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TUNUS

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.
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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
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lardan oluþuyor ve toplam on iki odabaþý,
yirmi dört bölükbaþý, altý veya sekiz ça-
vuþ, kâtiplik görevinde iki veya dört hoca,
birer tercüman, kâhya, ayrýca aðanýn iþ-
tirakiyle kýrk yedi veya elli bir üyesi bulu-
nuyordu.

Tunus eyaleti sancaklara ayrýlmakta ve
her sancakta bir sancak beyi devleti tem-
sil etmekteydi. Askerî iþlerden “kaid” de-
nilen bir kumandan sorumluydu. Dinî ko-
nularda eyalet merkezinde ulemâ arasýn-
dan bir kiþi baþkadý (kadýlkudât) tayin edi-
lirken diðer þehirlere kadýlar veya onlarýn
görevini yürütecek nâibler görevlendirilir-
di. Baþlangýçta bütün eyaleti idare ede-
cek bir düzen kurulamadý ve bazý þehirler-
de tek bir Osmanlý memuru görev yaptý.
Meselâ Teburba’da vergi toplamakla gö-
revli bir kaid varken Münestîr Ribâtý’nda
bir kaid ve bir yeniçeri ile üç Türk görevli
olmak üzere beþ memur vardý. Sûs þeh-
rinde ise otuz kýrk kadar Osmanlý görev-
lisi bulunuyordu. Hamâme’de ihtida eden
bir kaid dýþýnda memur yoktu. Osmanlý
görevlileri aileleriyle birlikte genelde baþ-
þehir Tunus’ta ikamet ediyor, bunlardan
2000 asker burada kalýrken diðer 2000’i
Tunus beyi ile eyaleti dolaþýyordu. Tunus
eyaleti sâlyâneli statüde idi. Vergiler ilti-
zam yoluyla toplanýr, gelirlerden beylerbe-
yi, sancak beyi, asker ve diðerlerinin maaþ-
larý ödendikten sonra geriye kalan meb-
lað devlet hazinesine aktarýlýrdý. 1580 yý-
lýna kadar Cezayir, Trablusgarp ve Tunus
eyaletlerinin ortak bir mal defterdarý var-
dý. Ayný yýl Cezayir’in diðerlerine göre da-
ha uzakta olmasý dolayýsýyla buraya ayrý
bir defterdar tayin edildi.

Tunus’un muhafazasýnda sayýlarý 4000
ile 8000 arasýnda deðiþen yeniçerilerin
önemli rolü vardý. Anadolu’dan Garp ocak-
larýna getirilen yeniçeriler bir müddet son-
ra odabaþý, ardýndan bölükbaþý ve nihayet
aða olabilmekte, odabaþýlýktan itibaren Tu-
nus eyalet divanýndan görev almaktaydý.

Tunus beyleri ise dayýlar veya dayýnýn ona-
yýný alan divan tarafýndan tayin edilmek-
teydi. Ahmed Bey döneminde ordu yöne-
timi “devletli” denilen en üst rütbeliye yar-
dým eden dârü’l-asker kumandasýndaydý.
Ýdarî konularda baþhoca, sancaklarda 1800
askerden sorumlu aða el-sancak ve em-
rinde bir kâhya ile bir bayraktar vardý. Bun-
larýn alt rütbelerindekiler bölükbaþýlarý idi.
Tunus’ta her birine oda denilen toplam
300 küçük askerî birim vardý. Türk yeni-
çeriler yanýnda “mehâzin” (zuav) adý veri-
len yerli askerler de eþit sayýdaydý. Ayrýca
Garp ocaklarý donanmasýný oluþturan de-
nizciler bulunuyordu. 1645’te Girit’e ya-
pýlan ilk saldýrýda Cezayir yirmi, Trablus-
garp ve Tunus sekizer kadýrga göndermiþ-
ti. Diðer deniz savaþlarýna da Tunus ka-
dýrgalarý iþtirak etti. Ýstanbul’dan 1574’te
ilk beylerbeyi olan Haydar Paþa’nýn yerine
1576 yýlý baþlarýnda Receb Paþa gönderil-
di. Baþlangýçta halk tarafýndan çok olum-
lu karþýlandýysa da özellikle Kayrevan san-
cak beyiliðine kadar yükselecek olan Ebû
Tayyibü’l-hadare adlý bir yerlinin hakkýn-
da yaptýðý þikâyetler görevden alýnmasýna
yol açtý. Yerine tekrar Haydar Paþa bey-
lerbeyi tayin edildi. Bu dönemde Trablus-
garp eyaleti de bir müddet Tunus’tan ida-
re edildiði için Fizan ve Sahraaltý Afrika-
sý’ndaki Bornu Sultanlýðý ile münasebet-
ler Tunus beylerbeyiliði vasýtasýyla yürü-
tüldü.

