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Şimalî Afrikada Türkler
Şimali Afrikanın hududu pe'c kat*i olarak 

taayyün etmiş değildir. Başlıbaşına bir tarihi 
ve eski bir medeniyeti olan Mıaır Kjt'ası daima 
bu huduttan hariç sayılmıştır. Mısır kıt'asından 
garba doğru bizim eski Bingazi ve Tarabulus- 
garbımız vardır. Avrupa müellflerinden bazı
ları Tarabulusgarp ve Bingaziyi şimali Afriİta
dan sayıyorlar. ( 1) Birçok müellifler ise şimalî 
Afrikayı Sahrayıkcbir, Bahrimuhitiatlasi ve ak
deniz arasındaki yüksek araziden ibaret bir a
da gibi kabul ediyorlar.

Filhakika Fas, Cezayir, Tunus k ıta la rın 
daki dağlar tamamile Tarabulusgarba kadar 
gitmiyor; fakat bu arazi ayrılığı tarihte de ayrı
lığı icap ettirmez. Arapların Afrikiye eyaleti 
her yerden evvel Tarabulusgarp ve Bingazi’den 
ibaret idi. Maksadım Mısırdan gayri şimali 
Afrikadaki Türklerin vakayiinden bahsetmek 
olduğu için Tarabulusgarp ve Bingazinin de 
bu tabire dahil bulunması şıkkını tercih ettim. 
Bu eserde şimali Afrikanın coğrafyasını, Finike- 
liler, A raplar elindeki zamanların tarihinin hü
lâsasını zikirden sonra T ürk denizciliğine te
mas olunarak Türklerin şimali Afrikaya geç
melerini ve Cezayir ve Tunus Tarabulusgarpta- 
ki ahvalini ayrı ayn  kaydettim.

T ürkler Fas k ıt’asında hükümet yapmamış 
olmakla beraber mezkûr kıt'a ile hem hudut ve 
Fasa hükümdar nasbedecek kadar ahvali dahili- 
yesile alâkadar bulunmuş olduklarından Fasın 
gerek Türklerden evvel ve gerek Türklerin şi
mali Afrikada hakimiyetleri sırasındaki vaka- 
yii de derç olunmuştur.

Fasın bilhassa Türklerden evvelki tarihi 
pek muhtasar ve âdeta hükümdar isimlerini ha
vi liste gibidir. Türklerin şimali Afrikada kur-

(1 ) — Afriquc Romaine Par. A. Schulten.

dukları şiddetli ve kuvvetli ve muntazam idare
nin nasıl bir sükûn ve istikrar amili olduğunu 
tebarüz ettirmek için evvelâ Fas'ın mazisini ve 
şimali Afrikanın karışıklığını ve bu memleket
lerdeki zuhrü , fesadı, ahlâksızlığı göstermek 
zaruri idi. Onun için bu muhtasar kısma çok 
lüzum gördüm. T ürkler şimali Afrikayı elle
rine aldıktan sonra kurdukları idareyi Fas’la 
mukayesede devam edebilmek için Fas ahvalini 
Cezayirlilerin idaresile muvazi olarak yürüt
tüm. Bu eseri yazmak için müracaat ettiğim 
kitaplar aşağıda yazılıdır; yalnız bunlann her 
birinin müellifi dc birçok âsara müracaat etmiş 
olduğundan tetkikten hariç pek az eser kalmış 
olduğunu zannederim. Bilhassa yazılarıma 
kıymet verdirecek şey hazinei evrakta bulunan 
basılmamış divaı.ı hümayun mühimme defterle
rinden aldığım çok ehemmiyetli tarih vesikaları
dır. Kitabiyat kısmındaki mcrcilerim meyanın- 
da bulunan Avrupa âsannın miktarı bizi çok 
Düşündürecek mahiyettedir. Bu kitapların ço
ğu şimali Afrikanın ecanip eline geçmesinden 
evvel ve bizim oralarda at oynatıp, kılıç salla
yıp. şanlı bayrağımızı dalgalandırdığımız za
manlarda yazlmıştır. Uç asırdan ziyade elimiz
de bulunmuş olan bu güzel memleketler hak- 
knda bizim pek az kitabımız vardır. Osınanlı 
tarihlerindeki tafsilât ise pek cüz’idir.

