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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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arada Aðlebîler’in Mu‘tezile ile yakýn iliþ-
kileri ve Emîr I. Ziyâdetullah döneminden
(817-838) itibaren Abbâsî politikasýna pa-
ralel þekilde Mu‘tezile’nin resmî mezhep
haline gelmesi idarecilerle Mâlikî fakihle-
rinin arasýnýn açýlmasýna zemin hazýrla-
mýþtý. Bazý fakihler halku’l-Kur’ân mese-
lesinde baþlatýlan mihne politikasý yüzün-
den takibata mâruz kaldý. Diðer taraftan
Kayrevan Camii’nde Cebriyye, Mürcie ve
Ýbâzýyye mensuplarýnýn ders halkalarý ku-
rulur, Mâlikî ve Hanefî fakihleriyle onlarýn
âlimleri arasýnda tartýþmalar cereyan eder-
di. Sahnûn kadýlýk görevine getirilince bu
tartýþmalarý yasakladý. Aðlebîler devrinde
Kayrevan ve Tunus’ta yetiþen din âlimle-
rinden bazýlarý þunlardýr: Kayrevan kadýsý
ve Sicilya fâtihi Esed b. Furât, Mâlikî fýk-
hýnýn temel kaynaklarýndan el-Müdev-
venetü’l-kübrâ’nýn müellifi Sahnûn ve oð-
lu Muhammed b. Sahnûn, Ýbn Abdûs el-
Kayrevânî, muhaddis Behlûl b. Râþid el-
Kayrevânî, Mûsâ b. Muâviye es-Sumâdý-
hî, Ebû Semüre Þecere b. Îsâ el-Meâfirî et-
Tûnisî, Yûsuf b. Yahyâ el-Megamî, Yahyâ
b. Ömer el-Kinânî, Îsâ b. Miskîn. Tunus
bölgesinin (Ýfrîkýye) fethiyle ilgili ilk eserin
II. (VIII.) yüzyýlýn sonlarýnda ölen Îsâ b. Ým-
rân b. Ebü’l-Muhâcir tarafýndan yazýldýðý
bilinmektedir. Ebü’l-Arab gibi tarihçiler
günümüze ulaþmayan bu eserden yarar-
lanmýþtýr. Aðlebîler dönemi bunun yanýn-
da felsefe, matematik, astronomi ve týp
ilimlerinde yetiþen âlimlerle dikkat çeker.
II. Ýbrâhim, Baðdat’taki Beytülhikme’yi ör-
nek alarak o sýrada baþþehir olan Rakka-
de’de bir araþtýrma merkezi ve kütüphane
inþa ettirdi; burada görev yapmak üzere
týpta ve ulûm-i evâilde tanýnan bazý Bað-
datlý âlimleri getirtti. Baþkanlýðýný mate-
matikçi Ebü’l-Yüsr Ýbrâhim b. Ahmed eþ-
Þeybânî’nin üstlendiði merkezin kütüpha-
nesinde çok sayýda deðerli eser toplamýþ-
tý. Bu kitaplar Fâtýmîler tarafýndan Kahi-
re’ye götürüldü (Ýbrâhim Harekât, II, 62).
Merkezde yetiþen âlimlerden Muhammed
b. Cezzâr ve Ziyâd b. Halfûn týp, yahudi
hekimi Ýshak b. Süleyman el-Ýsrâilî týp ve
felsefe, Ebû Saîd es-Saykalî felsefede te-
mayüz etmiþtir. Hekim, eczacý ve tarihçi
Ebû Ca‘fer Ýbnü’l-Cezzâr el-Kayrevânî böl-
gede Ýbn Sînâ’nýn yerini tutan tabip ola-
rak nitelenir; Ebû Ca‘fer’in çok sayýda ese-
ri vardýr. Kayrevan ilim merkezinin etkile-
ri Kartaca asýllý bir hýristiyan olan Afrikalý
Konstantin vasýtasýyla Batý dünyasýna ulaþ-
tý. Kayrevan’da yetiþen Konstantin Arap
dili, matematik, özellikle týp ve astrono-
mi alanýnda temayüz ettikten sonra Ýtal-
ya’ya geçti. Salerno’da Monte Cassino’da-

ki Benedictine Manastýrý’nýn baþýna geti-
rilmesinin ardýndan rahipleri Arap diliyle
ilgilenmeye, týp, astronomi ve astrolojiye
dair Arapça kitaplarý Latince’ye çevirme-
ye teþvik etti. Böylece Ýslâm kültürünü Ba-
tý’ya taþýyanlarýn öncülerinden biri oldu
(Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, I, 39). Ken-
disi de þair olan Ýbrâhim b. Aðleb ve di-
ðer Aðlebî emîrlerinin þairlere gösterdiði
yakýnlýk sayesinde Kayrevan’da þiir de ge-
liþti. Öte yandan Aðlebî kâtiplerinden Ebü’l-
Yüsr eþ-Þeybânî divan yazýþmalarýnda te-
mayüz etti ve bir ekol meydana getirdi.
Kitap toplamaya önem veren Aðlebî emîr-
leri Sîdî Ukbe Camii’nde bir kütüphane
yaptýrdýlar. Bu kütüphanedeki yazmalar-
dan bazýlarý günümüze ulaþmýþtýr (Ýbrâ-
him Harekât, I, 62). II. Ýbrâhim’in kütüp-
hanesinden de söz edilir. Camilerin yaný
sýra sahillerde inþa edilen ribâtlarda da kü-
tüphaneler bulunuyordu.