Mehdiye þehri, 1550’de Turgut Reis’in
askerlerinin elinden alýndýktan sonra ya-
þanamayacak þekilde tahrip edilmiþti; bu
hali otuz yýl devam ettikten sonra yeni-
den ihya edilerek Tunus’a baðlandý. Ceza-
yir beylerbeyiliðinden 1577’de azledilen
Ramazan Paþa bir yýl sonra Tunus’a, Hay-
dar Paþa da Trablusgarp’a beylerbeyi ol-
du. Ramazan Paþa iki yýl kaldýðý Tunus
beylerbeyiliðinden 987 Rebîülâhirinde (Ha-
ziran 1579) Cezayir’in Tilimsân sancak be-
yiliðine gönderildi, yerine Câfer Paþa Tu-
nus beylerbeyiliðine getirildi. Câfer Paþa,
Haydar Paþa’nýn yol açtýðý zararlarý gider-
meye çalýþtýysa da yaný baþýndaki Trab-
lusgarp’ta beylerbeyilik yaptýðýndan onun
bölgedeki nüfuzunu bir türlü kýramadý ve
her ikisi azledilip Ýstanbul’a çaðrýldý. Tu-
nus’a Mustafa Paþa tayin edildi. Ancak
Cezayir ve Trablusgarp eyaletlerinin Tunus
eyaleti üzerindeki baskýlarýný azaltama-
dýðý için halkýn þikâyetleri üzerine 993’te
(1585) Hasan Paþa Tunus’a gönderildi. Bu
iki beylerbeyi zamanýnda Cezayir’de oldu-
ðu gibi Tunus’ta da korsanlarýn sayýsý art-
tý. 1588’de Mehmed Paþa, Tunus beyler-
beyi olduysa da 1591’de Câfer Paþa, bir yýl
sonra da Hüseyin Paþa bu göreve getirildi.

les d’Autriche, kýz kardeþi de Donna Ma-
ria adýný aldý. Ýkinci önemli þehir olan gü-
neydeki Kayrevan, Þeyh Abdüssamed’in
994’te (1586) Osmanlý Devleti’ne baðlýlýk
arzetmesi üzerine Tunus beylerbeyiliði içi-
ne alýndý. 1609’da Osman Dayý zamanýn-
da Tunus’a gelen Endülüslü müslümanlar
Muhammed Cardenas adlý önderlerinin
emrinde 3000 kiþilik mahallî bir güç oluþ-
turdular. Tunus eyaletinde bir beylerbeyi
bulunuyordu. 1591’de ortaya çýkan ve doð-
rudan askerlik iþlerinden sorumlu olan “da-
yý” unvanlý kumandanlarla vergi toplan-
masý, yol güvenliðinin saðlanmasý ve ayak-
lanmalarýn bastýrýlmasý gibi iþleri düzen-
lemekle mükellef Tunus vatan sancaðý bey-
leri idarede zamanla öne çýktýlar. Bu üç
baþlý idare XVII. yüzyýlda Murâdîler döne-
minde iktidar paylaþýmý konusunda sürek-
li rekabete yol açtý. Bunlarýn içinde gide-
rek yetkileri veraset yoluyla devredilen Tu-
nus beyleri etkili duruma geldi. Eyalet ba-
zan beylerbeyisiz kaldýðý gibi zaman za-
man dayýlar veya sancak beylerine beyler-
beyilik verildiði de oldu.

Müstakil bir eyalet haline geliþinden
sonra Tunus þehrindeki asker sayýsý Yûsuf
Dayý döneminde 4000’e çýkarýldý. Her 100
asker için bir bölükbaþý tayin edildi ve top-
lam kýrk kiþiden meydana gelen bu as-
kerî sýnýfla yeniçeri divaný oluþturuldu. Ye-
niçeri kethüdâlarý arasýndan seçilen veya
doðrudan Ýstanbul’dan gönderilen bir ye-
niçeri aðasý askerî konularda bunlara ku-
manda ediyor, emrinde bir kethüdâ, se-
kiz çavuþ ve kâtiplik görevi yapan iki ho-
ca bulunuyordu. Beylerbeyinin idaresin-
deki Tunus Ocaðý Divaný XVIII. yüzyýla ka-
dar aslî vasfýný koruduysa da daha müs-
takil faaliyet gösterdi. Beylerbeyi ve dayý
divan toplantýlarýna katýlmamaktaydý. Alý-
nan kararlar beylerbeyine takdim edilir,
imzalamasý halinde uygulamaya konurdu.
Divandakilerin tamamý Türk kökenliler ve-
ya ihtida ederek Osmanlý safýnda yer alan-
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kimseleri Tunus’un sahil þehirlerine ge-
tirtip yerleþtirdi. 1610’da vefat edince ye-
rine damadý Yûsuf Dayý geçti. Osman Da-
yý’nýn zamanýnda Tunus beyi olan Rama-
zan Bey’in yetiþtirdiði Korsika asýllý, Avru-
palýlar’ýn Osta Morato Genovese dedikleri
Murad Bey isimli mühtedi Yûsuf Dayý ile
çok iyi geçindi ve Ýstanbul’dan kendisi-
ne beylerbeyilik ve paþalýk unvaný verildi.
1637 yýlýnda önce Murad Paþa, ardýndan
Yûsuf Dayý vefat etti. Murad Bey’in yeri-
ne eyaletin her tarafýný dolaþýp itaat altýna
alan ve Hammûde Bey olarak da tanýnan
oðlu Ebû Abdullah Mahmud Bey, Yûsuf
Dayý’nýn yerine Cenevizli Usta Murad Kap-
tan geçti. Hammûde Bey’in nüfuzu eya-
lette giderek arttý. Böylece Tunus’ta Mu-
râdîler dönemi baþladý.

Murâdî hânedaný Tunus’ta toplam yedi
beyin idaresinde seksen üç yýl hâkim ol-
du. Yerlerini Hüseynîler aldý. Vatan beyli-
ðini ele geçiren Ýbrâhim Þerif’in kuman-
danlarýndan Hüseyin Bey onun Cezayir
birliklerine esir düþmesi üzerine Tunus’ta
idareyi eline aldý. Yerine vâris tayin ettiði
yeniçeri aðasý Ali Bey’e Ýstanbul’da paþa
unvaný ve beylerbeyilik verildi, ancak aile
içinde baþlayan rekabetten faydalanan Ce-
zayir Dayýsý Ali Paþa, Hüseyin Bey’in oðul-
larý Mehmed ve Ali beyleri alýp 1756’da
Tunus’a girdi. Tunus Beylerbeyi Ali Paþa,
oðullarýndan vatan beyi Mehmed Bey ve
kardeþiyle torunlarý yakalanarak öldürül-
dü. Mehmed Bey vatan beyi, kardeþi Ali
Bey dayý oldu. Mehmed Bey üç yýl sonra

vefat edince Mahmud ve Ýsmâil adlý iki oð-
lu henüz küçük yaþta bulunduðundan Tu-
nus beyliðine kardeþi Ali Bey geçti ve Ýs-
tanbul’dan kendisine paþalýk unvaný veril-
di. Oðlu Hammûde’yi henüz kendisi ha-
yatta iken vatan beyi yaptý, ancak yeðen-
lerini öldürmedi.

