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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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yin edilmesiyle Tunus ve civarýnda Aðlebî-
ler dönemi baþlamýþ oldu (800).

Baþþehirleri Kayrevan olmak üzere ku-
rulan, Abbâsî hâkimiyetini tanýyan ve pa-
ralarda halifelerin adýna yer veren Aðle-
bîler, Fâtýmîler tarafýndan yýkýldý (909). I.
Ziyâdetullah (817-838) zamanýnda Bizans
Ýmparatorluðu’nun egemenliðindeki Sicil-
ya’nýn fethi için baþlatýlan seferler 859’da
Bizans’ýn Sicilya’daki önemli þehri Kasrýyâ-
ne’nin alýnmasýyla sonuçlandý. Sicilya, bu
tarihten itibaren Avrupa sahillerine karþý
giriþilen fetih harekâtý sýrasýnda bir üs va-
zifesi gördü. 869’da Malta, 878’de Sira-
cusa (Sarakuse) fethedildi ve Akdeniz’de Ýs-
lâm hâkimiyeti güçlendi. Aðlebîler döne-
minde Tunus önemli bir kalkýnmaya sah-
ne oldu; özellikle Kayrevan çok parlak gün-
ler yaþadý, bölgenin ilim, kültür ve ticaret
merkezi haline geldi. Gemi inþasý, cam,
mermer, mensucat ve maden sanayii iler-
ledi, çeþitli el sanatlarý oldukça geliþti. Kas-
rülkadîm (Abbâsiyye) ve Rakkade þehirleri
tesis edildi, bu iki þehirde ve diðer merkez-
lerde çok sayýda cami ve sarnýç inþa edil-
di. Tunus’u Cezayir’e baðlayan yol üzerin-
de kurulan Bâce, Tunus’un kuzeybatýsýn-
da önemli bir merkez haline geldi. Aðlebî
emîrleri, Ýskenderiye’den Atlas Okyanusu’-
na uzanan sahil þeridinde ribâtlar yaptý-
rarak güçlü bir savunma sistemi oluþtur-
du. Sebte ile Ýskenderiye arasýndaki sahil
boyunca yetmiþ sekiz ribât inþa edildiði
bilinmektedir. Herseme b. A‘yen tarafýn-
dan 180 (796) yýlýnda yaptýrýlan Münestîr
Ribâtý bunlarýn ilki sayýlýr; ribât birçok ona-
rým geçirerek zamanýmýza ulaþmýþtýr. Bu-
güne kadar iyi durumda gelen Sûse Ri-
bâtý’ný I. Ziyâdetullah 206’da (822) yap-
týrdý. Aðlebîler, Sûse’de Ýfrîkýye’de Ýslâm
mimarisinin baþta gelen örneklerinden sa-
yýlan ulucami (el-Mescidü’l-kebîr) ve bü-
yük bir limanla tersane inþa ettirdiler. Tu-
nus’ta bulunan en eski bîmâristan, Að-
lebî Emîri I. Ziyâdetullah tarafýndan Kay-
revan’da tesis edildi. Aðlebîler devrinde
ilmî hareket de büyük geliþme gösterdi.
Kayrevan dinî ilimlerle edebiyatýn merke-
zi oldu. Hanefî ve Mâlikî mezhepleri Ýfrîký-
ye’de daha da güçlendi. Bu dönemde özel-
likle Mâlikî mezhebi büyük ilgi gördü ve
Kayrevan þehri Mâlikîler’in merkezi haline
geldi. Tunus þehri de dönemin en önem-
li ilim merkezleri arasýna girdi, iki þehirde
çok sayýda âlim yetiþti. Öte yandan Abbâ-
sîler’in Mu‘tezile’yi resmî mezhep edindik-
leri yýllarda diðer mezhepler bölgede tem-
sil imkâný buldu. X. yüzyýlda Cerîd ahalisi-
nin büyük bir kýsmý Ýbâzî mezhebini be-
nimsedi.

