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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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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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ran hücrelerden teþekkül eden medresesi
plan düzeni ile Osmanlý etkisini taþýmak-
tadýr. Tunus’ta Osmanlý devri medreseleri
süslemeleriyle dikkat çeker. Yapýlarýn gi-
riþ holü, mescid ve avlu cephelerinde du-
varlar yerden belirli bir yüksekliðe kadar
çini, bunun üzerinde alçý kompozisyonlar-
la süslenmiþtir. Tunus’ta Osmanlý medre-
seleri zaten sýkýþýk olan þehir dokusu için-
de sivil yapýlarla birleþik halde düzenlen-
miþtir. Ayrýca bu yapýlarda süsleme daha
ziyade iç mekânda yoðunlaþtýðýndan dýþ-
taki diðer yapýlar arasýnda kolayca algýla-
namamaktadýr. Etrafýnda hücrelerin ve
mescidin bulunduðu avlunun dört yönden
revaklarla çevrilmesi ve avluya açýlan ey-
vanlara yer verilmemesi bu yapýlarý daha
öncekilerden ayýrmaktadýr. Bununla birlik-
te genellikle serbest bir düzenleme, çok
destekli plana sahip mescidler, üzeri be-
þik tonoz örtülü dikdörtgen planlý hücre-
lerle kapý, pencere ve kemer formlarýnda
daha çok yerel sanat etkileri aðýr basmak-
tadýr.

Tunus’ta Osmanlý döneminden günümü-
ze gelebilen mimari örneklerden biri de
zâviyelerdir. Varlýðý dýþtan balýk pulu biçi-
mindeki yeþil kiremitlerle kaplý kubbele-
riyle anlaþýlabilen zâviyelere tonozlu uzun
hollerle giriþ saðlanmýþtýr. Genelde revak-
larla çevrelenen avlunun etrafýnda tonoz-
la örtülen derviþ hücreleri ve üzeri kubbe
ile kapatýlan tevhidhâneye yer verilmiþtir.
Bu plan, tevhidhânenin karþýsýndaki avlu-
ya açýlan eyvan dýþýnda 1435 yýlýnda Haf-
sîler tarafýndan inþa edilen Sîdî Bin Arûs
Zâviyesi’nde uygulanmýþtýr. Osmanlý dö-
neminden Tunus’ta Sîdî Ýbrâhim Riyâhî
(1850), Sîdî Ebû Medyen (1854-1859) ve
Ebü’l-Hasan eþ-Þâzelî (XIV ve XVIII. yüz-
yýl) zâviyelerinde ayný planlama belirgin
þekilde görülür. Sadece dýþa ve tevhidhâ-
neye açýlan hücreleri bulunan Münestîr’-

deki Sîdî Mazerî Zâviyesi (1177/1763-64),
dikdörtgen avlunun çevresindeki derviþ
hücrelerinin tevhidhâneden ayrý düzenlen-
diði Tunus’ta Sîdî Ali Þeyha Zâviyesi (1852),
üzeri kubbe ile kapatýlan orta mekânýn
çevresindeki hücreler ve farklý bir tonoz
örtüye sahip türbe bölümüyle Sîdî Mah-
rez Zâviyesi (1862) bu plan þemasýnýn de-
ðiþik varyasyonlarýný oluþturur. Geniþ bir
alaný kaplayan mescid ve hücrelerin bu-
lunduðu avlu ile yan yana iki dikdörtgen
mekândan teþekkül eden ve türbeye yer
verilmeyen Tunus Sîdî Abdülkadir Zâviyesi
(1846-1852) bu düzenlemeye uymamakta-
dýr. Büyük bölümü orijinal þeklini kaybe-
den Tunus’taki Halfâvî Zâviyesi (XVII. yüz-
yýl) ve Sîdî Ali Azzûz Zâviyesi (1758-1781)
orta bölümü kubbe, yanlarý düz çatý ile ör-
tülen “T” planlý tevhidhânesiyle Tunus’ta-
ki klasik zâviye planýndan farklýdýr. Ayrýca
Mehdiye’deki Ramazanoðlu Zâviyesi’nin
(1872) giriþ kapýsýnýn hemen yanýnda yük-
selen minaresi, derin giriþ holünün saðýn-
daki mescidi ve bunlardan ayrý düzenle-
nen avluyu “U” þeklinde saran derviþ hüc-
relerinden oluþan planý daha çok Tunus’-
taki medrese yapýlarýna benzemektedir.
Tunus’taki Türk türbe mimarisinde kare
planlý, köþe sütunlarýna yaslanan kemer-
lerin üzerinde yükselen soðan biçimli kub-
be ile örtülü yapýlar çoðunluktadýr. Dayý
Ahmed Hoca (1057/1647), Dayý Mehmed
Laz (1657), Fellârî (1710) ve Ali Paþa (1170/
1756-57) türbeleri bunlarýn en güzel ör-
nekleridir. Ayrýca dört yarým kubbeli mer-
kezî plan düzenine göre inþa edilen tür-
beler bulunmaktadýr. Bunlarýn hemen ta-
mamýnda oldukça girift alçý süslemeye bü-
yük önem verildiði görülmektedir.