Mâlikîliðin uygulanmasýný ortadan kal-
dýrmayý bir devlet politikasý haline getiren
Fâtýmîler’in Ýfrîkýye döneminde (909-973)
Tunus’ta ilmî hareket büyük baskýya mâ-
ruz kaldý. Kayrevan Camii’nde Mâlikî ve
Hanefî fakihlerinin dersleri yasaklandý, ba-
zý fakihler hapse atýldý, birkaçý daha aðýr
cezalara çarptýrýldý. Bu þartlarda öðretim
evlerde gizli olarak devam ettirildi. Fâtý-
mî idarecilerinin baskýlarý ve özellikle Hz.
Ebû Bekir ile Ömer'e ta‘`netmelerinin Mâ-
likî fakihlerini onlara karþý Ehl-i sünnet’in
görüþlerini savunmaya ve bu konuda eser-
ler yazmaya sevkettiði görülmektedir. Fâ-
týmî halifeleri için yazdýðý övgü þiirleriyle
tanýnan ve Batý Ýslâm dünyasýnýn Buhtu-
rî’si denilen Ali b. Muhammed el-Ýyâzî bu
dönemin en meþhur þairidir. Fâtýmîler’in
Kahire’ye intikalinden sonra baþlayan Zîrî-
ler devrinde Tunus’ta Mâlikîlik tekrar güç-
lendi. Ýki dönemde de yaþayan ve bölge-
de Mâlikîler’in önderi olan Ýbn Ebû Zeyd,
Þiî-Fâtýmîler’in baskýlarýna karþý mücade-
le etmek suretiyle Ehl-i sünnet’in görüþ-
lerini savundu; Ehl-i sünnet ile Þîa arasýn-
daki ihtilâflara dair çeþitli risâleler kaleme
aldý. Ýbn Ebû Zeyd’in vefatýndan sonra Kay-
revan’da Mâlikî mezhebinin otoritesi ha-
line gelen Ebü’l-Hasan el-Kabisî, Eþ‘ariy-
ye’nin bölgeye yayýlmasýna katkýda bulun-
du. Zîrî Hükümdarý Muiz b. Bâdîs’in 441
veya 443’te (1049 veya 1051) Fâtýmîler’le
iliþkisini keserek Mâlikî mezhebinin uygu-
lanacaðýný ilân etmesiyle yeni bir dönem
baþladý. Nitekim Makrîzî, Ýfrîkýye’de Mâli-
kîliðin yeniden güçlenmesinin en büyük
âmili olarak Muiz b. Bâdîs’i göstermekte-
dir (el-ƒý¹a¹, II, 333-334). Böylece siyasî ik-
tidarýn desteðini alan Mâlikî mezhebi ye-

bazýlarý Ebû Hanîfe, Ýmam Mâlik ve diðer
âlimlerin derslerine katýlmak için Mýsýr,
Hicaz ve Irak’a gittiler; dönüþlerinde bu
iki imamýn mezhebini Tunus’ta yaymaya
çalýþtýlar. Tunus’ta yetiþtikten sonra Mýsýr’-
da Leys b. Sa‘d ve Ýbn Lehîa, Irak’ta Süf-
yân es-Sevrî, Medine’de Mâlik b. Enes’in
derslerine katýlan Ali b. Ziyâd el-Absî, Ýmam
Mâlik’in el-Muva¹¹aßýný Tunus þehrine ge-
tirdi ve onun görüþlerini yaymaya baþla-
dý. Bu mezhebi Kayrevan’da ilk defa Ýbn
Ganim el-Kadî’nin tanýttýðý belirtilmekte-
dir. Kayrevan’daki tahsilinden sonra önce
Irak’a gidip bir süre Ebû Hanîfe’nin ders-
lerine giren, ardýndan Medine’ye geçip Mâ-
lik b. Enes’ten ders alan Ýbn Ferruh, Ha-
nefî mezhebinin bölgede tanýnmasýnda
aracý oldu. Böylece Kayrevan ve Tunus ca-
milerinde daha ziyade bu iki mezhebin fýk-
hý okutuldu. Abdurrahman b. Ziyâd, Ebû
Mes‘ûd b. Eþres, Abbas b. Velîd, Zeyd b.
Biþr, Hâlid b. Ebû Ýmrân et-Tücîbî, Abdül-
melik b. Kerîme, Ebû Küreyb Abdurrah-
man b. Küreyb bu dönemde Tunus’ta ye-
tiþen önemli âlimlerdendir. Abbâsî Valisi
Yezîd b. Hâtim’in kâtip olarak görevlen-
dirdiði Basra nahiv âlimlerinden Ebû Ali
Hasan b. Saîd el-Basrî, Basra’nýn ileri ge-
len lugat bilginlerinden Yûnus b. Habîb,
Kûfe nahivcilerinden Kuteybe el-Cu‘fî, va-
linin çocuklarýna muallimlik yapan Ýyâz b.
Avâne el-Kelbî, Kayrevan’da Arap dili ça-
lýþmalarýnýn öncüleri oldu. Ayrýca þairlere
büyük ilgi gösteren valinin etrafýnda çok
sayýda þair toplandý. Bunlarýn çevresinde
baþlayan lugat çalýþmalarý ve edebî hare-
ket kýsa sürede geliþti; III. (IX.) yüzyýlýn ilk
yarýsýnda Abdülmelik b. Katan el-Mehrî
gibi nahivciler yetiþti.