Ýsmâilî dâîlerinden Ebû Abdullah eþ-Þiî’-
nin Maðrib’de baþlattýðý yoðun propagan-
da ve askerî harekât Aðlebîler’in sonunu
getirdi. Ebû Abdullah, Berberî Kütâme
kabilesinin desteðini saðlayýp Aðlebîler’e
karþý güçlü bir mücadele baþlatmýþtý. Son
Aðlebî hükümdarý III. Ziyâdetullah bazý
tedbirler aldýysa da baþarý saðlayamadý ve
296’da (909) Mýsýr’a kaçtý. Ebû Abdullah
eþ-Þiî, Ýmam Ubeydullah el-Mehdî ile bir-
likte bir direniþle karþýlaþmadan o sýrada
baþþehir olan Rakkade’ye girdi ve Fâtýmî-
ler Devleti’ni kurdu (909). Fâtýmîler 362’-
de (973) Mýsýr’a intikal edinceye kadar Tu-
nus’ta hüküm sürdüler. Fâtýmî idarecile-
rinin, Mâlikî ve Hanefî mezheplerinin yay-
gýn olduðu Tunus’ta kendi mezheplerini
yaymak için uyguladýklarý baský huzursuz-
luklara yol açtý. Ubeydullah el-Mehdî, Kay-
revan’da Mâlikî âlimlerinin ve onlarý des-
tekleyen halkýn direniþiyle karþýlaþýnca 303
(915) yýlýnda Doðu Ýfrîkýye sahilindeki bir
yarýmadada Mehdiye þehrini kurdu ve 308’-
de (920) burayý baþþehir yaptý. Halifeliði-
nin ilk altý yýlýný Kayrevan’da, geri kalan on
dokuz yýlýný Mehdiye’de geçirdi. Hâricîler’-
den Ebû Yezîd en-Nükkârî tarafýndan baþ-
latýlan büyük isyan Fâtýmîler’e zor günler
yaþattý. 334’te (945) Tunus þehrini iþgal
ve tahrip eden Ebû Yezîd 944’te Kayre-
van’ý ele geçirdi ve bir yýl süreyle elinde
tuttu. Halife Mansûr-Billâh’ýn Ebû Yezîd’e
karþý zafer kazanmasýndan ve isyanýn so-
na ermesinin ardýndan (336/947) Fâtýmî-
ler, Mehdiye’yi terkedip yeni baþþehirleri
Sayrelmansûriye’ye (Sabra) yerleþtiler. Bu
arada Sicilya adasýndaki Ýslâm hâkimiye-
tini devam ettirdiler, Bizanslýlar’a karþý ba-
þarýlý bir mücadele vererek Orta Akde-
niz’in batý kýsmýnda üstünlük saðladýlar.

Halife Muiz-Lidînillâh, Mýsýr’a doðru yo-
la çýkarken Ýfrîkýye’nin yönetimini Berberî
Zîrî kabilesinin lideri Bulukkîn b. Zîrî es-
Sanhâcî’ye býraktý. Böylece Tunus’ta Zîrîler
dönemi baþladý (972). Bâdîs b. Mansûr za-
manýnda amcasý Hammâd’ýn 405 (1015)
yýlýnda Cezayir sýnýrlarýnda kalan Kal‘atü
Benî Hammâd’da baðýmsýzlýðýný ilân et-
mesiyle Zîrîler ikiye bölündü. Ardýndan
Muiz b. Bâdîs, 441’de veya 443’te (1049
veya 1051) Fâtýmîler’i terkedip Baðdat’-
taki Abbâsî halifesine baðlandýðýný açýkla-
dý ve hutbeyi onun adýna okuttu. Bunun
üzerine Fâtýmî Halifesi Müstansýr-Billâh,
Zîrîler’i cezalandýrmak için Mýsýr’ýn Saîd
bölgesinde huzursuzluða yol açan bedevî
Benî Hilâl ve Benî Süleym kabilelerini böl-
geye sevketti. Bölgedeki þehirlerin yöne-
timinin ve ellerine geçirecekleri her þeyin
kendilerine ait olacaðýný söyleyip onlarý gö-

neminde bölgede Berberî isyanlarý çýktý.
Bu olaylar esnasýnda Kartaca gibi sahil þe-
hirleri Bizanslýlar’ýn eline geçti. Berberî re-
isi Küseyle, Muharrem 64’te (Eylül 683)
Kayrevan’ý ve buradan Berka’ya kadar olan
bölgeyi zaptederek 69 (688-89) yýlýna ka-
dar elinde tuttu. Abdülmelik b. Mervân
siyasî birliði saðladýktan sonra bölge vali-
liðine Hassân b. Nu‘mân’ý tayin etti ve onu
kalabalýk birliklerle destekledi. Hassân, Ber-
berî isyanlarýný bastýrdýðý gibi Kartaca’yý
da geri aldý ve Tunus þehrini kurarak ora-
da bir tersane yaptýrdý (82/701). Onun ar-
dýndan Ýfrîkýye valiliðine tayin edilen Mû-
sâ b. Nusayr’ýn Zaðvân’ý almasýyla Tunus’un
tamamý Ýslâm hâkimiyetine girdi. Mûsâ
b. Nusayr 88 (707) yýlýnda Maðrib’in ta-
mamýný fethetti ve Akdeniz adalarý ile
Endülüs fetihlerini gerçekleþtirdi. Ömer
b. Abdülazîz’den sonraki dönemde görev
yapan valilerin bölge halkýna karþý yürüt-
tüðü yanlýþ siyaset yüzünden Tunus ve ci-
varýnda istikrar kalmadý. Yezîd b. Abdül-
melik’in Ýfrîkýye valisi Yezîd b. Ebû Müs-
lim, müslüman olan Berberîler’i ve malla-
rýný ganimet sayarak humus almasý ve on-
larý cizye ile mükellef tutmasý gibi uygu-
lamalarý sebebiyle öldürüldü (102/720-21).
Ardýndan Ubeyde b. Abdurrahman ve
Ubeydullah b. Habhâb’ýn Berberîler’e kar-
þý Arap ýrkçýlýðýndan kaynaklanan haksýz
uygulamalarý Hâricîliði kabul eden Berbe-
rîler’in isyanýna yol açtý. Kayrevan 124’te
(742) Hâricîler’in Sufriyye kolunun hücu-
muna mâruz kaldý. II. Mervân, 127 (745)
yýlýnda ayaklanýp Kayrevan’ý ele geçiren Ab-
durrahman b. Habîb’i vali olarak tanýmak
zorunda kaldý.

