Tunus Sýrtý adýyla
anýlýr. Yer yer çöküntülerle kesintiye uðra-
yan Tunus Sýrtý, Bonburnu’na kadar uza-
nýr. Ülkenin en yüksek zirvesi olan Cebeli-
þeânibî de (Cebel Þambi) (1544 m.) bura-
dadýr. Merkezî Tunus ülkenin orta kesi-
minde geniþ bir platodur; batýda yüksek
stepler, doðuda alçak stepler denilen iki
bölüme ayrýlýr. En doðuda ise Sûse-Sefâ-
kus arasýnda verimli topraklarýyla tanýnan
sahil bölümü yer alýr. Bu bölümden içeri-
lere ve güneye gidildikçe bir dizi sýð tuz

gölü ve tuzlu bataklýk geniþ alanlar kap-
lar. Bunlarýn en büyüðü Þattülcerîd’dir. En
güneyde kumlu, taþlý çöllerden meydana
gelen Sahrâ bulunmaktadýr. Tunus’un do-
ðu kýyýlarýnda küçük, kayalýklý ve az yerle-
þilmiþ Karkane adalarý ile Cerbe adasý yer
alýr. Sonradan bir yolla karaya baðlanan
Cerbe kesintisiz kumsallarý ve birçok va-
hasýyla bir turizm cennetidir. Ülkenin ku-
zeyinde nemli ve ýlýk Akdeniz iklimi görü-
lürken merkezde yarý kurak, güneyde “si-
rokko” rüzgârlarýnýn þiddetli sýcaklýklara ve
kuraklýða yol açtýðý çöl iklimi egemendir.
Kuzeydeki daðlýk alanda yaðýþ 500-1500
mm. arasýndadýr. Buna karþýlýk ülkenin
dörtte üçünde yaðýþ tutarý 100 milimet-
reyi geçmez. Bol yaðýþ alan kuzeybatý yö-
resinde daðlar meþe ormanlarýyla kaplýdýr.
Merkezî kesimde güneye doðru gittikçe
otsu step türlerinden çalýlara geçilir ve
Sahrâ’da vahalar dýþýnda bitki örtüsüne
rastlanmaz.

Nüfusun % 98’ini Araplar oluþturur; çok
az oranda Berberî, Avrupalýlar’dan Fran-
sýz ve Ýtalyanlar bulunur. Yahudiler geç-
miþte önemli bir topluluk iken günümüz-

med Mes‘ad tahkik ederek yayýmlamýþtýr
(Kahire 1965). 2. Voyage au Ouaday par
le Cheikh Mohammed Ebn Omar al-
Tounsy. Tûnisî’nin Vedây gözlemlerini içe-
ren bu eseri de A. Perron tarafýndan Fran-
sýzca’ya çevrilmiþtir (Paris 1851). Müter-
cim kendisinde bulunan Arapça el yazma-
sý metni neþretmiþse de eser daha sonra
kaybolmuþtur. 3. eþ-Þü×ûrü’×-×ehebiy-
ye fi’l-elfâ¾i’¹-¹ýbbiyye. Clot Bey’in teþvi-
kiyle kaleme alýnmýþtýr (Brockelmann, GAL
Suppl., II, 749). Tûnisî’nin Mehmed Ali Pa-
þa dönemindeki tercüme hareketi esna-
sýnda Batý dillerinden Arapça’ya çevrilen
eserlerden redaksiyonunu yaptýklarý ara-
sýnda ed-Dürrü’l-lâmi£ fi’n-nebât ve mâ
fîhi mine’l-Åavâ½ ve’l-menâfi£ (Bulak
1257), Clot Bey’in Künûzü’½-½ý¼¼a ve ye-
vâš¢tü’l-min¼a (Bulak 1261, 1271, 1280,
1296), Rav²atü’n-necâ¼i’l-kübrâ fî £ame-
liyyâti’l-cerâ¼iyyeti’½-½u³râ ile yine Clot
Bey’in Maladie des enfants adlý eseri-
nin tercümesi olan ed-Dürerü’l-³avâl fî
£ilmi emrâ²i’l-e¹fâl (Bulak 1260) sayýla-
bilir (Serkîs, II, 1683).
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Kuzey Afrika’nýn en küçük ülkesi olup yü-
zölçümü 163.610 km², nüfusu 10.589.025’-
tir (2010). Batýda Cezayir, güneydoðuda
Libya sýnýrlarýyla, kuzeyde ve doðuda uzun-
luðu 1300 kilometreyi bulan Akdeniz kýyý-
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Müzesi dünyanýn en zengin Roma mozaik
koleksiyonunu barýndýrmaktadýr. Kartaca
Arkeoloji, Kayrevan Ýslâm Sanatlarý, Cem
ve Münestîr Ribât diðer önemli müzeler-
dir. Vaha ve çöl manzaralarýyla güney böl-
gesinde çeþitli etkinlikler düzenlenerek çöl
turizmi geliþtirilmektedir. Ülkede bulunan
altý millî park ve birçok doðal rezerv ala-
nýnda flora ve fauna koruma altýna alýn-
mýþtýr.