Sýk sýk dýþ saldýrýlara mâruz kalan Tu-
nus’ta Osmanlý devrinde savunma amaçlý
yapýlarýn inþasý önem kazanmýþtýr. Genel-
likle dörtgen plandan oluþan kaleler çeþit-

zenlemeye sahiptir. Önceki dönemlerde
camilerde yaygýn biçimde kullanýlan çok
destekli plan düzeni, Osmanlý döneminde
destek sayýsý ve harimin iç bölümlerinde
tabii olarak görülen bazý farklýlýklar dýþýn-
da büyük ölçüde tekrar edildi. Bu camiler-
de görülen farklýlýk iç mekânýnýn plan dü-
zeninde deðil avlu formunda olmasýdýr.
Önce inþa edilen camilerinde avlu harimin
genelde batý bölümünü kaplamakta iken
Osmanlý döneminde yapýlan camilerin ço-
ðunda avlu harimi “U” þeklinde sarmak-
tadýr. Tunus’ta idareyi elinde tutan kiþi-
ler tarafýndan yaptýrýlan Hammûde Paþa
Camii (1098/1687) ve Yûsuf Sâhibü’t-tâ-
ba‘ Camii’nde kýble duvarýna dik uzanan
neflerin mihrap önünde ve giriþte enine
neflerle kesilmesinden meydana gelen
plan þemasýnda Kayrevan Sîdî Ukbe Ca-
mii’nin etkisi açýktýr. Bunlardan Yûsuf Sâ-
hibü’t-tâba‘ Camii’nde diðerlerine göre
kubbenin daha fazla kullanýldýðý görülür.
Yine mihrap duvarýna paralel neflerin or-
tada dikine bir nefle kesilmesinden olu-
þan planýyla Cedîd Camii, Tunus’taki Os-
manlý camileri içinde istisna teþkil etmek-
tedir. Bu yapýlar “U” þeklindeki avlu for-
mu, sekizgen gövdeli minareleri ve mer-
mer minberleriyle Maðrib’deki benzerle-
rinden ayrýlýr. Orta kubbenin çevresinde
dört yarým kubbeli merkezî plan þemasý-
nýn uygulandýðý, Mehmed Bey Camii diye
de tanýnan Sîdî Mahrez Camii ile (1692-
1699) tek kubbeli orta mekâna üç yön-
den kemerlerle açýlan kubbeli bölümler-
den oluþan Kâtib Ali Camii de Osmanlý mi-
marisinin Tunus’taki etkilerini açýk biçim-
de ortaya koymaktadýr. Merkezî plan sa-
dece Mehmed Bey Camii’nde deðil türbe-
lerde de uygulanmýþtýr. Bey Türbesi (1711),
Gurebâ Camii Türbesi (XVI-XVII. yüzyýl)
ve Hamza Türbesi’nde (XVIII-XIX. yüzyýl)
rastlanan dört ayaða dayalý orta kubbenin
çevresindeki dört yarým kubbe veya to-
nozlardan meydana gelen kurgu bu te-
sirin boyutlarýný göstermesi bakýmýndan
önemlidir.