Abbâsîler’in ilk yýllarýnda bölgede Hâricî
isyanlarý sürdü. 140’ta (757) Sufrî Hâricî-
leri’nin, ertesi yýl Ýbâzîler’in eline geçen
Kayrevan üç yýl sonra geri alýnarak etrafý
surlarla çevirildi. Ebû Ca‘fer el-Mansûr ta-
rafýndan 155’te (772) Ýfrîkýye valiliðine ta-
yin edilen Yezîd b. Hâtim el-Mühellebî is-
yanlarý bastýrýp bölgeyi kontrol altýna al-
dý. Onun vefatýnýn ardýndan ayný aileden
bölgeyi yöneten valilerin dördüncüsü olan
Fazl b. Ravh b. Hâtim, 178’de (794) Tunus
þehrinde baþlayan isyan sýrasýnda Kayre-
van’a giren isyancýlar tarafýndan öldürül-
dü. Bunun üzerine Hârûnürreþîd’in Ýfrîký-
ye valiliðine gönderdiði Herseme b. A‘yen,
Kayrevan’a gelip isyaný bastýrdý. Ancak ken-
disine karþý baþlatýlan bir ayaklanma se-
bebiyle halifeye mektup yazarak görev-
den alýnmasýný istedi ve yerine Ýbrâhim b.
Aðleb’in getirilmesini tavsiye etti. Ýbrâhim
b. Aðleb’in Hârûnürreþîd tarafýndan ba-
badan oðula intikal etmek üzere vali ta-
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hirleri arasýna girmiþti. Zeytûne Camii ci-
varýndaki çok sayýda çarþýsýyla zengin bir
ticaret ve önemli bir ilim merkeziydi.

Zîrîler’in elinde kalan tek merkez olan
Mehdiye 1087 yýlýnda bir süre Pizalý ve Ce-
nevizli korsanlarýn eline geçtiyse de geri
alýndý. Sicilya’yý zapteden Normanlar, 543’-
te (1148) Tunus’un doðusundaki sahil þe-
hirlerine saldýrýp Mehdiye’yi ve diðer bazý
þehirleri iþgal ettiler. Zîrîler’in son emîri
Hasan b. Ali, onlara karþý Fas’ta hüküm
süren Muvahhidler’in kurucusu Abdülmü’-
min el-Kûmî’den yardým istedi. 553’te
(1158) Tunus’u, 555’te (1160) Mehdiye’yi
ve diðer sahil þehirlerini Normanlar’dan
geri alan Abdülmü’min, Benî Hilâl’in gücü-
nü kýrdýðý gibi Horasânîler’e de son vere-
rek Ýfrîkýye bölgesini Tunus þehrinde otu-
ran bir vali tarafýndan yönetilen bir eya-
let haline getirdi. Böylece Tunus, Ýfrîkýye
eyaletinin merkezi oldu. Þehrin batý kýs-
mýnda valinin ve diðer yöneticilerin ika-
meti için Kal‘atü’l-Kasba inþa edildi. Tunus,
580 (1184) yýlýnda Balear adalarýný elinde
tutan Benî Ganiye tarafýndan istilâ edil-
diyse de üç yýl sonra Ebû Yûsuf el-Mansûr
þehri geri aldý. Benî Ganiye 584’te (1188)
zaptettiði Mehdiye’yi 602 Cemâziyelâhiri-
ne (Ocak 1206) kadar elinde tuttu. Muvah-
hidler, Tunus’a ve bölgedeki diðer þehir-
lere akrabalarý Berberî Hafsî ailesinden va-
liler tayin ettiler. O dönemde Ýfrîkýye’de Tu-
nus, Sûse, Mehdiye, Sefâkus, Kabis, Ben-
zert, Tezrût, Kayrevan, Tûzer ve Hammâ-
me gibi önemli þehirler mevcuttu.