Tunus’ta el sanatlarý ülke ekonomisinin
en dinamik sektörlerinden biridir. Turistik
önem taþýyan baþlýca el sanatlarý çinicilik,
deri iþlemeciliði, altýn ve gümüþ üzerine
bijuteri, emaye bakýr iþlemeciliði, gelenek-
sel ahþap müzik aletleri yapýmcýlýðý ve ha-
lýcýlýktýr. Özellikle çinicilik, bakýrcýlýk ve ha-
lýcýlýkla, fes ve nargile imalâtýnda Osman-
lý etkisi görülür. Tunus’un dýþ ticaretinde
en önemli ihracat mallarýný tekstil, deri
ürünleri, ham petrol, makineler, elektrik-
li aletler, zeytinyaðý, balýk, þarap, hurma,
fosfat ve gübre oluþtururken ithalât mal-
larý arasýnda otomobil ve yedek parçalarý,
petrol makine aksamý, kimyasal madde-
ler, tekstil ve deri ürünleri, fuel-oil, keres-
te ve tahýl baþta gelmektedir. Kuzey Af-
rika’da istikrarlý ve liberal ekonomiye hýz-
la geçmekte olan Tunus, Türkiye’nin Afri-
ka’ya açýlým politikasýnda önemli bir köp-
rü vazifesi görmektedir. Tunus-Türkiye
ticarî ve ekonomik iliþkileri 15 Temmuz
1992 tarihinde Ankara’da imzalanan Tica-
ret, Ekonomik ve Teknik Ýþbirliði Antlaþ-
masý çerçevesinde yürütülmektedir. Tunus
Türkiye’den buðday, patates, nohut, fýndýk,
kalorifer radyatörleri, demir çelik çubuklar,
buzdolabý, ilâç gibi maddeler alýrken Tür-
kiye Tunus’tan hurma, fosfat, alüminyum
florür, deri, suni kâðýt hamuru, hurda ba-
kýr gibi maddeler ithal etmektedir.
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II. TARÝH

Ýslâm Öncesi. Bölgenin ilk sakinlerinin
Batý Asya veya Avrupa’dan gelen toplu-
luklar olduðu söylenir. Daha sonra bölge-

ye Berberîler yerleþti. Tüccar bir millet
olan Fenikeliler’in Suriye’den geliþiyle Tu-
nus tarih sahnesine çýktý. Milâttan önce
XII. yüzyýldan itibaren bölgeye gelmeye
baþlayan ve sahillerde ticarî koloniler oluþ-
turan Fenikeliler, Kartaca þehrini merkez
edindiler ve milâttan önce IX. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda bölgede önemli bir deniz gücü-
ne sahip büyük bir imparatorluk kurdu-
lar. Batý Akdeniz havzasýný, Sardunya, Mal-
ta ve Balear adalarýný hâkimiyetleri altý-
na aldýlar. Bugün Tunus þehrinin banliyö-
sü durumundaki Kartaca’da hüküm sür-
dükleri için Kartacalýlar olarak da bilinen
Fenikeliler hükümranlýklarýný yedi asýr (m.ö.
846-m.s. 146) devam ettirdiler. Kartaca ile
Roma arasýnda siyasî ve ticarî rekabet yü-
zünden baþlayan, yaklaþýk bir asýr devam
eden Pön savaþlarý Kartacalýlar’ýn yýkýlýþýy-
la sonuçlandý. Kartaca’yý ve Tunus’un diðer
merkezlerini ellerine geçiren Romalýlar,
savaþ sýrasýnda tahrip ettikleri Kartaca’yý
yeniden imar ederek Kuzey Afrika’daki top-
raklarýnýn idarî merkezi yaptýlar. IV. yüzyý-
lýn ortalarýnda Ýspanya’dan gelen Vandal-
lar bölgede Roma hâkimiyetine son verip
yaklaþýk bir asýr hüküm sürdüler (440-535).
Tunus ve civarý 535 yýlýnda Bizans’ýn eline
geçti ve müslümanlarýn fethine kadar Bi-
zans hâkimiyetinde kaldý. Ýslâm fetihleri
esnasýnda Ýfrîkýye diye adlandýrýlan Tunus
ve civarýnda putperestlik ve Hýristiyanlýk
yaygýndý, halkýn çoðunluðu putperest Ber-
berîler’den oluþuyordu.