Aðlebîler devrinde baþþehir Kayrevan di-
nî ilimlerle edebiyatýn merkezi haline gel-
di. Kayrevan ve Tunus’a Endülüs ve Sicilya
þehirlerinden öðrenciler gelir, buradan al-
dýklarý ilmî, felsefî anlayýþý ülkelerinde yay-
maya çalýþýrlardý. Böylece Tunus, II. (VIII.)
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bölgede Ha-
nefî ve Mâlikî mezhebinin merkezi konu-
muna yükseldi. Nitekim Kayrevan kadýsý-
nýn belirlenmesi için kendilerine danýþýlan
ve çoðu Hanefî olan âlimler Hanefî fakihi
Süleyman b. Ýmrân’ý, Süleyman ise Sah-
nûn’u teklif etmiþti. Ýfrîkýye’de en geniþ
talebe halkasýna sahip olduðu belirtilen
Sahnûn’un 234’te (849) kadýlýða tayin edil-
mesi dengeyi Mâlikî mezhebi lehine çe-
virdi. Hanefîlik varlýðýný III. (IX.) yüzyýlýn so-
nuna kadar devam ettirdiyse de ardýn-
dan Mâlikî mezhebi Tunus ve Kayrevan
çevresinde tek mezhep haline geldi, Mað-
rib’e doðru yayýlýp bölgeyle özdeþleþti. Bu
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100’e ulaþtýðý söylenen þairlerine büyük ih-
sanlarda bulunurdu. Cömertliðiyle meþ-
hur oðlu Temîm’in sarayý da çeþitli ülke-
lerden gelen þairlerin toplandýðý yerdi. Þeyh
Muhriz b. Halef, Ali b. Abdülganî el-Hus-
rî, Ýbn Reþîk, Ýbn Þeref gibi þairler Muiz b.
Bâdîs’in sarayýnda bulundular. Rakýk el-
Kayrevânî, Türâb es-Sûsî, Ýbn Ureybe el-
Mehdevî ve Abdülvâhid b. Fütûh dönemin
diðer önemli þairleridir. Bu devirde yeti-
þen lugat âlimlerinin baþýnda Abdullah b.
Muhammed el-Mekfûf, bütün Ýslâm dün-
yasýnda tanýnan Muhammed b. Ca‘fer el-
Kazzâz ve onun öðrencileri Ýbn Þeref ile
Ýbn Reþîk gibi âlimler gelir.

Horasânîler’in baþþehri olarak kaldýðý dö-
nemde (1062-1159) Tunus þehri, bölgenin
önemli bir ilim merkezi haline geldi. Bu-
rada yetiþen çok sayýda fakih bölgedeki
þehirlerde kadýlýk görevini üstlendi (Bek-
rî, II, 697-699). Hayatýnýn son yýllarýnda Tu-
nus’ta Horasânî emîrine sýðýnan Ýbn Ham-
dîs es-Sýkýllî, Horasan emîrleri hakkýnda
söylediði þiirleriyle meþhurdur. Kýsa süren
Muvahhidler döneminde Ýbn Tûmert’in gö-
rüþleri uyarýnca Mâlikî fakihlerinin fürûa
dair eserlerinin yakýlmasý için emirnâme-
ler çýkarýldý. Buna raðmen Mâlikîlik Tunus’-
ta varlýðýný korudu, Muvahhidler’in son yýl-
larýnda Hafsîler’in kurucusu Ebû Zekeriy-
yâ’nýn vali tayin edilmesine kadar Ýbn Tû-
mert’in görüþleri Tunus’ta etkisini göste-
remedi. Ebû Zekeriyyâ, Muvahhidî düþün-
cesini Endülüslü Zâhirî âlimleri vasýtasýyla
yaymak istediyse de bölgede Mâlikî mez-
hebinin kesin hâkimiyeti sebebiyle onun
gayretleri de sonuçsuz kaldý. Muvahhid-
ler zamanýnda Ebû Medyen’in bölgeye gel-
mesinden itibaren tasavvufî hareket güç-
lendi.