En mufassal yazılar Gazi Barbaros H ay
rettin paşanın menkibelerine aittir. Şimali Af- 
rikanın dahili vak'alan, AvrupalIlarla münase
betleri hiç bilinmemiş gibidir. Osmanlı sultan» 
lan bu güzel memleketleri ve onları zapteden 
çelik bilekli T ürk kahramanlarını tanımamışlar, 
ihmal etm işler ve garp ocakları adı ile anarak 
onların şahsi kahramanlıklarile yarattıkları 
yu rtlan  Türklüğe mal etmek için çalışmamış
lardır.
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müracaat ettiğim  kitaplar:

1) — Afrique Romaine, Par. A. Schultn.
2)  — L’Etablissement des dynasties de» 

Cherifs au aroc et leur rivalites avec lec tures-
3 ; — Hi»toire de l'Afrique septentronele 

sous la domination musulman.
4)  — H istoire de 1‘Algcr sous la domına- 

tion Turc. Par. Grammont.
5 ; — H istoire de Maroc de 1631 . 1812. 

Par. Hudas.
Bu kitap Ebulkasım Ahmedüzeyyanının 

(E ttercüm anül'm urip an düvelül’m aşnkı vcl- 
m ağrıp; namındaki eserin tercümesidir.

6) — Afrique du nord. Par. Henrilorain.
7)  — Colonisation de l‘Afrique du nord. 

Par. V. Piquet.
5) — Civilisation de l’Afrique du nord. 

Par. V. piquct.
9J — Regence de tripoli. Par. Fr. Hoffer. 

10; La Tunisie et Tripoli. G. Charme.
11; — La Tunisie. J. J. Marcel
12) — Tuhfetül'kibar fi esfarülbilıar
13) — M iratül’cezayır
14) — T arihi bin galebun 
15^ — Hammer tarihi 
16; — Cevdet tarihi
17) — Vasıf tarihi 
18J — Peçevi tarihi 
19; — Naima tarihi 
20 ; — Haberi sahib 
2 i ;  — Silâhtar tarihi
22) — Ernes Lagranje'nin coğrafyayı umu

misi.
23; — Tarihi umumi (Ahmet Refik)
24) — Türk tarihi (Rıza N ur;
25) — T ürk tarihi (Necip Asım ;.
26) — Kamusul'alâm.
27) — Barbaros H ayrettin (Ali Rıza Seyfi

B.)
28; — T urgu t reis. (Ali Rıza Seyfi B.,‘. 
29) — Kemal reis ve Baba Oruç (Ali Rıza 

Seyfi B.;.
30; — T ürk  tarih encümeni mecmuaları. 
31; — Donanma mecmuaları.
32; — Darülfünun edebiyat fakültesi mec

muaları.
33; — M ensur gazvati H ayrettin paşa.
34) — Hazinei evrakta mahfuz gayri matbu

resmi muhaberat (Divanı hümayun mühimme 
defterleri).

35; — Musavver İslâm tarihi.
36; — Düveli islâmiye tarihi.
37) — Kirala ve meclislere (Cezayirle kat’i 

münasebatın esbabı hakikiyesi; Aleksandr, de 
la Bord 1930 Paris.

38) — Manzum gazvati H ayrettin paşa.
39) — Kjtabülbahriye (P iri reis)

40) — Münhilülazcb fi tarihi Tarabulus- 
garp (Arapça Ahmet B.)

41)  — Tunus turihi (A rapça;.
42)  — Cezayirdc Arap ve T ürk  kitabeleri 2 

cild (Gabriel Colın)
43) — Hülnsai ahvali Tunusu garp (Vaka- 

nüvis Esat E fJ  "el yazısı,,
44 ; — Müneccim başı tarihi.
M üracaat ettiğim  kitaplar içinde iki numa

rada gösterdiğim (Şerifler hanedanının Fas'ta 
teessüs ve Türklerle mücadeleleri) eserinin »a 
hibi kitabını yazmak için Arapça, Fransızca ve 
İspanyolca bütün kitaplara müracaat etmiş 
olduğu gibi bütün vesaiki siyasiyeyc ve mağ- 
rip tr bir rol oynamış Portekiz krallarilc bü> ük 
adamların tercümei halleri hakkında tetkikat 
yapmıştır.