Muvahhidler Devleti’ndeki bölünme ve
ardýndan ortaya çýkan karýþýklýklar sýrasýn-
da Kabis valiliðine tayin edilen Ebû Zeke-
riyyâ el-Hafsî, Tunus üzerine yürüdü ve
625 (1228) yýlýnda þehre girip Ýfrîkýye’nin
tamamýna hâkim oldu. Muvahhidler’le ir-
tibatýný kopararak baðýmsýzlýðýný ilân etti
ve Hafsî hânedanýný kurdu, kýsa sürede Ýf-
rîkýye’nin yegâne hâkimi durumuna gel-
di. Muvahhidler’in Kuzey Afrika’daki top-
raklarýnda ortaya çýkan üç devletten biri
olan Hafsîler, Tunus’u baþþehir yaptýlar.
Abbâsî halifeliðinin 656’da (1258) yýkýlýþýn-
dan sonra Mekke þerifinin elçi gönderip I.
Muhammed el-Müstansýr’ý Abbâsî halife-
sinin vârisi tanýdýðýný ve ona itaat ettiðini
bildirmesi Hafsîler’e bütün Ýslâm dünya-
sýnda büyük bir itibar kazandýrdý. Ancak
bu durum, Baðdat Abbâsî hilâfetinin Mem-
lük Sultaný I. Baybars tarafýndan Kahire’-
de yeniden tesisiyle sona erdi (659/1261).
Hafsîler, Tunus merkez olmak üzere Ce-
zayir’in Bicâye þehriyle kýsmen bugünkü
Libya’nýn batýsýndaki topraklarda yaklaþýk
üç asýr hüküm sürdüler (1228-1574). Haf-

sîler döneminde ülke hýzlý bir ekonomik
geliþmeye sahne oldu, Tunus önemli bir
ticaret merkezi haline geldi ve bütün Ýfrî-
kýye bölgesinin en önemli metropolü konu-
muna yükseldi. Ýlk dönemlerde Endülüs’ün
çeþitli þehirlerinden çýkarýldýktan sonra Tu-
nus’a gelen çok sayýdaki Endülüslü müs-
lüman ülkenin sosyal, ekonomik ve ilmî
hayatýný etkiledi. Tunus’ta çok sayýda sa-
ray, cami ve medrese inþa edildi. Endülüs
mimarisinin özelliklerini taþýyan bu eser-
lerden bir kýsmý günümüze ulaþmýþtýr. Ku-
zey Afrika’daki ilk medrese hânedanýn ku-
rucusu Ebû Zekeriyyâ tarafýndan Tunus’-
ta inþa edildi ve medreseler giderek ço-
ðaldý. Kökleri Muvahhidler’e dayanan ta-
savvufî hareketler Hafsîler döneminde de
etkisini sürdürdü. Ebü’l-Hasan eþ-Þâzelî
tarafýndan kurulan Þâzeliyye tarikatý Ýfrî-
kýye ve bütün Maðrib’de yayýldý.