1770’te Tunus, Fransýz donanmasý ta-
rafýndan günlerce bombalanarak tahrip
edildikten sonra barýþ antlaþmasý yapýldý.
Hammûde Paþa’nýn 1814’te ölümü üzeri-
ne yerine oðlu Osman geçti. Onun yerini
daha sonra Mahmud Bey aldý. Bu da 30
Mart 1824’te ölünce oðlu Seydi Hüseyin
Bey Tunus dayýsý oldu. Seydi Hüseyin, Ce-
zayir Fransa tarafýndan iþgal edildiðinde
herhangi bir yardýmda bulunmadýðý gibi
Çengeloðlu Tâhir Paþa’nýn Tunus üzerin-
den geçiþine de izin vermedi. On bir yýl bey-
lik yaptýktan sonra 21 Mayýs 1835’te ve-
fat etti ve kardeþi Mustafa Tunus beyi ol-
du. Kendisine Ýstanbul’dan asâkir-i man-
sûre ferikliði rütbesi ve beylerbeyilik veril-
di. Onun da 1837’de vefatýyla yerine Ah-
med Bey getirildi. Çengeloðlu Tâhir Bey’in
Trablusgarp’tan buraya gelen donanmasý
Tunus’ta Osmanlý idaresini kuvvetlendirdi
ve Ahmed Bey’i görevden aldý. Ancak Ah-
med Bey, Fransýzlar’dan aldýðý destekle ye-
niden duruma hâkim oldu, ardýndan Os-
manlý Devleti’ne yaklaþtý ve kendisine pa-
þalýk rütbesi verildi. Avrupa âdetlerini da-
ha çok benimsedi ve ülkesindeki Avrupa-
lýlar’a iyi davranmaya özen gösterdi. Fran-
sýz subaylarý getirterek Bardo Sarayý ya-
nýnda 1840’ta açtýrdýðý askerî okulda or-
dusunu modernleþtirmeye çalýþtý. Burada
okuyan gençler XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýn-
da Tunus’un her konuda yetiþmiþ insan-
larý arasýnda yer aldý. 5000 olan asker sa-
yýsý 20.000’e çýkarýldý ve askerler Avrupa-
lý meslektaþlarý gibi giydirildi. Tunus’ta bir
top dökümhanesi yapýldýðý gibi Fransýz mü-
hendisleri tarafýndan eyaletin bir haritasý
çizildi. Köle ticareti 1841’de yasaklandý, ti-
caretin yapýldýðý pazarlar 1846’da kapa-
týldý. Ahmed Bey 5 Ekim 1846 tarihinde
Fransa kralýnýn davetlisi olarak Paris’e git-
ti. 1854’te ölünce yerine müþîr-i sânî Meh-
med Bey geçtiyse de dört yýl sonra vefatý
üzerine müþîr-i-sâlîs olan kardeþi Mehmed
Sâdýk yerini aldý ve Fransýz iþgali öncesinde
Osmanlý Devleti adýna Tunus beyliði yaptý.

Hüseynîler zamanýnda beylik makamý
veraset usulüyle deðil eyaletin ileri gelen-
leri tarafýndan yapýlan seçimle belirleni-
yor, kaptanpaþa vasýtasýyla padiþaha ar-
zedilen adayýn beyliðe tayini isteniyordu;
padiþahýn uygun bulmasý durumunda ön-
celeri mîrimîranlýkla, ardýndan feriklikle ve-

1590’lý yýllarýn baþýnda Tunus’ta ortaya
çýkan dayýlýk makamýný elde etmek iste-
yenler arasýnda yaþanan rekabet ortamýn-
da buraya Ahmed Paþa gönderildi. Tu-
nus’ta 1631’de Murâdî, 1705’te Hüseynî
ailesi eyalet yönetiminde yetki sahibi olun-
ca beylerbeyi tayininde aksamalar görüldü
ve iktidarý elinde tutan aile fertlerinin gö-
revlerinin onaylanmasýyla yetinildi. 1019’-
da (1610) Mehmed Paþa adlý bir beyler-
beyinden bahsedilmekte olup onun ardýn-
dan kimin beylerbeyi olduðuna dair kayýt
yoktur. 1087’de (1676) Tunus’a beylerbeyi
sýfatýyla sancak beyi Ebû Abdullah Mah-
mud Paþa’nýn kardeþi ve Murad Paþa’nýn
oðlu Mehmed Paþa Hafsî yollandý. Fakat
Tunus sancak beyi olan yeðeni Mehmed
Bey onu kabul etmeyip Ýstanbul’a geri gön-
derdi. Ýki yýl sonra yeðenleri Ali ve Meh-
med beyler arasýnda çýkan, beyliði ele ge-
çirme kavgasý sýrasýnda tekrar beylerbeyi
olarak yollanan Mehmed Paþa bu defa
herhangi bir yaptýrým gücü bulunmayan
bir vali konumunda kaldý. 1096’da (1685)
beylerbeyiliðe Tunus Defterdarý Mehmed
Bektaþ Paþa geçti; Mehmed Bey “vatan
beyi”, kardeþi Ali Bey dayý oldu. Ali Bey’in
vefatý üzerine Mehmed Bey, vatan beyli-
ðiyle dayýlýðý uhdesinde toplayarak beyler-
beyi Mehmed Bektaþ Paþa ile uyumlu bir
idare kurdu. 1688’de Mehmed Bektaþ Pa-
þa ölünce yerine Ýstanbul’dan Mustafa Pa-
þa gönderildi. Kardeþinin oðlu Ali’yi dayý
yapan Mehmed Bey yeni beylerbeyi ile de
iyi geçindi. Murâdîler devrinden sonra Tu-
nus Beyliði, Hüseyin Bey vasýtasýyla Hü-
seynîler olarak tanýnacak ailenin eline geç-
ti. Hüseyin Bey, vatan beyliðini onaylat-
mak için Ýstanbul’a yaptýðý müracaat ne-
ticesinde Dîvân-ý Hümâyun’dan paþalýk un-
vaný da aldý. Bu dönemde Tunus eyaletin-
de tek yetkili Tunus beyi oldu; bundan böy-
le hem dayýnýn görevlerini hem de Osman-
lý Devleti adýna Ýstanbul’dan gönderilen
beylerbeyiliðin sorumluluðunu tek baþýna
üstlendi.