Osmanlý döneminde yapýlan çok sayýda
medrese günümüze saðlam þekilde ula-
þabilmiþtir. Genellikle revaklý avlunun çev-
resinde beþik tonozlu hücrelerle mescid-
den teþekkül eden ve bir kýsmý iki katlý
olan medreselerde türbe ve sebille Osman-
lý medrese mimarisinde rastlanmayan mi-
narelere de yer verilmiþtir. Zeytûne Ca-
mii’nin çok yakýnýnda birbirine bitiþik ola-
rak inþa edilen Nahle (1714), Bâþiyye (1753)
ve Süleymaniyye (1755) medreseleri âde-
ta bir medrese sitesi oluþturur. Cedîd Ca-
mii’nin revaklý avlusunu “U” þeklinde sa-
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rin yakýnýndaki abdest alma yerlerinin dý-
þýnda halkýn temizlik ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla yapýlmýþ tesisler (mîdae), hamam-
lar, çeþme ve sebillerden meydana gel-
mektedir. Osmanlý döneminde inþa edi-
len konak niteliðindeki evlerin büyük bö-
lümünde mermer selsebillere yer verilmiþ-
tir. Bir ihtiyacý karþýlamaktan çok avlunun
genel kompozisyonunu tamamlayan bir
eleman niteliði taþýyan bu eserlerin en gü-
zel örnekleri Bin Abdullah Evi’nde (XVIII.
yüzyýl) ve Bardo Sarayý’nda görülmekte-
dir. Kaliteli bir mermer iþçiliðinin ortaya
konulduðu selsebillerde Avrupalý sanatçý-
larýn etkisi açýktýr. Yazlarýn oldukça kurak
geçtiði Tunus’ta su ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla birçok kuyu açýlmýþtýr. Bunlar-
dan Hamâmet’te Hangutü’I-Hamâmet,
Kayrevan Hûtu Kuyusu (1705-1734) oriji-
nal þeklini kaybetmiþtir. Hafsîler dönemin-
de Attârîn Mîdaesi inþa edilmiþtir. Ayný
amaçla Dayý Yûsuf tarafýndan Türk Çarþý-
sý’nýn içinde Köþk Mîdaesi ile (1610-1637)
Hüseyin b. Ali Paþa tarafýndan Kayrevan’-
da üç mîdae yaptýrýlmýþtýr. Revaklý bir av-
lunun ortasýnda çevresinde oturma yer-
leri bulunan þadýrvandan meydana gelen
bu yapýlar Attârîn Mîdaesi’nin yakýn ben-
zerleridir. G. Marçais’nin tanýttýðý Bardo
Hamamý’nýn, sütunlara yaslanan bir kub-
be ile örtülen göbek taþýnýn bulunduðu sý-
caklýk bölümünün çevresindeki beþik to-
nozlu mekânlardan oluþan planý klasik Os-
manlý hamamlarýndan çok farklý düzenle-
mesiyle dikkat çekmektedir. Ayný þekilde
Yûsuf Sâhibü’t-tâba‘ Hamamý’nda belirli
bir plan düzeni görülmemektedir. Osman-
lý döneminde hemen her mahallede cami
ve medrese gibi yapýlarýn yakýnýnda sebil
ya da çeþmeler kurulmuþ, bunlardan gü-
nümüze ancak çok az bölümü ulaþmýþtýr.