Tunus’u baþþehir edinen ilk büyük dev-
let olan Hafsîler, Tunus’u ayný zamanda
ülkenin en önemli ilim merkezi haline ge-

tirdiler. Dönemin baþlarýnda Endülüs’ten
çok sayýda âlim geldiði gibi Doðu Ýslâm
dünyasýndaki ilmî geliþmeler de bölgeye
yansýdý. Kelâm ilmi alanýnda bir canlanma
görüldü. Öte yandan devletin kurucusu
Ebû Zekeriyyâ tarafýndan Tunus’ta bölge-
deki ilk medrese inþa edildi. Ardýndan en
önemlileri Tunus’taki Þemmâiyye, Muar-
radiyye, Tevfîkýyye, Müntasýriyye ve Zey-
tûne olmak üzere medreselerin sayýsý art-
tý ve Tunus âlimlerin toplanma noktasý ol-
du. Bölgenin diðer þehirlerinden ve Endü-
lüs’ten gelen pek çok âlim Tunus’a yer-
leþti. Endülüs’ten bilhassa VII. (XIII.) yüz-
yýlýn ilk yarýsýnda Belensiye, Þâtýbe, Mür-
siye, Ceyyân, Kurtuba ve Ýþbîliye’nin hýris-
tiyanlarýn eline geçmesinin ardýndan Tu-
nus’a gelen çok sayýda göçmen arasýnda
Ýbnü’l-Ebbâr, Hâzim el-Kartâcennî, Ýbn Us-
fûr el-Ýþbîlî, Ýbn Amîre gibi bölgedeki ilmî
hareketi etkileyen âlimler bulunuyordu.
Abdurrahman b. Muhammed ed-Debbâð,
bu dönemde yazýlan en önemli tefsirin
müellifi Ýbn Arafe, onun talebesi Übbî, Mâ-
likîler’in Tunus’taki önemli âlimlerinden
biri olan müfessir Ýbn Bezîze, talebesi Ýbn
Zeytûn, Burzülî, Ýbn Râþid el-Kafsî, Gub-
rînî, Ýbn Nâcî, Muhammed en-Nefzâvî,
Muhammed b. Þuayb el-Haskerî, Ebû Ali
Nâsýrüddin Mansûr eþ-Þâdilî, Muhammed
b. Câbir el-Vâdîâþî, Ebü’l-Kasým el-Lübey-
dî, tarihçi, sosyolog ve devlet adamý Ýbn
Haldûn ve Muhammed b. Kasým er-Ras-
sâ‘ Hafsîler zamanýnda yetiþen din âlim-
lerinin en meþhurlarýdýr. Ebû Medyen’in
geliþinden itibaren bölgede sayýlarý artan
mutasavvýflardan Abdülazîz el-Mehdevî,
Ebû Yûsuf ed-Dehmânî, Ebû Ali en-Neftî,
Ebû Saîd el-Bâcî ve Tâhir el-Mezûgý tema-
yüz etti. VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren þeyh-
lerin sayýsý arttý; hayatýnýn önemli bir kýs-
mýný Tunus’ta geçiren Ebü’l-Hasan eþ-Þâ-
zelî devrinin en mühim tasavvufî þahsiye-
tidir. Ancak düþünceleri ulemânýn tepkisi-
ni çekince kalabalýk bir mürid topluluðuy-
la birlikte Mýsýr’a gitti ve orada vefat et-
ti. Þâzeliyye tarikatý bütün Maðrib’de ya-
yýldý, ulemâ üzerinde de etkili oldu. XIV.
yüzyýlda tarikatlar kýrsal ve daðlýk kesim-
lerde de etkilerini hissettirmeye baþladý ve
oralarda zâviyelerin kurulmasýyla pekiþti.
Þeyhlerin aileleri, öðrencileri ve müridle-
riyle beraber yaþadýðý bu zâviyeler yolcu-
larýn ve hac kervanlarýnýn uðradýðý ve aðýr-
landýðý mekânlar haline geldi. Tunus’ta
Hammûde Paþa Camii civarýndaki zâviye-
sinde medfun Arûsiyye tarikatýnýn kuru-
cusu Ahmed b. Muhammed el-Arûs el-
Hevvârî, Kasým el-Cilîzî, Þa‘biyye’nin kuru-
cusu Ahmed b. Mahlûf eþ-Þa‘bî, Ali evlâ-