1 — Şamali Afrikanın 
Coğrafyası

Şimali Afrika Tarabulusgrap, Tunus, Ce
zayir ve Fas memleketlerinin bulunduğu arazi
dir. Bu kıt'aya her zaman her kavim muhtelif 
isimler vermişlerdr.

Moritanya, arslanlar memleketi, hurma 
memleketi, Afrikayı meskûn, küçük Afrika, 
Berberiyc, Berberistan, denilmiştir. A raplar 
evvelâ suret umumiyede (A frikiye; adını ver
mişler, fakat sonraları garbe doğru tâ Fas kıt'a- 
sına kadar ilerledikleri vakit bu büyük kıt'fiya 
ayrı ayrı at vermek zarureti hasıl olarak Mağ
ribi edna, mağribi evsat, ve mağribi aksa isimleri 
vermişlerdir. Lâkin bunlraın hududu pek mu
ayyen değildi. Fas m ağnbı aksa ismini hâlâ 
muhafaza edyor. Cezayir ve Tunus kısmen 
m ağnbı evsat ve diğer kalan memleketler de 
mağnbı edna oluyordu.

T ürkler şimali Afrikada zaptettikleri yer
lere (garp) ve oradaki teşkilâta garp ocakları
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adını vermişler ve Cezayir, Tunu», Tarabulus 
zaptolur.duktan sonra müstakil ocaklara ayrı
larak o memleketin adiyle yadetmişlerdir.

Şimali Afrikanın Selom körfesinden Tunus 
hududuna kadar (160) ve oradan Fa»’m gar
bına kadar (2300) ki ceman (39(HI) kilomctrelki 
sahili vardır.

Bu uzun sahille çöller arasında bulunan ve 
bir ada manzarası gösteren şimali Afrikanın 
arazide birlik gösteren kısımları Fas, Cezayir 
ve T unus’tur. Tarabulus, Bingazi, ve Fizan 
kıt'aları ve bunların mülhakatı çölde birer va
hadır. Bu ada akdenize mensup memleketlerden 
sayılır. Garpte Cebelitarık boğazı burasını 24 
kilometre bir denizle İspanyaya rapteder. Bu 
mesafe o kadar yakındır ki muhtelif ka; imler 
burasını çok büyük kuvvetlerle birçok defalar 
geçtiler;

Sicilya’ya mesafesi (140) kilometredir. 
Berrak bir havada Sardonya ve Sicilyadan şimali 
Afrika dağlan görünür. Akdeniz bu kıt’anın 
etraftaki memleketlere muvasalasını kolaylaştı
ran bir vasıtadır. Bunlardan m aada bu memle
ketlerin asıl ahalisi olan berberilerin siyah *rkla 
hiç münasebeti yoktur. Bilâkis A vrupalIlarla  
karabeti vardır. Yalnız şimalî Afrika kendine 
sahip olmak hakkı inkâr edilmiş memleketler
dendir. Bu güzel kıt’a daima müstemleke ol
m uştu r. İhtimal ki vaziyeti soğrafyası bunu sa
ik oluyor,

■I —  Tıırııbtıltısnarı>

Coğrafya ıstılahında Tarabulusgarp tabi
rinde Bingazi de dahildir. ( \ )  Tarabulusgarp: 
Tarabulus, Bingazi (Berka) ve (Fizan) mınta- 
kalannı havidir.

a  —  B in g a z i y a h u t fir r lm

Mısır hududundaki Selom körfezi ile Muk- 
tar mevkii arasında denize doğru çıkmış varım 
ada gibi bir kısım arazi vardır ki, Kilisli bir plat
form halindedir. Burası Berka’dır. Eskiler Sire- 
nayık demişler. Bizim zamanımızda Bingazi 
m utasarrıflığı idi Akdenizin Afrikaya en çok 
girdiği yer .Sert körfezidir. Afrikanın merkezine 
en yakın yol buradan gider. M uktar mevkiinden

(1) — Kamusul'alâm. Frederik H of’ren 
(Tarabulus'u).