Tunus’taki sebiller, genel olarak düz ta-
vanlý küçük odalarýn sokaða bakan cephe-

lerinde sütunlara oturan bir kemerle çev-
relenmiþ düz atkýlý pencerelerden mey-
dana gelmektedir. Çoðunlukla bronz par-
maklýklara sahip pencerelerin önünde su
tasýný koymak için mermer altlýklarla kü-
çük havuzlar bulunmaktadýr. Bazý deðiþik-
liklere uðramýþ olmakla birlikte Benzert’-
te Dayý Mustafa Sebili (1709), Süleyman
Sebili (1839), Bâþiyye, Cedîd ve Bi’rü’l-ah-
câr medreselerinin sebilleri bu þekildedir.
Mýsýr’da Osmanlý devrinde inþa edilen pek
çok sebil bununla ayný formdadýr. Yûsuf
Sâhibü’t-tâba‘ýn Tunus’ta 1804’te yaptýr-
dýðý, ortada “L” þeklinde bir pâyeye otu-
ran, iki at nalý kemerle dýþa açýlan çift cep-
heli sebille sütunlara oturan dört kemer-
den oluþan tek cepheli diðer sebili biraz
daha farklý bir tarzdadýr. Hammûde Pa-
þa’nýn Mennûbe’de inþa ettirdiði sebil ise
(1208/1793-94) suyun daðýtýldýðý kubbeli
iki küçük mekân, bunlarýn arasýndaki ya-
laklar, abdest alma yerleri, mescid ve kü-
çük kahvehanesiyle hiçbir yerde örneði
görülmeyen bir form sergilemektedir. Tu-
nus’taki çeþmeler genellikle duvara baðlý
tek cephelidir. Bunlarýn en görkemlisi Ben-
zert’te üzerindeki Türkçe kitâbesine göre
1041 (1631-32) yýlýnda Dayý Yûsuf tarafýn-
dan inþa ettirilen Aynicereynâ Çeþmesi’-
dir. Benzert’te yine ayný kiþinin yaptýrdýðý
anlaþýlan, üst kýsýmlarý prizmatik külâh bi-
çimindeki üç çeþme basit yapýlarý ile bir-
birine benzemektedir. At nalý kemerli bir
niþten ibaret Zeytûne Camii’nin doðu cep-
hesindeki çeþme ile yuvarlak kemerli ey-
van þeklindeki Dayý Ýbrâhim Çeþmesi’nin
(1114/1702-1703) Anadolu’da pek çok ör-
neði bulunmaktadýr.

Zengin mermer, alçý ve çini bezemele-
riyle hayranlýk uyandýran konaklarda be-
lirli bir plan þemasý uygulanmýþtýr. “Skifa”
adý verilen, üzeri tonozlu giriþ mekânlarýn-
dan geçilen, bir ya da daha fazla revaklý