Fransa Kralý IX. Louis 1270 yýlýnda bü-
yük bir Haçlý ordusunun baþýnda Tunus sa-
hillerine saldýrdý. Kartaca’da kuvvetli bir di-
reniþle karþýlaþan Fransýz ordusunda or-
taya çýkan veba salgýný yüzünden kral ve
askerlerin büyük bölümü telef oldu. Yapý-
lan antlaþmayla Fransýzlar üç aydan faz-
la süren muhasarayý kaldýrýp geri döndü-
ler. Ancak 1287’de Mehdiye’yi yaðma ve
tahrip ettiler. Mehdiye 792 (1390) ve 927
(1521) yýllarýnda yeni saldýrýlara mâruz
kaldý. 1284’te hýristiyanlarýn eline geçen
Cerbe adasý 1334’te geri alýnabildi. Ebû
Zekeriyyâ Yahyâ el-Vâsik’ýn tahta çýkma-
sýndan (675/1277) itibaren Hafsîler arasýn-
da baþlayan taht kavgalarý büyük karýþýk-
lýklara yol açtý. Ebû Hafs Ömer zamanýn-
da (1284-1295) ülke Tunus ve Bicâye mer-
kezli ikiye bölündü. Bu arada Cerîd, Tûzer
ve Kabis’te baðýmsýz mahallî emirlikler ku-
ruldu. Tunus þehri 1329’da Abdülvâdîler,
1347-1350 ve 1357’de Merînîler tarafýn-
dan kýsa sürelerle iþgal edildi. I. Ebü’l-Ab-
bas Ahmed el-Müstansýr (1370-1394) dev-
lete yeniden itibar kazandýrdýysa da Ebû
Ömer Osman’ýn 893’te (1488) ölümünün
ardýndan Hafsîler’in ikinci parlak dönemi
de sona erdi ve ülke karýþtý. Ayrýca bu de-
virde baþta Ýspanya olmak üzere Avrupa
devletlerinin sahillere saldýrýlarý yoðunlaþ-
tý. Bu arada Osmanlýlar hýristiyanlarý Ku-
zey Afrika’dan çýkarmak için bölgeye gel-
diler. Oruç ve Hýzýr kardeþler, XVI. yüzyýlýn
baþlarýnda Berberî denizcilerin merkezi ha-
lindeki Cerbe adasýný harekât üssü edin-
diler. Hýzýr Reis, Cezayir’in ardýndan lima-
nýn müstahkem kalesi Halkulvâdî ile (La
Goulette) birlikte Tunus þehrini ele geçir-
di (1534). Ancak Ýspanyollar, Tunus’u bir
yýl sonra geri alarak Hafsî Sultaný Mevlây

çe teþvik etti. Sayýlarý konusunda 50.000
ile 1 milyon arasýnda rakamlar verilen bu
kabileler 445’te (1053) Übbe ve Ürbüs’ü
(Laribus) tahrip ve talan ettiler. Muiz b.
Bâdîs, bu tehlike karþýsýnda 449 (1057)
yýlýnda baþþehrini terkedip oðlu Temîm’in
valilik yaptýðý Mehdiye’ye sýðýndý. Onun ar-
dýndan Kayrevan bedevîler tarafýndan yað-
malandý, yakýlýp yýkýldý. Bedevîler sahil þe-
ridi hariç ülkenin tamamýný kontrol altýna
aldýlar. Bu göçler bölgede bedevî Arap nü-
fusunu yoðun biçimde arttýrdý. Arazileri-
ni ve hayvanlarýný onlardan koruyamayan
Zenâte ve Sanhâce Berberîleri’nden önem-
li bir kýsmý vatanlarýndan ayrýlarak Büyük
Sahrâ vahalarýna, bir kýsmý Güney Sudan’a
göç etti, bir kýsmý da þehirlere taþýndý. Da-
ha sonraki yýllarda Benî Hilâl ile Benî Sü-
leym çoðunluðu Berberîler’den oluþan yer-
li halkla karýþtý, evliliklerle akrabalýk bað-
larý kuruldu. Benî Hilâl ve Benî Süleym’in
bölgeyi istilâsý esnasýnda Zîrîler’in Mehdi-
ye valisi Temîm b. Muiz topraklarýný koru-
mayý baþardý. Bedevîlerin çýkardýðý karga-
þa sýrasýnda sahildeki þehirlerden Tunus’-
ta ve Kartaca’dan Muallaka’ya kadar olan
bölgede Benî Riyâh’ýn iki kolu, Benzert’te
Benî Verd, Kabis’te Benî Câmî, Sefâkus’-
ta Benî Melîl emirlikleri kuruldu. Bunlar
haraç karþýlýðýnda Benî Hilâl’in himayesi-
ne girdiler. Hilâlîler, Temîm’in tekelindeki
deniz ticaretini ele geçirmeye çalýþtýlar ve
Muvahhidler’in kurucusu Abdülmü’min el-
Kûmî gelinceye kadar bölgedeki varlýkla-
rýný korudular.