Denizcilerden dayý seçilerek kendisine
belli yetkiler verilmesi âdeti ilk defa 1591’-
de Tunus’ta baþlatýldý, 1609’da Trablus-
garp’ta ve 1681 yýlýndan itibaren Cezayir’-
de uygulandý. Tunus’ta ilk dayý Ýbrâhim
adýndaki bir bölükbaþý idi ve üç yýl bu gö-
revde kalmýþtý. Tunus dayýlarý içinde en et-
kili kiþi on üç yýl boyunca görevini dirayet-
le yürüten Osman Dayý oldu; eyalette Os-
manlý nüfuzunu açýk biçimde yerleþtirdi.
Yerlilerden “zuav” denilen bir birlik kura-
rak yeniçerilerin eyaletteki güçlerini kýrdý.
Özellikle Endülüslü müslümanlardan Ýs-
panya’da kalan ve Moriskolar diye bilinen

Tunus’ta Sîdî Beþîr Camii’nin minaresi
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Fransa ile antlaþmalar imzalanmasý, kor-
sanlýðýn engellenmesi ve köleliði kaldýran
sözleþme beylerin rahat hareketlerini gös-
termektedir. Avrupa devletleri, Osmanlý
Devleti ile herhangi bir savaþ konumuna
girmeden yalnýz bu eyalette yirmi defa sa-
vaþtýlar. Osmanlý döneminde Tunus toplu-
mu âyan ve avam diye iki sýnýfa ayrýlmýþ-
tý. Hafsîler devrinde avam dýþýnda kendi-
lerine itibar edilenlere “þürefâ” denilmek-
teydi; bunlar Muvahhidler döneminden ka-
lan ailelere mensup reislerinden oluþur-
du. Diðerlerini “büyûtât” adý verilen tüc-
carlar, memurlar ve okumuþlar teþkil edi-
yordu. Hafsîler devrindeki sosyal yapý Os-
manlý idaresinde ciddi bir deðiþikliðe uð-
ramadý.

Osmanlý yönetimi zamanýnda Tunus top-
lumunu yerli Araplar, Endülüslü müslü-
manlar ve Anadolu’dan buraya sevkedi-
len askerlerle sivil memurlar teþkil edi-
yordu. Ayrýca Anadolu kökenlilerin yerli ka-
dýnlarla evliliklerinden doðan ve “kuloðlu”
denilen melez bir sýnýf vardý. Bunlar, mer-
kezî idare ile yerli halk arasýnda irtibatýn
âhenkli þekilde yürütülmesinde etkin gö-
revlerde bulunuyordu. Çoðunluðu Anado-
lu’dan gelen babalarýna oranla çok iyi eði-
tim gördüðü için eyaletin beylerbeyilik, da-
yýlýk ve beylik görevleri hariç üst makam-
larda görev almakta ve içlerinden çok sa-
yýda âlim yetiþmekteydi. Genelde Üsküdar,
Sinop, Ankara, Urfa, Edirne, Akhisar, Ak-
þehir, Bodrum, Bergama, Bosna, Diyarbe-
kir, Denizli, Antep, Tokat, Sivas, Menteþe,
Kýbrýs, Sofya ve Gürcistan gibi þehir ve
bölgelere mensuptu. Eyaletteki meslekle-
rine göre bostancý, bahrî, bakýrcý, býçakçý,
boyacý, terzi, demirci, kuyumcu, bozacý,
tavukçu ve kahveci gibi soyadlarýyla kolay-
ca tanýnýyorlardý.

Avrupalý esirler hürriyetlerine kavuþmak
için müslüman oluyordu. Doðrudan Avru-
pa’dan bu eyalete gelip din deðiþtirerek