niden adliye teþkilâtýna hâkim oldu ve hal-
kýn tek mezhebi haline geldi. Öte yandan
Kayrevan’ýn Eþ‘arî kelâmcýlarýndan Mu-
hammed b. Atîk et-Temîmî sayesinde böl-
gede Eþ‘arîlik de yayýldý ve V. (XI.) yüzyýl-
dan itibaren hâkim mezhep konumuna
yükseldi. Ebü’l-Fazl Yûsuf b. Mesrûr, Mu-
hammed b. Hâris el-Huþenî, Ali b. Abdül-
ganî el-Husrî, Ebû Ýmrân el-Fâsî, Ebü’l-Ha-
san el-Lahmî, tefsir sahibi Ali b. Faddâl
el-Mücâþiî, Ebü’l-Abbas el-Mehdevî, Ýbn
Reþîk el-Kayrevânî, Ýbn Þeref el-Kayrevâ-
nî, Ebû Ýshak et-Tûnisî, Medine karii Nâ-
fi‘in Verþ tarikiyle gelen ve Maðrib’de gü-
nümüzde de yaygýn olan kýraatini bölgeye
taþýyan Ýbn Hayrûn, ondan kýsa süre son-
ra bu alanda yetiþen müfessir Mekkî b.
Ebû Tâlib, Zîrîler döneminin diðer tanýn-
mýþ âlimleridir. Tunus’ta tasavvuf hareket-
leri IV. (X.) yüzyýlda Þeyh Muhriz b. Halef’-
le baþladý. Büyük itibar gören Muhriz’in
mezarý günümüzde Tunus þehrinin baþta
gelen ziyaret yerlerindendir. Devlet tara-
fýndan desteklenen Muhriz ve müridleri
Tunus’ta Þiîler’le mücadelede etkin rol oy-
nadýlar. Bölgenin ilk tabakat müelliflerin-
den Ebü’l-Arab ve talebesi Muhammed b.
Hâris el-Huþenî daha sonraki âlimlere ör-
nek teþkil etti. Ebû Bekir Abdullah b. Mu-
hammed el-Mâlikî, Kuzey Afrika’da bili-
nen ilk bölge tarihinin sahibi Ýbnü’r-Rakýk
el-Kayrevânî, Ebû Ca‘fer Ýbnü’l-Cezzâr ve
Fâtýmî Baþdâîsi Kadî Nu‘mân b. Muham-
med dönemin diðer tarihçileridir. Zîrîler
devrinde astronomi alanýnda Abdülmün‘im
b. Muhammed el-Kindî el-Kayrevânî ve Zî-
rî Emîri Muiz b. Bâdîs’in müneccimliðini
yapan Ali b. Ebü’r-Ricâl temayüz etti. Di-
ðer taraftan bizzat kimya ile meþgul olan
Mehdiye Zîrî emîri Yahyâ b. Temîm’in ma-
denlerin tahlili için bir atölye açtýðý ve bu-
rayý aletler ve önemli bir kütüphaneyle do-
nattýðý bilinmektedir (Hasan Hüsnî Ab-
dülvehhâb, I, 40). Muiz b. Bâdîs, sayýlarý
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TUNUS

Endülüslü bazý þairlerin geliþiyle yeniden
canlandý. Ali el-Gurâb es-Sefâkusî, Muham-
med el-Vergý, Muhammed Mâzûr, el-Hâc
Hammûde, Abdüllatîf et-Tavîr el-Kayrevâ-
nî gibi þairler yetiþti. Bu dönemde Arap
edebiyatýnda Muhammed b. Abdülcebbâr
er-Ruaynî, Ali b. Ýbrâhim et-Ticânî, Ah-
med el-Leyyânî, Ebü’l-Mutarrif b. Umey-
re, Ýbn Ebü’l-Hüseyin, Hâzim el-Kartâcen-
nî, Ahmed b. Muhammed el-Hallâf ve Ýbn
Abdüsselâm Seâde temayüz etti. Hafsî-
ler devrinde Tunus’ta zengin kütüphane-
ler kuruldu. Ebû Zekeriyyâ’nýn sarayýnda
yaptýrdýðý kütüphanede 30.000 cilt kitap
bulunuyordu. Ebû Fâris Abdülazîz’in Tu-
nus Zeytûne Camii’nde kurduðu kütüpha-
neye 30.000’den fazla eser vakfettiði bi-
linmektedir. Bu kütüphaneye vakfedilen
kitaplarýn sayýsý 200.000’e ulaþmýþtý. Sul-
tan Ebû Ömer Osman sarayýndaki kütüp-
haneleri Zeytûne’de hazýrlattýðý yeni bir
kütüphaneye nakletti. Daha sonra V. Mu-
hammed el-Mütevekkil ayný mekânda Ab-
daliyye Kütüphanesi’ni yaptýrdý. Kütüp-
hanesine yazma eser satýn almak için Ýs-
panya’nýn Þâtýbe þehrine gönderdiði bir
kiþi 3000 yazma eserle geri dönmüþtü.
Ýspanya iþgali sýrasýnda tahribe mâruz ka-
lan bu kütüphanelerden Zeytûne Kütüp-
hanesi Hüseynîler döneminde yenilendi.