Tunus þehrini ele geçiren Benî Hilâl’e
mensup Abîd b. Ebü’l-Gays’ýn zulmünden
kaçan þehir halký Kal‘atü Benî Hammâd
emîrinin himayesine sýðýndý. Hammâdî
Emîri Nâsýr b. Alennâs’ýn Tunus valiliðine
tayin ettiði Abdülhak b. Abdülazîz b. Ho-
rasan þehirde kontrolü saðlamayý baþar-
dý. Abdülhak’ýn 1062’de baðýmsýzlýðýný ilân
etmesiyle Tunus þehrinde Horasânîler dö-
nemi baþladý. Tunus kýsa aralýklarla Zîrî-
ler’in ve Hammâdîler’in eline geçtiyse de
Horasânîler varlýklarýný 1159 yýlýna kadar
devam ettirdiler ve Tunus’un geliþmesi-
ne önemli katkýlarda bulundular. Ekono-
mik açýdan bölgenin en önemli þehri ha-
line gelen Tunus, Ýfrîkýye’nin hýristiyan Ba-
tý’ya açýlan penceresi konumuna geldi. Pi-
za, Cenova gibi Ýtalyan þehir devletleriyle
ticaret antlaþmalarý imzalandý, þehrin li-
maný canlandý ve Avrupa ülkeleriyle ti-
carette yeni bir dönem baþladý. Horasânî
emîrleri þehrin imarýna, özellikle Zeytûne
Camii baþta olmak üzere mimari eserle-
rin tamir ve bakýmýna itina gösterdiler.
Tunus o sýrada Ýfrîkýye’nin en meþhur þe-
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vererek Tunus þehrine 10 mil kadar uzak-
lýkta Akdeniz sahilinde Halkulvâdî (La Go-
letta) denilen, göl tarafýnda kalan iç kýsým-
daki kaleye yerleþtiler. Oruç Reis’in 924’te
(1518) ölümünden sonra Ýspanyollar’ýn he-
defi haline gelen Halkulvâdî Kalesi yýktýrýl-
dý. Ardýndan Osmanlý deniz kuvvetlerinin
baþýna geçen Barbaros Hayreddin Paþa
1534’te Cezayir’den gelip burayý Osmanlý
topraklarýna kattý. Ancak Kutsal Cermen
Roma imparatoru olan V. Karl donanma-
sýyla Tunus’a asker çýkarýp burayý ele ge-
çirdi (Temmuz 1535). Mevlây Hasan b. Mu-
hammed tekrar Tunus’ta Hafsî tahtýna
oturtuldu. O da buradaki hýristiyan esir-
leri serbest býraktý ve korunmasý için Hal-
kulvâdî’de Ýspanyol askerlerinin yerleþme-
sini uygun buldu. Daha önce kardeþlerini
katleden Mevlây Hasan, ölümden kurtu-
lan ve tahtýný tehdit eden kardeþi Reþîd’i
Kanûnî Sultan Süleyman’a þikâyet etti.
Reþîd, Hayreddin Paþa tarafýndan Ýstan-
bul’a götürüldü ve kendisine maaþ bað-
landý. Mevlây Hasan 1540’ta tahttan indi-
rildiyse de kýsa zamanda yeniden iktidarý
ele geçirdi, fakat 1543’te tamamen uzak-
laþtýrýldý; yerine oðlu Ahmed geçti. Baba-
sýnýn Tunus’u tekrar ele geçirmek amacýy-
la Avrupalýlar’dan yardým istemesi üzeri-
ne gözlerine mil çektirdi.

Ýspanyollar’ýn himayesinde Tunus’ta ik-
tidarý elinde bulunduran Hafsî ailesi Os-
manlýlar için bölgede istikrarsýzlýðýn te-
mel sebebi olmaya devam etti. Barbaros
Hayreddin Paþa’nýn bölgede en güvendi-
ði adamlarýndan Turgut Reis 1544 yýlýnda
önce Cerbe adasýný zaptetti ve burayý üs
haline getirdi. Bu dönemde anlaþtýðý Tu-
nus Hükümdarý Mevlây Ahmed’den erzak
ve cephane alýrken topladýðý ganimetle-
rin bir kýsmýný ona vermekteydi. Turgut
Reis, Tunus ile Trablusgarp arasýnda önem-
li bir mevki olan Mehdiye’yi de ele geçir-
di. Ancak Andrea Doria kumandasýndaki
Habsburg donanmasý Mehdiye’yi 1550’-
de kuþattý, burayý savunan az sayýdaki Os-
manlý askerini katletti, þehir halkýný esir
aldý; Cerbe adasýný da iþgal etti. Mehdi-
ye’yi daha fazla tutamayacaklarýný anla-
yan Ýspanyollar 1554 yýlýnda çekilince Os-
manlýlar surlarý tekrar inþa ederek bura-
ya Anadolu’dan ve Rumeli’den aileler yer-
leþtirdiler. Turgut Reis ve Cezayir Beyler-
beyi Piyâle Paþa kumandasýndaki Osman-
lý donanmasý 1560’ta Cerbe’yi Ýspanyol iþ-
galinden kurtardý. Tunus þehri ise 1569’-
daki Osmanlýlar’ýn ikinci müdahalesine ka-
dar Ýspanyollar’ýn himayesinde ve III. Mev-
lây Ahmed’in idaresinde kaldý. Osmanlýlar
Tunus þehrine hâkim olunca III. Mevlây