li formlardaki kulelerle desteklenen kalýn
duvarlara sahiptir. Bunlar geniþ bir avlu-
nun çevresinde beþik tonozlu dehlizlerle
geçilebilen büyük koðuþlar, depolar ve mes-
cidden meydana gelir. Garülmilh’te Vüs-
tânî (1638-1640), Lûtânî (1070/1659-60) ve
Tunus burçlarýnda (1631-1666) olduðu gi-
bi deniz kýyýsýnda yer alan kalelerin sahile
bakan yönlerine içine toplarýn yerleþtiril-
diði mazgallar bulunan duvarlardan mey-
dana gelen yarým daire planlý bir bölüm
eklenmiþtir. Baþþehir Tunus’un güney giri-
þinde bir kontrol merkezi olarak inþa edi-
len Ali Reis Burcu’nda (XVII. yüzyýl baþla-
rý) sekizgen planlý ilk binanýn kuzeyine dik-
dörtgen bir yapýnýn eklenmesinden orta-
ya çýkan farklý bir düzenlemeye rastlan-
maktadýr. Üçgen þeklinde planlamaya sa-
hip Tunus’taki Endülüs Burcu (XVII. yüz-
yýl) ve genel kurgusu ile at nalý biçiminde
bir planýn görüldüðü Flifel Burcu (1743)
benzer örnekleri baþka yapýlarda uygulan-
mayan deðiþik planlamanýn görüldüðü ya-
pýlardýr. Hammûde Paþa’nýn Tunus’un Me-
dine’sinde birbirine yakýn tarihlerde yap-
týrdýðý kýþlalarda tek tip plan þemasý uy-
gulanmýþtýr. Dikdörtgen planlý, revaklý bir
avlunun çevresindeki çapraz tonozlu ko-
ðuþlardan meydana gelen yapýlar iki kat-
lýdýr. Yapýya giriþi saðlayan dýþ kapýlarý üze-
rinde Türkçe kitâbelere, koðuþ kapýlarý üze-
rinde orada kalan askerlerin Türkçe lakap-
larýný belirten levhalara yer verilmiþtir. Bun-
lardan Baþmakýye Kýþlasý (1814) bugün
hastahane, Attârîn (1814) ve Çakmakçý-
lar (1809) kýþlalarý kütüphane olarak kul-
lanýlmaktadýr. Osmanlý döneminde Tunus’-
ta yapýlan çarþýlar üzeri tonozlu bir kori-
dorun iki yakasýndaki dükkânlardan te-
þekkül etmektedir. Bunlardan Türk Çarþý-
sý ile (1610-1637) Birka Çarþýsý’nda (1610-
1637) kubbeye de yer verilmiþtir. Ýstan-
bul baþta olmak üzere Osmanlý Devleti’-
nin diðer þehirlerindeki çarþýlarla benzer-
lik göstermekle birlikte çoðu, belirli bir þe-
maya göre düzenlenmeyen ve geniþ bir
kývrým yaparak devam eden koridorlarý ile
farklýlýk göstermektedir.

Tunus’ta Osmanlý devri köprülerinin ba-
þýnda Ali Paþa (1180/1766-67) ve Mecâzül-
bâb (1678) köprüleri gelmektedir. Biçim
yönünden Anadolu’daki taþ köprülerle ben-
zerlik taþýyan Mecâzülbâb Köprüsü, Bin-
zert’te Dayý Osman’ýn yaptýrdýðý Bâbýtu-
nus Köprüsü (1593-1610) ve Ali Paþa Köp-
rüsü ortadaki yüksek, yanlardakiler da-
ha alçak tutulan yedi yuvarlak kemerden
meydana gelmektedir. Köprülerden baþ-
ka Tunus su mimarisi saray ve evlerin av-
lusundaki selsebiller, su kuyularý, camile-
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pencerelerin az sayýda açýlmasýndan ge-
nellikle loþ ve kasvetlidir. Yapýlarda çini,
alçý ve taþ-mermer üzerine süsleme ya-
pýlmýþtýr. Taþ-mermer süslemelerde Türk
etkili geometrik, Avrupa ve Endülüs et-
kili bitkisel örnekler hâkimdir. XVI. yüzyýl
Ýznik çinilerinin yaný sýra Tunus’ta günü-
müzde hâlâ imal edilen çini levhalar bina-
larý süsleyen baþlýca unsurlardandýr. Os-
manlý döneminde sülüs ve nesih hatlý ya-
zýnýn yanýnda kûfî karakterli yazý örnekle-
rine de rastlanmaktadýr.
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Akdeniz sahiline 7-8 km. uzaklýkta, Tu-
nus körfezinin bir girintisi olan ve “deniz
kulaðý gölü” (lagün) denilen Tunus gölünün
kenarýnda göle doðru hafif eðilimli tepe-
lerin üzerinde yer alýr. Kartacalýlar tarafýn-
dan Tînâs (Thynes) adýyla askerî üs olarak
kurulmuþ olup tarihi milâttan önce IV. yüz-
yýla ulaþýr. Ayrýca tarihi milâttan önce IX.
yüzyýlýn baþlarýna kadar giden Kartaca þeh-
rinden az önce veya az sonra kurulduðu
da söylenir. Roma ve Kartaca arasýndaki
savaþlarda önemli rol oynayan þehrin adý
milâttan önce 508 tarihinde yapýlan barýþ
antlaþmasýnda zikredilir. Yunanlý tarihçi Di-
odore de Sicile, Berberî asýllý 200.000 Lib-
yalý’nýn milâttan önce 395’te Kartacalýlar’a
karþý isyan ettiðini ve bu isyanýn Denkon
Tuneta diye adlandýrdýðý Tunus þehrinin
bulunduðu yerde bastýrýldýðýný yazar. Þeh-
rin adýný Strabon Tynis, çaðdaþý Polybe Tu-
nes diye zikreder. Bu dönemde ziraatla uð-
raþanlar, balýkçýlar ve zanaatkârlarýn yaþa-
dýðý Tunus’un saðlam surlarla çevrilmiþ ol-
makla birlikte Kartaca’nýn gölgesinde kal-
dýðý bilinmektedir. Buna raðmen Karta-
ca’ya giden kara ve deniz yolunun giriþin-
de yer almasý dolayýsýyla büyük önem ta-
þýyordu. Milâttan önce 146 yýlýnda Roma-
lýlar’ýn eline geçen þehir Hýristiyanlýðýn ya-
yýlmasýnýn ardýndan piskoposluk merkezi
haline getirildi. Milâttan sonra 411’de ya-
pýlan Kartaca Konferansý’na Tunus pisko-
posu da katýldý. 440’ta Vandallar tarafýn-
dan iþgal edilen þehir 535’te Bizans hâki-
miyetine geçti ve müslümanlarýn fethine
kadar onlarýn idaresinde kaldý.