Ýslâmî Dönem. Hz. Osman zamanýnda
27 (647) yýlýnda Ýfrîkýye'nin fethine çýkan
Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh o yýllarda Bi-
zans’tan ayrýlýp baðýmsýzlýðýný ilân eden
Gregorios’u Sübeytýla’da yendi ve bölge-
nin ileri gelenlerini vergiye baðladý. Ýfrîký-
ye halkýnýn anlaþmayý bozmasý üzerine 33
(653) veya 34’te (654-55) ikinci defa sefere
çýkarak onlarý tekrar itaat altýna aldý. Hz.
Ali ile Muâviye arasýndaki mücadeleler sý-
rasýnda bölge Ýslâm hâkimiyetinden çýktý.
Tunus’un doðu kesimini Muâviye’nin Ýfrî-
kýye valiliðine getirdiði Muâviye b. Hudeyc
yeniden Ýslâm egemenliði altýna aldý (45/
665). Ardýndan valiliðe tayin edilen Ukbe
b. Nâfi‘ devamlý bir ordu bulundurmak
amacýyla Tunus’ta Kayrevan þehrini kur-
du (50/670); Kayrevan, Maðrib’deki fetih-
ler için ordunun bir hareket ve ikmal üs-
sü durumuna getirildi. 55 (675) yýlýnda va-
li tayin edilen Ebü’l-Muhâcir Dînâr, yedi
yýl süren valiliði esnasýnda Kartaca þehri
ve civarýnýn fethini tamamladý. Bu yýllar-
dan itibaren Berberîler arasýnda Ýslâmiyet
yayýlmaya baþladý. Abdülmelik b. Mervân
ile muhaliflerinin iktidar mücadelesi dö-

de çok azalmýþtýr. Ülkede kilometrekare-
ye ortalama altmýþ beþ kiþi düþer; ancak
nüfusun coðrafî daðýlýþý çok farklýdýr. Bü-
yük kýsým Sefâkus’un kuzeyindeki kýyý ku-
þaðýnda toplanmýþtýr; daðlýk alanlarla gü-
neydeki çöl düzlükleri boþ denilecek ölçü-
de tenhadýr. Nüfusun % 63’ü þehirlerde,
% 37’si kýrsal kesimde oturur. Arap, Ber-
berî, Afrika ve Avrupa kültürlerinin kav-
þaðý olan Tunus’ta nüfusun büyük kýsmý
Sünnî müslümandýr. Toplumun yarýsý ta-
rýmla, yarýsý sanayi, turizm, balýkçýlýk, ma-
dencilik ve imalât iþleriyle uðraþýr. Tunus
ekonomisi hizmetler sektörü, tarým, ha-
fif sanayi, petrol ve fosfat üretimine da-
yalýdýr. Hizmetler sektörü son yýllarda ti-
caret, ulaþým, telekomünikasyon, turizm
ve finans alanlarýnda birçok reform geçir-
miþtir.

Tarýma elveriþli topraklar 340.000’i su-
lamalý alan olmak üzere 5 milyon hektar-
dýr. Tarýmýn payý giderek azalmakta, ima-
lât sektörü öne geçmektedir. Baþlýca ürün-
ler zeytinyaðý, turunçgiller, hurma, tahýl,
patates, domates, kýrmýzý et, süt ve deniz
ürünleridir. Ülkede yaklaþýk 10.000 sana-
yi tesisi bulunmakta ve bunlarýn çoðu de-
niz kýyýsýnda yer almaktadýr. Benzert, Tu-
nus ve Sefâkus’ta kurulan fabrikalarda ma-
den ürünleri iþlenmektedir. Sanayi baþlý-
ca elektronik, otomotiv, kimya, tekstil, gý-
da, metal, deri ve ayakkabý dallarý üzerin-
de yoðunlaþmýþtýr. Tunus’un en önemli yer
altý zenginlikleri fosfat, petrol ve doðal gaz-
dýr. Fosfat yataklarý Afrika’nýn sayýlý rezerv-
lerindendir. Petrol Sahrâ tipi hafif petrol
olup 1966’dan beri Burme’de üretilmek-
tedir; Benzert’te de bir rafineri vardýr. Ül-
ke topraklarýndan ayrýca demir, kurþun,
çinko ve civa çýkarýlmaktadýr.

Tunus, kýyýlarýnýn % 37’sini oluþturan ve
en güzelleri Cerbe adasý ile Hammâmet
körfezinde bulunan ince kumlu plajlarý, ar-
keolojik ve kültürel zenginlikleriyle Akde-
niz havzasýnda çok önemli bir turizm ül-
kesidir. Uluslar arasý yedi hava alaný ve se-
kiz limaný, 17.000 kilometrelik karayolu
(% 65’i asfalt) ve 1880 kilometrelik de-
miryolu aðýna sahiptir. Baþta Kartaca ol-
mak üzere Thuburbo Majus, Kerkouane,
Dugga, Bulla Regia gibi Romalýlar’a ve
Kartacalýlar’a ait harabeler kültür turizmi
için önemli merkezlerdir. Kayrevan Sîdî Uk-
be Camii, Tunus Zeytûne Camii, Tunus’un
eski bölümü “medine” ve egzotik çarþýsý
“sûk”, Sûse ve Münestîr ribâtlarý da baþ-
lýca turist çeken yerler arasýndadýr. Cerbe
adasýnda dünyanýn en eski yahudi tapý-
naklarýndan biri olan Griba yer alýr. XIX.
yüzyýl beylik dönemi sarayýndaki Bardo
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