Osmanlý idaresine giren denizciler de var-
dý. Bunlar Anadolu’dan gelmiþ olanlarla
daha yakýn irtibat kurabiliyorlardý. Tunus
eyaleti müslümanlarýnýn yerli ve Endülüs
asýllý olanlarý Mâlikî mezhebi, Anadolu’dan
gelenler, bunlarýn yerli hanýmlarla evlilik-
lerinden doðanlarla mühtediler ise Hane-
fî mezhebine mensuptu. Türk kökenlile-
rin savaþçý yönleri, Endülüslüler’in ziraat
ve el sanatlarýndaki becerileri öne çýkýyor-
du. Özellikle Endülüslüler Teburba, Süley-
man ve Testûr gibi ülkenin kuzeydoðu-
sundaki þehirleri Avrupaî tarzda kalkýndýr-
dýlar. Kurduklarý yeni köyler Ýber yarýma-
dasýnda býraktýklarý köylere çok benziyor-
du. Ýspanya etkisinden tamamen kurtu-
lamadýklarý için kendi aralarýnda Kastilya
diliyle konuþuyorlardý. Tunus’un Osmanlý
idaresi altýndaki nüfus durumu hakkýnda
yeterli bilgi yoktur. Tunus þehriyle ilgili ve-
rilen rakamlar da çok abartýlýdýr (1587’de
ancak 25.000 dolayýnda nüfusu vardý).
Tunus’ta 1605’te baþlayan ve 1622’de “ve-
bâü ebi’l-gays” denilen salgýnda sadece
Tunus þehrinde günde ortalama 2000 ki-
þinin öldüðü belirtilir. Vebanýn en öldürü-
cü olduðu yýllar 1643-1650 arasýdýr. 1676-
1677’deki veba salgýnýnda ise bütün eya-
lette toplam 400.000 kiþinin hayatýný kay-
bettiðine dair bilgiler doðru olmamalýdýr.
XVIII. yüzyýlda veba salgýný durunca nüfus-
ta artýþ meydana geldi.

Sömürge Dönemi. Tunus, Fransa’nýn
kontrolü altýna girince bu idareye karþý gi-
derek direniþ gösterilmeye baþlandý. Bu
hususta öne çýkan isimlerden biri Sefâkus-
Kabis arasýnda yaþayan bir kabile reisi olan
Neffât Kaidi Ali b. Halîfe’dir. Fransýzlar’ýn
üzerine sevkettiði ordulara dayanamadý
ve Trablusgarp’a geçerek Osmanlý Devle-
ti’ne sýðýndý. Daha sonra Fransýzlar’la an-
laþýp bir daha mücadele etmemek üzere
Tunus’a döndü. 1888’de yayýmlanmaya
baþlayan Cerîdetü’l-¼â²ýra, 1896’da ez-

ya müþirlikle eyalet valisi oluyordu. Beyle-
rin yerlerinde kalýp kalmayacaklarý iki üç
yýlda bir gönderilen fermanla bildiriliyor-
du. Sadece Tunus beyi Mehmed Sâdýk Pa-
þa beyliðin veraset yoluyla devri için Hay-
reddin Paþa’yý 1864’te Ýstanbul’a gönder-
di. Fransýzlar, Tunus’un Osmanlý Devleti’-
ne bu þekilde yakýnlaþmasýný tehlikeli bul-
dularsa da Hayreddin Paþa 1871’de Tu-
nus’u Osmanlý Devleti’ne yakýn konuma
getirdi ve 23 Ekim 1871 tarihli fermanla
Tunus Emirliði, doðrudan Ýstanbul’a baðlý
kalmak üzere Mehmed Sâdýk Paþa ve ev-
lâdýna veraset usulüyle verildi. Artýk padi-
þahýn izni olmadan savaþ ve barýþ görüþ-
meleri yapýlmayacak, ülkeden hiçbir top-
rak baþkasýna verilmeyecek, Osmanlý Dev-
leti’nin asker talebi de karþýlanacaktý. Fran-
sa bu fermaný tanýmadýðý gibi Mehmed
Sâdýk Paþa da Osmanlý-Rus savaþýna iste-
nilen askeri göndermedi. Bu irtibatý sað-
layan Hayreddin Paþa da görevinden az-
ledildi (1877). Gittikçe artan Ýtalyan nüfu-
zu aslýnda Alman imparatorluk þansölye-
si Bismarck’ýn Fransa ile Ýtalyanlar’ý karþý
karþýya getirme politikasýnýn bir ürünü idi.
Fransýzlar, Ýtalyanlar’dan önce harekete ge-
çerek Tunus sýnýrýndaki düzmece bir kav-
gayý bahane edip 1881 yýlý Mart ayýnda bu-
raya asker sevkettiler. 12 Mayýs 1881’de
Tunus beyi ile Bardo Antlaþmasý’ný imza-
layarak bu eyaleti kendi himayelerine al-
dýklarýný duyurdular. Mehmed Sâdýk Paþa
1882 yýlý Ekiminde vefat etti. Yerine ge-
çen Seydi Ali Bey döneminde Fransýz ge-
nel valisi Pierre Paul Cambon zamanýnda
8 Haziran 1883 tarihli Mersâ Antlaþmasý
imzalanýnca Tunus himaye adý altýnda Fran-
sa’nýn resmen idaresine girdi. 1882’de Ýn-
giltere Mýsýr’a girdiðinden Tunus meselesi
tamamen Fransa’nýn istediði þekilde so-
nuçlandý. Burasý artýk Osmanlý Devleti sal-
nâmelerinde “eyâlet-i mümtâze” diye yer
aldý. Tarihî Bardo Sarayý 1888’de müzeye
çevrildi. Tunus’un idarî yapýsýnda kýsmî
deðiþiklik yapýlarak seksen olan “kaidât”
sayýsý altmýþa, 2000 olan ve dar anlamda
idarî birimi ifade eden “þeyhât” sayýsý da
600’e indirildi.