Ahmed, Halkulvâdî’deki Ýspanyollar’a sý-
ðýndý. Ramazan Bey adýnda bir kiþi bura-
nýn ilk kaymakamý yapýlarak emrine 3000
asker býrakýldý. Tunus þehrinin güneyinde
kalan Sûs, Manastýr ve Kayrevan 1551’-
den sonra Trablusgarp’ýn bir parçasý ha-
line geldi. Halkulvâdî ve Kalebend denilen
Goletta Kalesi iskelesi Ýspanyollar’ýn elin-
de bulunuyordu. 2 Zilhicce 980’de (5 Ni-
san 1573) Tunus kumandaný Kýlýç Ali Pa-
þa, kaymakamý Ramazan Paþa ve beyler-
beyi Haydar Paþa idi. 10 Ekim 1573’te Ýs-
panyollar, Tunus’ta kontrolü ele geçirmek
amacýyla yeni bir harekâta giriþtiler. Tu-
nus’u alýp burada 8000 asker býraktýlar.
Hafsî hânedaný adýna tahta III. Mevlây Ah-
med’in kardeþi VI. Mevlây Muhammed’i
geçirdiler. Tunus Beylerbeyi Haydar Paþa,
Ýspanyol iþgali sýrasýnda fazla direnç gös-
termeden Kayrevan’a çekildi.

Osmanlýlar buna karþýlýk 982’de (1574)
büyük bir donanma sevkettiler. Donan-
ma Vezir Koca Sinan Paþa kumandasýnda
Ýstanbul’dan hareket ederken Kayrevan’-
da bulunan Haydar Paþa da yerlilerden
çok miktarda asker toplamýþtý. Ayrýca se-
fere Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paþa,
Trablusgarp Beylerbeyi Mustafa Paþa ve
Mýsýr’dan gönüllü askerler katýldý. Yemen
fâtihi Koca Sinan Paþa ve Kaptanýderyâ
Kýlýç Ali Paþa kumandasýndaki donanma
altý günlük bir muhasaranýn ardýndan 12
Eylül 1574’te Tunus’u geri aldý. Sinan Pa-
þa, Osmanlý tarihinin en önemli deniz za-
ferlerinden biri olan ve tarihe Tunus sa-
vaþý diye geçen bu baþarýsýndan sonra þe-
hirde 3000 yeniçeri býraktý, Haydar Paþa’-
yý yeniden beylerbeyiliðe getirdi. Halkul-
vâdî Kalesi de otuz üç gün direndiyse de
6 Cemâziyelevvel 982’de (24 Aðustos 1574)
yapýlan büyük hücum sonunda ele geçi-
rildi. VI. Mevlây Muhammed ve Ýspanyol
kumandaný Serbellino esir alýnýp Ýstanbul’a
gönderildi. Müstahkem kale bir daha Ýs-
panyollar’ýn eline geçmemesi için tama-
men yýktýrýldý. Tunus þehri dahil Halkulvâ-
dî, Bâbülbahr ve Sen Jak kalelerinin ta-
mamý Osmanlý idaresine girdi. Böylece Tu-
nus’ta uzun sürecek Osmanlý hâkimiyeti
dönemi baþlamýþ oldu.

Hafsî hânedanýn son sultanýnýn Ýstan-
bul’a getirilmesinden sonra Meylây Ahmed
gibi bazý aile fertleri baþta Sicilya adasý-
nýn merkezi Palermo olmak üzere yeniden
toparlanýp 1581’de eyaletin iç kýsýmlarýna
geçtiler ve Tunus’u tekrar ele geçirme te-
þebbüsünde bulundular. Bazý kýsmî baþa-
rýlar elde ettilerse de alýnan tedbirlerle bu
teþebbüsler önlendi. Mevlây Ahmed’in oð-
lu Hammûde 1575’te hýristiyan olup Char-

