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Uzaklar • Getaway 

Tunus sürpriz zevklerin, saklı harikaların ve tarih katmanlarının şehri. 
Kuzey Afrika’daki bu küçük başkent sahip olduğu zenginliğini zarafetle 

gizleyen cazibesiyle de gönüllerde yer ediyor. 

Tunis is a city of unexpected delights, hidden wonders, and layers of history. 
This small North African capital radiates a laid-back charm that belies the 

richness it contains.

TUNUS • TUNISIA

Resmî dil • Official language
Arapça • Arabic

Yüzölçümü • Area
163,610 km2 •  63,170 sq mi

Nüfus • Population
11 milyon 400 bin 900  • 11,400,900

Tunus: Davetkâr Bir Güzel  
Tunis: An Inviting Beauty Başka nerede dolambaçlı Medina'da (Tarihi 

Şehir) kaybolup, kadim Kartaca’nın kalıntı-
ları arasında gezinebilir, bir Yunan adasını 

andıran bembeyaz bir banliyöde çilekli meyve 
suyunuzu içip harissa adı verilen acı biber salça-
sıyla çeşnilenmiş yemekler yiyebilirsiniz? Nüfu-
su bir milyondan biraz daha fazla bu şehirde keş-
fedilecek birçok davetkâr etkinlik var. 

Tunus’taki ik durağınız Medina olmalı. Bir-
birine bağlı sokaklar ve kıvrımlı ara sokaklarıy-
la labirenti andıran bu mahallede dolaşırken 
kendinizi modern dünyadan tümüyle kopmuş 
hissetmeniz çok doğal ve keyifli. Parfümlerle 
dolu küçük şişeler ya da zeytin ağacından kesme 
tahtalar satan adamların sesleri ve çağırışları dar 
sokaklarda yankılanırken yerel Tunus Arapça-
sını Fransızcayla, bazen de İtalyanca, İngilizce 
ve İspanyolcayla harmanlıyor. Pazarlık burada 
âdetten; bu sebeple mükemmel hediyeyi buldu-
ğunuzda sıkı bir pazarlıktan kaçınmayın. VIII. 
yüzyılda inşa edilen Zeytûne Camii, Tunus’un 
en eski camisi.  Şimdi Medina'nın ortasında yer 
alan yapının büyük bir avlusu var, yemek öncesi 
soluklanmak için pek güzel bir yer. 

Where else can you get lost in a twisted 
Medina, wander the sprawling ruins 
of ancient Carthage, sip strawberry 

juice by the sea in a whitewashed suburb that 
wouldn’t be out of place on a Greek island, and 
eat a cuisine flavored heartily with the hot pep-
per paste harissa? For a city of just over a mil-
lion people, there’s a lot tantalizing textures to 
explore.

Your first stop in Tunis should be its old city 
Medina, a neighborhood of knotted streets and 
curlicue alleyways. Wandering through the lab-
yrinthine Medina, it’s easy and pleasant to feel 
completely untethered from the modern world. 
The chatter and cry of men selling small vials 
of perfume or heavy olive wood cutting boards 
reverberate through the narrow streets, com-
bining the local dialect of Tunisian Arabic with 
French, and occasionally Italian or English 
or Spanish. Haggling is expected, so don’t be 
afraid to drive a hard bargain for that perfect 
souvenir. Built in the 8th century, Zaytouna 
Mosque is the oldest mosque in Tunis. It an-
chors the Medina, and its sprawling courtyard 

1-Mavi renkler ve 
Mağrib desenlerini her 
yerde göreceksiniz. 
You'll see the color blue 
and Maghreb patterns 
everywhere.

2-  Kemerli yapılar 
Tunus’un en önemli 
mimari karakteristiği. 
Arched structures are 
the most characteristic 
elements of Tunis's 
architecture.
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Tunus yemeklerinde iki özellik kendini gös-
teriyor: tazelik ve baharat. Bu lezzetleri denemek 
için en uygun yer, Medina'nın etrafına serpişti-
rilmiş tarihî konaklar. Dar El Djeld büyük bölü-
mü yerleşime ayrılmış sessiz bir sokaktaki süs-
lemeli ve yumurta sarısı rengi kapının arkasında 
hizmet veriyor. Gösterişli dekoru XVIII. yüzyılı 
yansıtıyor. Burada kalamar kuskusu denemenizi 
tavsiye ederim. Medina'nın ticari faaliyetler ba-
kımından daha yoğun bölgesindeki Fondouk el 
Attarine’de fıstık ve kremayla servis edilen güllü 
zriga tatlısıyla tatlı düşkünlüğünüzü yatıştırabi-
lirsiniz.