Osmanlý hâkimiyetinin ilk safhasýnda Ýs-
panya’nýn Tunus’u iþgali sebebiyle ülke-
deki âlimlerin önemli bir kýsmý baþka böl-
gelere gitmiþti. Bölgenin kesin olarak Os-
manlý hâkimiyetine girmesinin ardýndan
bunlarýn çoðu geriye dönünce ilmî hayat
tekrar canlandý. Osmanlýlar’la birlikte böl-
gede Hanefî mezhebi yeniden ortaya çýk-
tý. Yûsuf Dayý’nýn açtýðý ve Ramazan Efen-
di’yi müderris tayin ettiði ilk Hanefî med-
resesini yenileri takip etti. Askerlerin yaný
sýra Osmanlý ülkesinin çeþitli bölgelerin-
den gelen göçmenlerle ülkedeki Hanefî-
ler’in sayýsý büyük oranda arttý. Bu arada
pek çok Hanefî fakihi oraya geldi, cami ve
medreselerde Hanefî fýkhý öðretimi baþla-
dý. Bunlardan lugat, meâni, beyân, man-
týk, fýkýh ve tefsir konularýnda meþhur olan
Molla Ahmed, Zeytûne’de müderrislik gö-
revine getirildi ve çok sayýda talebe yetiþ-
tirdi. Yûsuf Dayý’dan itibaren kadýlkudât
Hanefîler’den seçildi. Osmanlý dönemin-
de özellikle XVII. yüzyýlýn baþlarýnda En-
dülüs’teki müslümanlarýn toptan sürgün
edilmesinin ardýndan yoðunluk kazanan
göç esnasýnda Tunus’a gelen Endülüslü
âlimler þehrin ilmî hayatýna katký saðladý.
Dayýlar ve Hüseynîler devrinde Tunus’ta
yeni cami ve medreseler inþa edildi, þehir-
deki medreselerin sayýsý otuza ulaþtý (Tâ-

hir el-Ma‘mûrî, s. 81-969). Ebüssuûd’un
tefsirine geniþ bir hâþiye yazan Þeyh Ebû
Abdullah Muhammed Zeytûne, Muham-
med Kuveysim, Ali es-Süveysî ve Þeyhül-
kurrâ Mustafa Ýzmirli, Muhammed Ham-
mûde Fütâte, Ebü’l-Abbas Ahmed eþ-Þe-
rîf el-Hanefî, Ebû Abdullah Muhammed
Tâcülârifîn el-Osmânî, Yûsuf ez-Zaðvânî,
Sâlih el-Kevvâþ, Kara Batak diye bilinen
Muhammed b. Mustafa, Kara Hoca ola-
rak tanýnan Ahmed Burnâz, Osmanlý dö-
neminde yetiþen âlimlerin en meþhurla-
rýdýr. Ýbn Ebû Dînâr el-Kayrevânî, Muham-
med b. Muhammed el-Endelüsî, Mahmûd
b. Saîd Makdîþ, Ýbn Ebü’d-Dýyâf, Muham-
med es-Sagýr b. Yûsuf el-Bâcî, el-Hâc Ham-
mûde ve Muhammed b. Osman es-Se-
nûsî dönemin önemli tarihçilerinin baþýn-
da gelir.

Tunus’ta Ahmed Bey zamanýnda Batý-
lýlaþma faaliyetleri baþladý. 1840’ta Bar-
do’da Avrupa tarzýnda ilk yüksek harp oku-
lu açýldý. Fransa ve Ýstanbul’dan subaylar
ve kitaplar getirtildi. 1873’te “müdîran”
reisliðine tayin edilen Hayreddin Paþa re-
form çalýþmalarýna hýz verdi; 1876’da Sâ-
dýký Koleji açýldý. Bardo Harp Okulu’nda ve
bu kolejde himaye döneminin ardýndan
Tunus yönetimini üslenecek kadrolar ye-
tiþti. Bu iki okulun mezunlarý, geleneksel
Ýslâmî eðitime yeni bir yön vererek ya-
bancý dillerle modern ilimlerin öðretimini
birlikte gerçekleþtirmek için 1896’da el-
Cem‘iyyetü’l-Haldûniyye’yi kurdular. Hay-
reddin Paþa, Ýbn Ebü’d-Dýyâf, Muhammed
Fâzýl Ýbn Âþûr, Muhammed Bayram, tef-
sir sahibi Muhammed Tâhir Ýbn Âþûr, Ha-
san Hüsnî Abdülvehhâb, Abdülazîz b. Ýb-
râhim es-Seâlibî, Muhammed b. Osman
es-Senûsî, Osmanlý hâkimiyetinin son dev-
rinde ve iþgal döneminde Tunus’un önde
gelen âlim, fikir ve siyaset adamlarýdýr.
Günümüzde Tunus’ta on üç üniversite, çok
sayýda yüksek okul ve enstitü bulunmak-
tadýr.
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dýndan Sâlim el-Mezûgý ile oðlu Âmir b.
Sâlim el-Mezûgý, Ebû Saîd Halef b. Yahyâ
et-Temîmî el-Bâcî, Ebü’l-Hasan Ali el-Mün-
tasýr, Ebû Muhammed el-Mercânî ve Mu-
hammed b. Ýmrân zâviyelerdeki faaliyet-
leriyle etkili olan mutasavvýflardan bazýla-
rýdýr. Kadiriyye bölgeye Kayrevan’daki zâ-
viyesinde medfun Ebü’l-Kasým b. Halef et-
Tücîbî vasýtasýyla girdi. Günümüzde Þâze-
liyye’nin bazý kollarý, Ticâniyye, Kadiriyye
ve Ýbn Azzûz Mustafa b. Muhammed’e
nisbet edilen Azzûziyye tarikatý ülkede var-
lýðýný devam ettirmektedir.