Hasan’ý yeniden tahta oturttular. 1569’-
da tekrar Osmanlýlar’ýn eline geçen þehir
1573’te ikinci defa Ýspanyol iþgaline uðra-
dýysa da 1574’te geri alýnýp kesin biçimde
Osmanlý topraklarýna katýldý ve Tunus’a
Osmanlý Devleti’ne baðlý bir eyalet statü-
sü verildi.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Abdülhakem, Fütû¼u Mý½r (Âmir), tür.yer.;
Rakýk el-Kayrevânî, TârîÅu Ýfrîšýyye ve’l-Ma³rib
(nþr. M. Zeynühüm M. Azeb), Kahire 1994, tür.yer.;
Bekrî, el-Mesâlik, II, 697-699; Ýbn Ýzârî, el-Beyâ-
nü’l-mu³rib (Kettânî), tür.yer.; Ýbn Haldûn, el-
£Ýber (nþr. Halîl Þehhâde – Süheyl Zekkâr), Bey-
rut 2001, VI, tür.yer.; Ýbn Kunfüz, el-Fârisiyye fî
mebâdißi’d-devleti’l-¥af½iyye (nþr, Muhammed
eþ-Þâzelî en-Neyfer – Abdülmecîd et-Türkî), Tunus
1968, tür.yer.; Ýbnü’þ-Þemmâ‘, el-Edilletü’l-beyyi-
netü’n-nûrâniyye fî mefâÅiri’d-devleti’l-¥af½iy-
ye (nþr. Tâhir b. Muhammed el-Ma‘mûrî), Tunus
1984, tür.yer.; Ýbn Ebû Dînâr, el-Müßnis fî aÅbâri
Ýfrîšýyye ve Tûnis (nþr. Muhammed Þemmâm),
Tunus 1387/1967, tür.yer.; el-¥ulelü’s-sündü-
siyye, I-III, tür.yer.; Ýbn Ebü’d-Dýyâf, Ýt¼âfü ehli’z-
zamân (nþr. Ahmed Abdüsselâm), Tunus 1985,
tür.yer.; Aziz Samih Ýlter, Þimâli Afrika’da Türk-
ler, Ýstanbul 1936, II, tür.yer.; Hüseyin Mûnis, Fet-
¼u’l-£Arab li’l-Ma³rib, Kahire 1366/1947; Hasan
M. Cevher, Tûnis, Kahire 1961; Mohamed Talbi,
l’Emirat aghlabide: 184-296/800-909, Paris 1966,
tür.yer.; M. Hýdýr Hüseyin, Tûnis ve Câmi£u’z-Zey-
tûne (nþr. Ali Rýzâ et-Tûnisî), Dýmaþk 1391/1971,
tür.yer.; Reþîd en-Nâdûrî v.dðr., el-Ma³ribü’l-ke-
bîr, Beyrut 1981, I-IV, tür.yer.; Ahmed Tevfîk el-
Medenî, Æar¹âcenne fî erba£ati £u½ûr, Cezayir
1986, tür.yer.; Ýbn Verdân, TârîÅu memleketi’l-
E³ålibe (nþr. M. Zeynühüm M. Azeb), Kahire 1408/
1988; Habîb Sâmir, Hâ×ihî Tûnis, Beyrut 1988,
s. 37-51; R. Brunschvig, TârîÅu Ýfrîšýyye fi’l-£ah-
di’l-¥af½î (trc. Hammâdî es-Sâhilî), Beyrut 1988,
I-II, tür.yer.; a.mlf., “Tunus”, ÝA, XII/2, s. 60-68;
Abdullah M. Cemâleddin, ed-Devletü’l-Fâ¹ýmiyye,
Kahire 1991; M. Hâdî eþ-Þerîf, TârîÅu Tûnis (trc.
Muhammed eþ-Þâvuþ – Muhammed Acîne), Tu-
nus 1993, s. 39-66; Ýsmail Yiðit, Siyasî-Dinî-Kül-
türel-Sosyal Ýslâm Tarihi: Endülüs (Gýrnata), Be-
nî Ahmer Devleti ve Kuzey Afrika Ýslâm Devlet-
leri, Ýstanbul 1995, s. 283-349; Abdülmecîd b.
Hamde, ¡ešåfetü’l-müctema£i’l-Æayrevânî fi’l-
šarni’¦-¦âli¦i’l-hicrî, Tunus 1997, tür.yer.; Mah-
mûd Ýsmâil, el-E³ålibe (184-296): Siyâsetühü-
mü’l-Åâriciyye, Kahire 2000; Abdülkerim Özay-
dýn, “Aðlebîler”, DÝA, I, 475-478; Eymen Fuâd
es-Seyyid, “Fâtýmîler”, a.e., XII, 228; Muhammed
Razûk, “Hafsîler”, a.e., XV, 125-128; Ahmet Ka-
vas, “Horasânîler”, a.e., XVIII, 241-242.

ÿÝsmail Yiðit

Osmanlý Dönemi. Osmanlýlar’ýn Tunus’-
la olan ilgileri XVI. yüzyýl baþlarýnda bura-
ya kadar uzanan Osmanlý denizcileri vasý-
tasýyla baþladý. 1510’lu yýllarda Cezayir’in
batýsýndaki Tilimsân’a yönelen bu faaliyet-
ler, 958’de (1551) Trablusgarp’ýn alýnýþýna
kadar hýzlý bir seyir izledi. Özellikle Oruç
ve Hýzýr reisler, elde ettikleri ganimetlerin
beþte birini Hafsî Sultaný V. Muhammed’e