Şehir merkezinden kısa bir taksi yolculuğu 
mesafesinde, su kenarında yer alan La Goulette 
mahallesinde uzun bir akşam planlayın. Ken-
tin tarih boyunca İtalyan ve Yahudi nüfusuna 
ev sahipliği yapan bu bölgesinde sahile komşu 
kafelerin soluk cazibesini akşam ışığında iz-
lerken şehri eski zamanlarda ziyaret ettiğinizi 
düşlemek hiç de zor değil. Mahalledeki sayısız 
balık lokantasından birine oturup çeşitli Tunus 
aperitifleriyle servis edilen "günün balığı"nın ta-
dını çıkarın. Tütsülenmiş ve baharatlı harissa, 
ton balığıyla servis edilen Tunus salatası (salade 
tunisienne), pomme fritte (patates kızartması) 
ve çok daha fazlası sizi bekliyor.

Sonrasında suyun etrafında küçük bir gezin-
tiye çıkın. Çay ve kahveleri tanıtan neon ışıklı 
eski levhaların renkleri kaldırım taşlarına yan-
sıyor. Sandalyelerden birine oturup tatlı naneli 
çay ve çam fıstığı eşliğinde denizdeki akıntının 
sessizliğini dinleyin. Daha hareketli bir akşam 
isterseniz salaş bir lobiden erişilebilecek terasta-
ki Tutu’ya uğrayın. Merak etmeyin; buraya elekt-
ro-funk, hip-hop ve kendiliğinden bir havalılık 
hâli hâkim.

offers space for contemplation before lunch. 
Tunisian food is fresh and spicy, and best 

experienced in some of the historic mansions 
that dot the Medina. Dar El Djeld hides on a 
quiet residential street behind an ornate egg 
yolk-colored door, which opens to reveal an 
opulent 18th-century interior. Try their cal-
amari couscous. Deeper in the mercantile 
section of the Medina is Fondouk el Attarine, 
where you can whet your sweet tooth with a 
bowl of zriga, a rose-flavored dessert with pis-
tachios and cream. 

Spend a long evening in the waterside 
neighborhood of La Goulette, a short cab 
ride away from the city center. This part of 
Tunis historically was home to some of the 
city’s Italian and Jewish residents, and wan-
dering past the faded charm of beachfront 
cafés in the evening glow, it’s easy to imag-
ine that you’re in an older version of the city. 
Pop into one of the neighborhood’s many fish 
restaurants and feast on the catch of the day, 
accompanied by a wide variety of Tunisian 
appetizers: that smoky-spicy harissa, salade 
tunisienne topped with a dollop of tuna, pom-
me fritte, and more.

Afterwards, wander down by the water, 
where old neon signs advertising tea and cof-
fee bleed colors onto the sidewalks. Pull up a 
chair and try a cup of sweet mint tea with pine 
nuts and listen to the soft churning of the 
sea. If you prefer a livelier evening, swing by 
Tutu, a hip rooftop venue accessible through 
a shabby lobby. Don’t be deterred: this place 
pulses with electro-funk, hip hop, and an ef-
fortless cool.

You can spend a day or even two exploring 
Tunis’ northeast suburbs. Sidi Bou Said is eas-

Zeytûne Camii, Tunus 
gezilerinin en önemli 

duraklarından biri.

Zaytouna Mosque is one of 
the most important landmarks 
in Tunis.

Türk Hava Yolları ile 
IST→ TUN 3 sa 
Türk Hava Yolları, İstanbul ile Tunus 
arasında haftanın her günü karşılıklı 
direkt seferler düzenliyor.

Fly Turkish Airlines 
IST → TUN in 3 h 
Turkish Airlines has daily direct 
round-trip flights between Istanbul 
and Tunis.

turkishairlines.com
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Akdeniz’in insana 
huzur veren 
dinginliği Tunus 
turizminin cazibe 
kaynağı. 
An attractive feature 
of tourism in Tunis 
is the soothing 
atmosphere of the 
Mediterranean.
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1- Kartaca Saint Louis 
Katedrali mimarisiyle 
de etkileyici bir yapı.  
Carthage Saint Louis 
Cathedral has an 
impressive architecture. 

2- Sidi Bou Said, 
başkentin 20 km 
kuzeyinde turistik bir 
kasaba. 
Sidi Bou Said is a touristic 
town 20 kilometers north 
of capital.

3- Baharatlı tavuk 
yemekleri yerel 
mutfağın en iyi 
örneklerinden biri. 
Spicy chicken dishes 
are one of the finest 
examples of local cuisine.

Yüzyıllarca Akdeniz 
ticaretinde önemli bir 
rol oynayan baharatlar 
Tunus’ta her köşe 
başında gezginlerin 
karşısına çıkıyor.  
A prominent trade 
commodity in the 
Mediterranean for 
centuries, spices can be 
found all across the city.