Hafsîler döneminde yetiþen Ýbn Haldûn,
Kitâbü’l-£Ýber’inin iki cildini Kuzey Afri-
ka tarihine ayýrmýþtýr. Hânedan tarihi tü-
ründe Ýbn Hammâd es-Sanhâcî, Ýbn Kun-
füz, Ýbnü’þ-Þemmâ el-Hintâtî ve Abdul-
lah Muhammed ez-Zerkeþî; tabakat tü-
ründe Abdurrahman b. Muhammed ed-
Debbâð, Ýbn Nâcî el-Kayrevânî, Gubrînî za-
manýn diðer meþhur tarihçileridir. Öte yan-
dan Mayurka adasýnda doðan ve Fransis-
ken papazlarý tarafýndan eðitilen Ansel-
mo Turmeda 1388 yýlýnda geldiði Tunus’-
ta Hafsî sultanýnýn huzurunda müslüman
oldu ve Abdullah adýný aldý. Tu¼fetü’l-
erîb fi’r-reddi £alâ ehli’½-½alîb baþta ol-
mak üzere Katalanca ve Arapça eserler
yazan Abdullah et-Tercümân, Tunus’ta öl-
dü ve oraya defnedildi. Bu dönemde kimya
alanýnda eserinin bazý bölümleri Batý dil-
lerine çevrilen Tîfâþî yetiþti. Sefâkus þeh-
rinden Þerefî ailesinin bazý üyeleri XVI. yüz-
yýlýn ortalarýndan sonuna kadar yaptýkla-
rý haritalarla ün kazandýlar. Ali b. Ahmed
eþ-Þerefî es-Sefâkusî 955’te (1548) sekiz
yapraklý bir atlas hazýrladý. Ailenin diðer
bir üyesi Muhammed b. Ali eþ-Þerefî 1601’-
de doðu yarýsý Ýdrîsî’nin haritasýna, batý
yarýsý Katalonyalý gemicilerin haritalarýna
dayanan bir dünya haritasý yaptý. Mûsiki-
de Þeyh Muhammed ez-Zarîf, matema-
tikte Ali b. Muhammed el-Kallesâdî, týp-
ta Endülüs’ten göç eden Ýbn Enderâs Mu-
hammed b. Ahmed, oðlu Ebû Ya‘kub Yû-
suf, Ahmed b. Abdüsselâm es-Sýkýllî ve Ab-
durrahman es-Sýkýllî yetiþti. Hafsîler dev-
rinde þiir geliþti. Divan sahibi olan Ebû Ze-
keriyyâ ve oðlu Müstansýr þairleri himaye
ederdi. Tunuslu þairlerin sayýsý arttýðý gi-
bi Ýbnü’l-Ebbâr, Hâzim el-Kartâcennî gibi
Endülüslü þairlerden pek çoðu buraya ge-
lip yerleþti. Sûse þairlerinden Ruaynî, Ýbn
Nahîl, Ýnân b. Câbir, Ýbn Ebü’l-Hüseyin, Ýb-
nü’s-Simâ el-Mehdevî, Þihâb b. Halûf, Ebü’l-
Haccâc el-Beyyâsî, Ýbn Arabiyye el-Meh-
devî ve Ahmed es-Savvâf dönemin diðer
önemli þairleridir. Hafsîler’in son zaman-
larýnda zayýflayan þiir, XI. (XVII.) yüzyýlda
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di. Bu sebeple günümüzde baþþehir Tu-
nus’un banliyösü durumundaki Kartaca’-
da bulunan en eski kalýntýlar Roma döne-
mine aittir. Bu dönemde þehir anfiteatr,
gösteriþli evler, tapýnaklar, su kemerleri ve
hamamlarla donatýldý. el-Cem’deki büyük
Colloseum bütün Tunus’ta Roma devrin-
den kalan en görkemli yapýdýr. Yaklaþýk
30.000 kiþilik bu yapý oldukça saðlam du-
rumda günümüze ulaþmýþtýr. Bölgede da-
ha sonraki Vandal ve Bizans egemenliði
sýrasýnda önemli bir bölümü zamanýmýza
kadar gelmeyen bazilikalar inþa edildi.