Hassân b. Nu‘mân 82 (701) yýlýnda Kar-
taca ve Tunus þehirlerinin kalýcý olarak Ýs-
lâm hâkimiyetine girmesini saðladý. Top-
raklarýný denizden gelecek saldýrýlara kar-

avlularýn çevresinde yer alan “T” planlý me-
kânlarla bunlarýn gerisindeki günlük ika-
mete ayrýlmýþ odalar, hamam ve helâ gibi
bölümlere yer verilmiþtir. Dayý Osman Evi
(XVI. yüzyýl sonu), Ramazan Bey Evi (XVII.
yüzyýl), Bin Abdullah Evi, Bayram Türkî
Evi (XVI. yüzyýl sonu), Bey Evi (1610-1637)
gibi sivil mimari örneklerinin hepsinde bu
plan küçük farklýlýklarla tekrar edilmiþtir.
Çeþitli dönemlerde eklenen birçok yapý-
dan oluþan Bardo Sarayý’nda yapýlar sur-
larla çevrelenen geniþ bir alanýn içinde yer
almaktadýr. Cami, hamam ve askerî okul
gibi yapýlar bu sahanýn doðusunda, saray
erkânýnýn kaldýðý asýl bölüm de büyük bir
külliye halinde batýda bulunmaktadýr.

Tunus’ta Osmanlý devri yapýlarýnda En-
dülüslü mimarlar ve sanatkârlar çalýþmýþ-
týr. Özellikle mihrap, minber, kürsü gibi
eserlerin süslemelerinin yaný sýra duvar-
larda görülen alçý dekorasyonda bu sanat-
çýlarýn etkisi açýk biçimde görülmektedir.
Yapýlarda Güney Tunus’ta tuðla, kuzeyde
taþ-mermer kullanýlmýþtýr. Osmanlý döne-
mi yapýlarýn çoðunda çapraz ve beþik to-
noz uygulanmýþtýr. Bununla birlikte önem-
li oranda kubbeye yer verilmiþ, kubbeye
istiridye yivli tromp ya da düz pandantif-
lerle geçilmiþtir. Türk döneminde ahþap
minberlerin yaný sýra mermer minberler
de mevcuttur. Camilerde vaaz kürsüsü ye-
rine “tilâvet kürsüsü” vardýr. Çok destek-
li cami iç mekânlarý sýcak iklim sebebiyle

Tunus’ta eski bir evin avlusundan görünüþ