2

1

3

Bilgi • Info

Türk Hava Yolları, istikrarlı uçuş ağıyla 
sağladığı başarılarının haklı gururunu 
yaşıyor. Tunus'a 22 Mart 1988'de 
düzenlenen ilk seferin 30'uncu yılında 
Türk Hava Yolları, bu ülkeye uçuşlarını 
karşılıklı direkt seferleriyle sürdürüyor.

Turkish Airlines is rightly proud of its 
achievements thanks to its consistently 
expanding flight network. On the 30th 
anniversary of its first flight to Tunisia on 
March 22, 1988, Turkish Airlines continues 
operating round-trip direct flights to this 
lovely country.

Tunus’un kuzeydoğu mahallelerini keşfet-
mek için bir-iki gününüzü ayırın. Taksiyle ya 
da trenle rahatça ulaşabildiğiniz Sidi Bou Sa-
id’de bambaşka bir dünyadaymış gibi hissede-
ceksiniz kendinizi. Turkuaz denizin üzerinde-
ki tepelere kurulu binalar göz alıcı beyazlıkta 
ve gök mavisi panjurlarla süslü. Arnavut kal-
dırımlı geniş sokakları ve açık renkli begon-
villerin indiği duvarlarıyla Sidi Bou Said şehir 
içinde bir tatil beldesi gibi. Bölge, 1914 yılında, 
kıyı köyünün temiz renklerine vurulan ressam 
Paul Klee’ye ilham kaynağı oldu. Bu ilhamı tam 
anlamıyla özümsemek için en güzel yer Café 
Les Delices. Koyu mavi şemsiyelerin gölgesin-
de oturup taze sıkılmış meyve suyunun ya da 
bir külâh limonlu dondurmanın tadını çıka-
rırken palmiyelerin  çizdiği çerçevenin içinde 
duran etkileyici su manzarasını da izleyebilir-
siniz. Gündüz saatlerinin bitiminde buralarda 
olursanız Sidi Bou Said’in göz alıcı gün batımı-
nı da izleyin derim.

ily accessible by cab or local train but feels like 
a different world. Perched on the hills above a 
turquoise sea, the buildings here are blinding 
white and trimmed with cerulean shutters. 
Combined with the wide cobblestone streets 
and bright bougainvillea blossoms cascading 
down walls, Sidi Bou Said feels like a vacation 
within the city. In 1914, Sidi Bou Said served as 
a creative spark to the painter Paul Klee, who 
was smitten with the clean colors of the coastal 
village. The best vantage point to soak in that 
inspiration is at Café Les Delices, where you 
can enjoy a sweeping view of the water framed 
by palm trees while sitting shaded under deep 
blue umbrellas, cooling off with fresh fruit 
juice or a cone of lemon ice cream. If you linger 
late in the day, you can catch one of Sidi Bou 
Said’s vibrant sunsets.

Near Sidi Bou Said lie the Phoenician and 
Roman ruins of Carthage. Sprawling out over a 
wide space, it’s easy to spend a day completely 

Sidi Bou Said’in yakınlarında yer alan Kartaca; 
Fenike ve Roma kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. 
Bütün bir günü geniş bir alana yayılan kalıntılar 
arasında bu kadim şehrin büyüklüğünü kavra-
maya çalışarak geçirebilirsiniz. Kartaca’nın hu-
zurlu sessizliğinde modern Tunus şehri uzaklar-
da kalan bir hatıraya dönüşüyor. UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alan Kartaca ilk olarak MÖ 
IX. yüzyılda Fenikeliler tarafından kuruluyor. Bir 
dizi savaşta yıkılan şehir daha sonra Romalılar 
tarafından yeniden inşa ediliyor. Bugünkü kalın-
tılarsa bölgeye hükmeden farklı imparatorlukla-
rın geride bıraktığı bir katmanlar kümesinden 
oluşuyor. Antoninus Pius’un devasa hamamları 
bugün Afrika’daki en büyük Roma hamamı ka-
lıntısı. XIX. yüzyıldan kalma Katolik Saint Lou-
is Kartaca Katedrali yakınlarında, su kenarında 
kurulu Punic Quarter’ın kadim kaldırımlarında 
yürüdüğünüzü hayal edin. Roma Tiyatrosu çok 