VII. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Ýslâm
akýnlarýnýn baþlamasý esnasýnda Tunus,
670’te Ukbe b. Nâfi‘ tarafýndan önemli bir
üs durumundaki Kayrevan þehrinin kurul-
masý ile büyük ölçüde müslümanlarýn eli-
ne geçti. Uzun süre Kartaca’nýn varoþu olan
Tunus þehri, Araplar’ýn fethinin ardýndan
Ýfrîkýye’nin kültürel ve ekonomik baþþehri
haline geldi. 671’de Ukbe b. Nâfi‘in inþa
ettirdiði büyük camisiyle Kayrevan’ýn Ýs-
lâm âleminin dördüncü dinî merkezi ola-
rak kabul edilmesi bölgeyi bir ölçüde kut-
sallaþtýrdý. Sonraki devirlerde yapýlan pek
çok deðiþiklikle bugüne ulaþan Kayrevan’-
daki Sîdî Ukbe Camii, ortadaki daha geniþ
tutulan mihraba dik neflerin kýble yönün-
de enine bir nefle kesilmesinden oluþan
plana sahip harimi, revaklarla çevrili avlu-
su ve kuzey duvarýnýn ortasýnda kademe-
ler halinde yükselen kare gövdeli minare-
siyle sadece Tunus’ta deðil bütün Maðrib

ülkelerinde büyük bir etki yaptý. Baþþe-
hirde ticaretin yoðunlaþtýðý bir yerde inþa
edilen Zeytûne Camii (80/699) ve Hafsî-
ler’in eseri Halk Camii’nde (XIV. yüzyýl) ay-
ný plan þemasý ana hatlarýyla uygulandý.

Abbâsîler zamanýnda 800 yýlýndan son-
ra Tunus, Aðlebîler’in yönetiminde yarý ba-
ðýmsýz bir statü kazandý. Bu devirde ül-
kede önemli bir mimari faaliyet göze çar-
par. Sefâkus (849) ve Sûse (850-851) ulu-
camileriyle askerî amaçlý Münestîr ve Sû-
se Ribâtý (VIII. yüzyýlýn ikinci yarýsý) Aðlebî-
ler’in inþa ettirdiði önemli yapýlardýr. Bu-
nun yanýnda Sîdî Ukbe Camii günümüz-
deki görünümüne büyük ölçüde bu dö-
nemde yapýlan onarýmlarla ulaþtý. Aðlebî-
ler’in ardýndan bölgede sýrasýyla Fâtýmî,
Muvahhid ve Hafsî egemenlikleri görülür.
At nalý kemerli giriþ kapýsýyla dikkati çe-
ken Mehdiye Ulucamii (916) Tunus’ta Fâ-
týmîler’den kalan en önemli yapýdýr. XII.
yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Tunus’ta ida-
reyi eline geçiren Muvahhidler zamanýn-
da Zeytûne Camii’nden sonra þehrin en
mühim mâbedi sayýlan Kasba Camii inþa
edildi (1232-1236). Bir sarnýç üzerinde yük-
selen cami dilimli kemerlerin süslediði ka-
re gövdeli minaresiyle ünlüdür. Ülke Haf-
sîler döneminde yoðun bir yapýlaþmaya
sahne oldu. Hafsîler’in Tunus’ta inþa et-
tirdiði Tevfîk (XIII. yüzyýl), Ebû Muham-
med (XIII. yüzyýl) ve Mellasin (XV. yüzyýl)
camileri, sütunlarla taþýnan tonoz örtülü
enine geliþen ibadet mekâný ve avlunun
bir köþesinde kare blok halinde yükselen
minareden meydana gelmektedir. Ayrýca
bu dönemde ortadaki avluya açýlan eyvan-
lar ve hücrelerden teþekül eden medrese-
ler yaptýrýldý. Bunlara Þemmâiyye (1249)
ve Müntasýriyye (1437) medreselerini ör-
nek vermek mümkündür.

Tunus’ta ortaya konan mimari, süsle-
me ve el sanatlarýnda Endülüs-Maðrib sa-
natýnýn etkisi çok açýk biçimde görülmek-
tedir. Osmanlý döneminin ilk yýllarýnda bu
gelenek bütün ilkeleriyle devam etti, Türk
sanatýna ait özellikler ancak XVII. yüzyýl-
dan itibaren ortaya çýkmaya baþladý. 300
yýlý aþkýn bir süre Türk idaresinde kalan
Tunus cami, medrese, imaret, saray, han,
hamam, çarþý, kýþla ve kale gibi mimari
eserlerle donatýldý. Külliye inþasýna Tu-
nus’ta fazla ilgi gösterilmedi. Türbenin
çevresindeki yapýlardan oluþan Sîdî Sâhib
Külliyesi’yle (XIV ve XVII. yüzyýl) cami çev-
resinde inþa edilen Cedîd Külliyesi (1726-
1727) ve Yûsuf Sâhibü’t-tâba‘ Külliyesi
(1813-1814) Anadolu ve Ýstanbul’da yapý-
lan pek çok külliyede uygulanan bir dü-
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IV. SANAT

Milâttan önce VIII. yüzyýlda Tunus kör-
fezi kýyýsýnda kurulan Fenike yerleþmesi
Kartaca, Pön Savaþlarý (m.ö. 264-146) so-
nunda Romalýlar tarafýndan yerle bir edil-
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