
5 

OSMANLI DEVLETİ’NİN TUNUS ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ 

Kubilay BUYRUK

 

Osmanlı Devleti altı asrı aşkın bir süre boyunca dünyanın her ikliminden bölgelere 

hâkim olmuştur. Bu bölgelerde çeşitli imar faaliyetleri yapmış, temel araç olarak adaleti ve 

hoşgörüyü benimsemiştir. Osmanlı Devleti, bu bağlamda hem Afrika kıtasında hem de Tunus 

üzerinde üç yüz yılı aşkın süre hâkim devlet konumunda olmuştur. 

Osmanlı Devleti özellikle 15.yüzyıldan itibaren başlayan ve 16.yüzyılda zirveye 

ulaşan bir dönem yaşamıştır. Bu dönem içerisinde stratejik noktalar fethedilmiş ve ticaret 

yolları Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına geçmiştir. O dönem Afrika toprakları ticaret 

yollarının üzerinde olması sebebiyle büyük ilgi odağı haline gelmiştir. İtalya’nın hemen 

altında bulunan Tunus üzerinde hem Osmanlı Devleti hem de dönemin önemli güçlerinden 

olan İspanya hâkimiyet kurmak istiyordu. Barbaros Hayrettin paşa buraların öneminin 

farkındaydı ve buraların mutlaka fethedilmesi gerektiğini aksi takdirde Osmanlı donanmasının 

denizlerden geçişlerde sıkıntı yaşayacağını farkındaydı. Bu sebeple 1534 yılında Barbaros 

Hayrettin Paşa İtalya kıyılarını bombardımana tuttuktan sonra Tunus’u fetih için yola çıktı. 

Osmanlı Devleti ilk başta burada hâkimiyeti sağlasa da İspanya hemen pes etmiyordu. 1535 

yılına gelindiğinde V. Karl, Andrea Doria’ya donanma hazırlattı. Bu donanmaya dönemin 

diğer devletlerinden Portekiz, Papalık ve Malta şövalyeleri de destek veriyordu. Osmanlı 

donanması bu savaş da Cezayir açıklarına çekilmek zorunda kaldı. Karl burayı ele geçirince 

Mevlay Hasan’a hükümdarlığını geri verdi. Bu dönemlerde Tunus üzerinde Osmanlı ve 

İspanyol etkisi görülüyordu. Tarihler 1574 yılına geldiğinde artık durum tamamen 

değişecektir. Osmanlı Devleti’nin başında Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra tahta geçen 

İkinci Selim bulunuyordu. İkinci Selim dönemi Osmanlı Devleti’nde özellikle deniz 

savaşlarının olduğu bir dönemdir. Sultan Selim artık Tunus meselesinin kökten halledilmesi 

için emir verdi. Kaptan- ı Derya Kılıç Ali Paşa yanında Koca Sinan Paşa ile beraber Tunus 

açıklarına geldi. Osmanlı Donanması çok büyük ve çok kuvvetli durumdaydı, ilk iş olarak 

Halk-ul vad kalesi kuşatıldı. Asla bu kalenin düşemeyeceğini ümit eden İspanyollar çok 

büyük bir hayal kırıklığına uğradı kale yalnızca otuz üç gün dayanabildi ve sonrasında düştü. 

Böylece Osmanlı Devleti artık Tunus üzerinde tek hâkim güç olmuştur.  

Son olarak baktığımızda Osmanlı Devleti 1532 yılından itibaren Tunus üzerinde güç 

mücadelesine girmiştir. 1574 yılından 1881 yılına Fransızların işgaline kadar tek hâkim güç 

olmuştur. Osmanlı Devleti Tunus’ ta çeşitli imar faaliyetleri yapmış, burayı denizlerin geçiş 

güzergâhı olarak kullanmıştır. Tunus’ un fethi bir eyalet fethi olarak görülebilir fakat Kuzey 

Afrika toprakları bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika 

toprakları üzerinde üç yüz yılı aşkın bir süre tek egemen güç olduğu da unutulmamalıdır. 
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