immersing yourself in the vastness of this an-
cient city. The modern city of Tunis is a distant 
memory surrounded by the peaceful quiet of 
Carthage. A UNESCO World Heritage Site, Car-
thage was initially founded by the Phoenicians 
in the 9th century BC; after a series of wars left 
the city savaged, it was re-founded by the Ro-
mans and the current ruins are a jumble of lay-
ers left by the different empires that have laid 
claim to the place. Wander the vast Baths of 
Antoninus Pius, the largest remains of Roman 
baths in Africa. Imagine you’re walking ancient 
sidewalks in the Punic Quarter, perched near 
the water not far from the 19th-century Roman 
Catholic Saint Louis Cathedral of Carthage. 
The Roman Theater is not only well-preserved, 
but also hosts various festivals, including the 
Carthage Jazz Festival and the Carthage Film 
Festival.
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Hammamet: Turkuaz 
denizin kıyısındaki 
tertemiz plajları ve 
yasemin kokulu yemyeşil 
bahçeleriyle, Akdeniz'deki 
bu tatil şehri Tunus'un 
keşmekeşinin ardından 
dinlenmek için harika bir 
yer. Yakınlardaki Roma 
kalıntılarını ziyaret edebilir, 
spa'da rahatlayabilir ya 
da golf oynayabilirsiniz. 
Denize ve Medina'ya 
hâkim manzarasıyla XVI. 
yüzyıldan kalma hisarın 
etkileyici manzarasını 
deneyimleyin.

Sousse: Ülkedeki en büyük 
üçüncü şehir hareketli 
ve kıyı lokasyonlu bir tatil 
destinasyonu. UNESCO 
Dünya Mirası Listesi'nde yer 
alan medinesi ve yumuşak 
kumlu sahilleriyle Sousse 
geleneksel kültürü modern 
aktivitelerle harmanlıyor. 
Berrak sularına dalın ya 
da şafak vaktine kadar 
sokaklarında dolaşın.

Kairouan: Bu kadim 
şehir kıyıdan uzak olsa 
da sahil eksikliğini zengin 
kültür sahnesiyle telafi 
ediyor. Pazarın dolambaçlı 
sokaklarında, bembeyaz 
binalar ve süslü mavi 
kapıların arasında dolaşıp 
Kairouan yapımı halılar 
alabilirsiniz.

Tüyolar • Facts

Hammamet: With 
beaches by turquoise 
waters and luscious 
gardens perfumed by 
jasmine, this resort town 
on the Mediterranean is 
an ideal place to unwind 
after the hustle and 
bustle of Tunis. You can 
visit nearby Roman ruins, 
relax in a spa, or practice 
your golf swing. Take in 
the sweeping views from 
the 16th-century fort that 
overlooks the water and 
the Medina. 

Sousse: The third-largest 
city in Tunisia is a lively 
coastal resort destination. 
Boasting a UNESCO 
World Heritage Site 
Medina and beaches with 
soft white sand, Sousse 
combines traditional 
culture with modern 
activities. There are 
opportunities to dive in the 
clear waters or stay out 
until dawn. 

Kairouan: This ancient city 
might be away from the 
coast, but makes up for 
its dearth of beaches with 
a glut of culture. Wander 
through the tangled 
streets of the souk, past 
whitewashed buildings 
and ornate blue doors, 
to buy Kairouan-made 
carpets.

Make sure to stop by the Carthage National 
Museum, which contains excavated material 
from the site, including statues and amphorae. 
Housed in a former monastery, the museum 
has signage in French, Arabic, and English and 
serves as a strong supplement to the ruins just 
outside its door.

Whether strolling the long tree-lined Bour-
guiba Avenue in the center of Tunis, past the 
crumbling splendor of the city’s French Co-
lonial buildings and sprawling cafés or losing 
yourself in the tangle of the Medina or in the 
scope of history at Carthage, it’s hard to escape 
the vibrancy of this laid-back Mediterranean 
city. Like a dollop of the harissa that Tunisians 
love so much, this city packs a punch.

iyi korunmasının yanı sıra Kartaca Caz Festivali 
ve Kartaca Film Festivali gibi birçok festivale de 
ev sahipliği yapıyor.

Kartaca Ulusal Müzesi’ne de mutlaka uğra-
yın. Eski bir manastırda hizmet veren; heykel-
cikler ve amforalar gibi, bölgedeki kazılarda 
çıkarılan buluntuların da sergilendiği müzede 
Fransızca, Arapça ve İngilizce bilgilendirme 
levhaları yer alıyor. Müzenin, bahçesindeki ka-
lıntılarla birleşince gezinizi çok daha anlaşılır 
kılacağına eminim.

İster Tunus’un merkezinde, sıra sıra ağaç-
larıyla uzun Bourguiba Caddesi’ni geçip şeh-
rin Fransız kolonyal binalarının soluk görke-
mini ve kafelerini inceleyin ister Medina'nın 
keşmekeşinde kendinizi kaybedin ister Kar-
taca’nın tarihine dalın, bu sakin Akdeniz şeh-
rinin canlılığını her an hissedeceksiniz. Bu 
şehir, tıpkı Tunus halkının gönlünü çelen ha-
rissa ezmesi gibi, ziyaretçilerin üzerinde bir 
tesir bırakıyor.

Mağrib desenleri 
Tunus’ta gezginlere 
tasarım konusunda 
ilham verici 
detaylara sahip.  
Maghreb patterns 
offer inspiring design 
details for visitors in 
Tunis.