Tunus, Osmanlý idaresinde kaldýðý son
iki yüzyýlýnda özellikle dinî baðlarla irtiba-
týný sürdürdü. Tunuslular, Osmanlý halife-
sinin tebaasý olmadan hilâfete sadýk kalý-
yor ve hiç vergi ödemiyordu. Sadece bey-
lik makamýna oturanlar bir saygý ifadesi
olarak Ýstanbul’daki en üst dinî yetkiliye he-
diyeler gönderiyordu. Karþýlýklý siyasî mu-
ameleler azdý ve Tunus kendi hukukuna gö-
re yabancý devletlerle anlaþmalar yapabili-
yordu. 1742 ve 1743 yýllarý ile 1824 yýlýnda
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içinde on beþ yýl gibi kýsa bir süre sonra
ayrýlmalar baþladý ve Mahmûd Materî’nin
baþkanlýðýnda, Habîb Burgiba’nýn genel
sekreterliðinde el-Hizbü’d-düstûrî el-ce-
dîd kuruldu. Partinin yayýn organý olan el-
£Amel’de (l’Action tunisienne) kendi dü-
þüncelerini yaymaya baþladýlar. el-Hizbü’d-
düstûrî II. Dünya Savaþý sonrasýna kadar
varlýðýný devam ettirdiyse de ilk günlerde-
ki etkinliðini, kurucusu Abdülazîz b. Ýbrâ-
him es-Seâlibî’yi satýlmýþlýk ve diktatör-
lükle itham eden Habîb Burgiba’nýn kar-
þýt görüþleriyle yitirdi. Fransýzlar Habîb Bur-
giba’yý baðýmsýzlýk yanlýsý giriþimlerinden
dolayý 1940 yýlýnda hapse attýlar. 17 Ka-
sým 1942 – 13 Mayýs 1943 tarihlerinde II.
Dünya Savaþý’nýn en kapsamlýsý olarak bi-
linen Tunus savaþý cereyan etti ve Alman-
lar’la Ýtalyanlar geri çekilmek zorunda kaldý.
Mücadelenin devam ettiði günlerde Al-
manlar, 1942’de Habîb Burgiba’yý serbest
býrakarak Roma’ya götürdüler. Ardýndan
Ýtalyanlar’ýn safýna çekmeye çalýþtýlar, an-
cak baþarýlý olamayýp 7 Nisan 1943’te Tu-
nus’a geri getirdiler. Habîb Burgiba, Fran-
sýzlar’la iþ birliði yapmayý ülkesinin gelece-
ði için daha faydalý gördü. 26 Mart 1945’-
te gizlice Sefâkus’a, oradan Trablusgarp’a
ve Arap Birliði’nin kurulduðu Kahire’ye geç-
ti. Tunus’a 9 Eylül 1947’de dönebildi.

Baðýmsýzlýk Dönemi. 1950’li yýllarýn ba-
þýnda Tunus beyi Lamine Bey denen Emîn
Bey baðýmsýzlýk mücadelesini sürdüren
gençleri destekledi. 20 Mart 1956’da Tu-
nus baðýmsýzlýðýna kavuþurken Hüseynî
ailesinden Emîn Bey on dokuzuncu bey
sýfatýyla Osmanlýlar’dan kalan bir geleneði
sürdürdü; 27 Temmuz 1957 tarihine ka-
dar Tunus kralý oldu. Bu tarihte Tunus
Cumhuriyeti ilân edildi; Hüseynî ailesinin
saltanatý sona erip Emîn Bey’in baþbakan
tayin ettiði Habîb Burgiba ilk devlet baþ-
kaný olarak bütün yetkileri eline aldý. Ba-
ðýmsýzlýk sonrasý Avrupalýlar artan baský-

lar üzerine þehri terketmeye baþladý. On-
larýn yerini diðer bölgelerden gelen yerli
nüfus doldurdu ve Araplaþma süreci ta-
mamlandý. Giderek artan iç göçlerle baþ-
þehir Tunus’un etrafýnda yeni varoþlar or-
taya çýktý. 1958’de Tunus Arap Birliði’ne,
1969’da Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na gir-
di. Tunus þehri, 12 Haziran 1979 tarihinde
Mýsýr ile Ýsrail arasýnda imzalanan Camp
David Antlaþmasý’nýn ardýndan Kahire ye-
rine birliðin merkezi oldu ve 31 Ekim 1990
tarihine kadar bu konumunu sürdürdü.

Tunus’ta siyasî hayatýn þekillenmesinde
þer‘î hükümleri esas alan ve kýsaca “düs-
tûr” denilen anayasa etkili oldu. 2 Mart
1934’te ed-Düstûrü’l-cedîd adýyla oluþan
siyasî hareket 1969’da Sosyalist Düstur
Partisi adýný aldý. Hareketin kuruluþunda
öncülerden biri olan Sâlih b. Yûsuf, Habîb
Burgiba ile birlikte hareket ettiði halde
zamanla aralarý açýldý ve 1961’de bir sui-
kastla öldürüleceði Mýsýr’a kaçmaya zor-
landý. Partinin genel baþkaný olan Habîb
Burgiba tek parti sisteminin aðýr yöne-
tim biçimini uygulayarak otuz bir yýl ikti-
darda kaldý. Her türlü muhafazakâr yapý-
lanmayý aðýr þekilde bastýrdý. Kasým 1987’-
de görevinden ayrýldý. Tunus’un ikinci dev-
let baþkaný olan Zeynelâbidîn b. Ali kan-
sýz bir darbe ile iktidarý ele geçirdi. Pa-
ris’teki Saint Syr askerî okulunda eðitim
gören Zeynelâbidîn çeþitli görevlerin ar-
dýndan 1986 yýlý Ekiminde baþbakan oldu.
Bu görevinin henüz birinci ayýný doldur-
madan Habîb Burgiba’nýn rahatsýzlýðýnýn
devlet baþkanlýðý görevini yürütmesini en-
gellediðini ileri sürerek 7 Kasým günü onun
yerini aldý. 1987’de baþladýðý devlet baþ-
kanlýðý görevine 2009 yýlýnda beþinci defa
seçildi ve 2014’te aday olacaðýný açýkla-
masýna raðmen 14 Ocak 2011 tarihinde
ülkenin güneyindeki Sîdî Bûyezîd þehrin-
de baþlayan ve kýsa zamanda yayýlan halk
ayaklanmasý sonucu devlet baþkanlýðý gö-

Zehrâ isimli gazeteler ve özellikle ayný yýl
Haldûniyye adlý cemiyet etrafýnda baðým-
sýzlýða giden sürecin temelleri atýldý. 1905’-
te Avukat Ali Bâþ Hanbe ve Beþîr Sefar’ýn
öncülüðünde Sâdýký Koleji Mezunlarý Der-
neði benzer faaliyetlere hýz verdi; le Tu-
nisien adlý gazeteyi çýkardý. 1908 yýlýnda
Jön Türkler’den ilham alarak kurduklarý
Cemâatü’þ-þebâb et-Tûnisiyye adlý teþki-
lâtla Türk asýllý Zemerî ve Ali Bâþ Hanbe,
Cezayir asýllý Abdülazîz b. Ýbrâhim es-Seâ-
libî ile Tunus asýllý Abdülcelîl Zavuþ siyasal
etkinlikleri baþlattýlar. Ýtalyanlar’ýn 1911’-
de Trablusgarp’a saldýrýlarý Tunuslular’ý
Osmanlý Devleti’ne daha fazla yaklaþtýrdý;
Tunuslular bu savaþa açýkça destek ver-
mekten çekinmediler. Ali Bâþ Hanbe, Tu-
nuslular’ýn Osmanlýlar’a desteðini arttýr-
mak için bir dernek kurdu. Ancak Cellaz
Mezarlýðý olayý diye bilinen olaydan son-
ra 1912’de yargýlanýp Fransa’ya sürgüne
gönderildi. I. Dünya Savaþý yýllarýnda Ýs-
tanbul’a gelerek mücadelesine buradan
devam etti.

Fransýzlar 1881-1956 yýllarýnda Tunus’a
yirmi bir genel vali tayin ettiler. Bunlarýn
içinde ilk vali Théodore Justin Dominique
Roustan’dan sonra 28 Þubat 1882 – 23 Ha-
ziran 1885 tarihleri arasýnda valilik yapan
Pierre Paul Cambon himaye adý altýnda sö-
mürgeleþtirme sürecini tamamladý. An-
cak otuz yýl boyunca Fransýz sömürge si-
yasetinin baþta gelen ismi genel sekreter
Bernard Roy oldu. Tunus’taki Avrupalý sa-
yýsý giderek arttý; 1881’de 15.000 kadar
Ýtalyan varken bunlar 1901’de 71.000’e,
1911’de 88.000’e çýktý. Toplam 148.000
Avrupalý’nýn geri kalanýný 46.000 Fransýz
ve 11.000 Maltalý oluþturuyordu. Müslü-
manlarýn sayýsý ayný dönemde 1.700.000
kadardý. I. Dünya Savaþý’nda Fransa sade-
ce Tunus sömürgesindeki yerli gençlerden
63.000 kiþiyi cephelere sürdü. 1931’de
Tunus’un nüfusu 2.410.000 oldu, bunun
251.000’ini Avrupalýlar teþkil ediyordu. Bu
tarihte Fransýzlar’ýn sayýsý 91.000’e çýk-
mýþtý.

Baðýmsýzlýk yolunda mücadele edenle-
rin öncüleri arasýnda Ýslâmî konulardaki
yazýlarýyla öne çýkan Muhammed Bayram
el-Hamîs, er-Râ£id gazetesinin editörlü-
ðü yanýnda vakýf idaresi müdürü oldu. Bir
diðer önder Abdülazîz b. Ýbrâhim es-Seâ-
libî’nin 1920’de Paris’te yayýmlanan la Tu-
nisie martyre (et-Tûnisiyye eþ-þehîde)
adlý kitabý gençlik üzerinde ciddi etki bý-
raktý. Tunus’ta Fransýz sömürgeciliðine kar-
þý ilk düzenli siyasî hareket Abdülazîz b.
Ýbrâhim es-Seâlibî’nin 1920’de kurduðu el-
Hizbü’d-düstûrî ile baþladý. Ancak hareket
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III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

Halifelerle valiler Berberîler’in Ýslâm’ý be-
nimsemesi için gayret gösterdiler. Kayre-
van þehri kuruluþundan itibaren Tunus
bölgesinde Ýslâm davetinin merkezi oldu.
Eðitim ve öðretim faaliyetleri Kayrevan Sî-
dî Ukbe Camii’nde yürütülüyordu. Bu hare-
ketin öncülüðünü, Ukbe’nin askerleri için-
de sayýlarý on ikiye ulaþan sahâbîlerle ço-
ðunluðu teþkil eden tâbiîn nesline men-
sup âlimler yapýyordu. Ömer b. Abdülazîz,
Ýsmâil b. Abdullah b. Ebü’l-Muhâcir baþ-
kanlýðýnda on fakihi bölgede Berberîler’e
Ýslâm’ý öðretmekle görevlendirmiþti. On-
larýn Kayrevan’da yürüttüðü faaliyet kýsa
sürede geliþti, ders meclisleri Berberî ve
Arap öðrencilerin oluþturduðu yeni nesiller
tarafýndan büyük ilgi gördü. Tâbiîn âlim-
lerinden Ýkrime el-Berberî’nin Kayrevan’-
da tefsir ve hadis okuttuðu, onun dersle-
rine katýlmak için Maðrib’den talebelerin
geldiði rivayet edilmektedir. Daha sonra
Yahyâ b. Sellâm, Kayrevan Camii’nde tefsir
dersleri verdi ve tefsirini orada yazdý. Tu-
nus þehri 82 (701) yýlýnda kuruluþundan ký-
sa bir süre sonra bölgenin ikinci ilim mer-
kezi haline geldi. Þehrin kurucusu Hassân
b. Nu‘mân’ýn çalýþmalarý sayesinde Ber-
berîler arasýnda Ýslâm’ýn yayýlýþý hýzlandý.
Ömer b. Abdülazîz’in zekât âmili olarak
gönderdiði hadis âlimi Yahyâ b. Saîd el-
Ensârî, Tunus þehrine yerleþti ve etrafýn-
da toplanan gençlere ders verdi. Ubeydul-
lah b. Habhâb valiliði sýrasýnda Tunus þeh-
rinde Zeytûne Camii’ni yaptýrdý (116/734).
Zeytûne bu yýllardan itibaren önemli bir
ilim merkezi oldu, þehirdeki âlimlerin sa-
yýsý giderek arttý. Ayrýca büyük camilerin
yaný sýra inþa edilen mahalle mescidlerin-
de öðretim faaliyetleri yürütülüyordu. II.
(VIII.) yüzyýlýn baþlarýnda Tunus’un yerli hal-
ký Berberîler’in tamamýna yakýný Müslü-
manlýðý kabul etmiþti. Vali Yezîd b. Ebû
Müslim’in izlediði ýrkçý ve zalimce politika-
sý yüzünden Emevîler’in son döneminde
müslüman Berberîler’in büyük bir kýsmý
Hâricîliðe yöneldi. Ancak Fas ve Cezayir’de
gücünü devam ettiren Hâricîlik Tunus’ta
fazla destek görmedi, iç kýsýmdaki bazý
bölgeler hariç taraftarý kalmadý. Günümüz-
de ise halkýnýn üçte ikisi Hâricî olan Cerbe
adasý dýþýnda Tunus’ta bu mezhebin men-
subu bulunmamaktadýr.

Abbâsîler devrinin baþlarýnda Kayrevan’-
da ve Tunus’ta öðrenim gören talebelerin

revini terkederek Suudi Arabistan’a sýðýn-
dý. Devletin baþýna ayný gün görevden alý-
nan Baþbakan Muhammed Gannûþî ana-
yasaya uygun olarak geçtiyse de yine
anayasa gereði görevi meclis baþkanýna
verdiðinden Fuâd Mebeza 15 Ocak günü
geçici devlet baþkaný oldu.

Tunus’ta Ýslâmî Hareket. Tunus’ta Batý
merkezli devlet sistemi içinde dinî esas-
lara göre siyasî yapýlanmalarýn önü 1988
yýlýna kadar kapalý idi. Ýlk defa 1970’te Zey-
tûne Camii Üniversitesi hocalarý ve öðren-
cilerinin faaliyete geçirdiði Kur’ân-ý Kerîm’i
Koruma Derneði bir baþlangýç teþkil etti.
Râþid el-Gannûþî önderliðinde 1971’de Tu-
nus Üniversitesi’nde bir caminin açýlma-
sýyla yeni bir hareket baþladý ve el-Cemâ-
atü’l-Ýslâmiyye adýyla bir derneðe dönüþ-
tü. Kýsa zamanda þehrin diðer camilerine
Abdülfettâh Mûrû ile vaazlar verip büyük
bir kitleyi etraflarýnda topladýlar. 1971’de
ilkokulda, 1976’da ortaokulda, 1977’de li-
sede Arapça’nýn Fransýzca’nýn yerine eði-
tim dili olmasý gençlerin Ýslâmiyet’e ilgisi-
ni arttýrdý. Bunda 1970-1980 yýllarýnda ku-
rulan hükümetlerde Millî Eðitim Bakanlýðý
yapan Muhammed Mizâlî’nin katkýsý bü-
yüktür. 19 Eylül 1980 tarihinde Cemâa-
tü’l-Ýslâmiyye, Hareketü’l-itticâhi’l-Ýslâmî
adýyla siyasî bir yapýlanmaya dönüþtü. An-
cak hükümet 21 Aralýk günü kurucusu
Râþid el-Gannûþî’yi tutukladý ve 5 Ocak
1980’de serbest býraktý. Ardýndan tekrar
yakalanýp 1981-1984 yýllarý arasýnda hapis-
te kaldý. 23 Nisan 1980 – 8 Temmuz 1986
tarihlerinde baþbakanlýk yapan Muham-
med Mizâlî bu hareketi himaye etmekle
suçlandý ve sonunda görevden alýnýp ömür
boyu hapis cezasýna çarptýrýldý; bunun üze-
rine gizlice Fransa’ya iltica etti. 2002 yý-
lýnda cezasýnýn kaldýrýlmasýna raðmen ya-
þamaya devam ettiði Paris’te 23 Haziran
2010’da vefat etti. Râþid el-Gannûþî ömür
boyu hapis cezasýna çarptýrýldýysa da Zey-
nelâbidîn b. Ali tarafýndan 1988’de serbest
býrakýldý. Ayný yýl ismini Hizbü’n-nehda ola-
rak deðiþtiren hareket 1989’da yapýlan ge-
nel seçimlerde % 22 oy aldýðýný ilân eder-
ken resmî rakamlar bunu % 17 olarak gös-
terdi. Bu harekete karþý uygulanan baský
neticesinde önce hapse atýlan ve ardýndan
serbest býrakýlan Râþid el-Gannûþî Ceza-
yir’e iltica etti. 1991’e kadar burada kal-
dý, ardýndan Sudan’ýn baþþehri Hartum’a
sýðýndý ve 1993’te iltica ettiði Ýngiltere’de
2011 yýlýna kadar sürgün hayatý yaþadý.
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