sonra sahil garptan şimale doğru hafifçe yük
selir. Şimale doğru çıkıntı yapan M ısrata bur
nu şarkta Sert ve garpta Gabes körfezini teşkil 
eder. Mısır, Tarabulus ve Sahra arasındaki 
Berka kıt'ası sahilleri kayalıktır. Hep beyaz ka
yalıktır. Denizden görünür. Bu sahilde Binga
zi, D em e, Bomba, Tobruk limanlan vardır ki 
gayet emin limanlar olabilir. Sahil kısmı Cebe- 
lülahzer namını alıp takriben T oprok’la Binga
zi arasında imtidat eden bir yükseklik arzeder. 
Bu dağların vasati irtifaı 500 m etre kadardır. 
Kalkerli arazidir. Üzeri M eradır. Mu dağlardan 
akan dereler güzel meralar, orm anlar vücude 
getirir. Sonra kumlar içinde kaybolur. Buralan 
âdeta Italyanın cenup yalılanndan en güzel 
yerlcrilc rekabet edebilir. Bu yayla cenuba doğ
ru birdenbire alçalır. İhtimal ki eskiden burası 
bir boğaz idi. Buralarda birkaç vaha vardır. 
Uçla, Calu vahaları; vahalar daha şarkta Oera- 
bup vahasile Mısırda kâin Siva vahasile devam 
eder. Cok eski zamanlardanberi Nil’den Sire- 
nayik ve Atlas’lara giden ticaret kârvanlarının 
tu ttuk lan  tnbiî yol budur. Hacılar da bu yoldan 
geçerlerdi. Kurunu vustanın istilâ orduları hep 
buralardan gelirler. Kışın yağan yağmurlar 
27, 28 santim olup Berkanın denize yakm yer
lerinde zayıf bir tenebbüt ve dikenli çalılıklar 
mevcuttur. Ve küçük küçük havzalar dahi zi- 
raate elverişli ince bir toprak tabakasını ihtiva 
ederler. Vadilerin dibinden menba'lar nebcan 
ederler Derne’de ve (Cyrene) de mahut bir 
mıntakada zeytin, arpa, sebze zer’i kabildir. 
Sulanma sayesinde portakal, limon, mandeline, 
nar külliyetli olur.

Burasının ehemmiyetlice meskûn mahalle
nde sahillerdeki Bingazi, Derne, Tobruk ve da
hilde Uçla ve sıva, C crabuptur. Eski Berenik 
şehrinin yerinde olan Bingazi bizim zamanımız
da onbin nüfuslu idi.

M er'alar külliyetli hayvan yetiştirmeğe 
müsait olduğundan deve, koyun, keçi sığır çok
tur. Sade yağı, yapağı ihracatı ziyadedir. Ber- 
ka'da evvelâ Yunanlılar sonra Romalılar yal
nız sulamak mümkün olan yerlerden istifade 
ettiler. Siren Apollonu şehri küçük ve parlak 
bir şehirdi. Çok eski zamanlardanberi yerli aha
lisi Berberidir. Fakat Araplarla en ziyade ve 
en evvel temas eden kıt'a olduğu için Araplarla 
karışmış Arapça yerli dil olm uştur .
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b  —  TanıbulııSK<ırı> -  T ripoli

(Syrte ) Sert körfeziyle Resiacir ara
tırdak i sahil kısmı Trablusgarbe aittir. Burası 
Sahrayıkebir’in akdenizle hudududur. Denizden 
içeriye doğru m m takalar şöyledir:

Evvelâ sahil; düz, yeknesak kum tepeleri 
ve uçurumlarla çevrilmiştir . Tarabulustan baş
ka iskelesi yoktur. Burası da fenadır. Fırtına 
zamanında gemiler yanaşamaz. Sahildeki kum 
tepelerinin arkasında bir sıra vahalar vardır ki 
bunlar da biribirl erin den büyük kublu sahalara 
ayrılm ıştır.

En mühimleri: Tarabulus şehrinin etrafındaki 
Menşiye (M echya) vahası [ (12) kilometre tul 
ve 6 kilometre arzında olup altmış bin nüfusu ha 
vidir ve binlerce su kuyuları ve çok sık mezru 
köyleri vardır.]ve Zaviye.Tacure, iltin.Mısratn, 
Syrta vahalarıdır. Bunlar denizin maviliği ve 
etraflarını kuşatan kumların sanlığı ortasında 
bir kaçar kilometrelik uzun ve geniş lekeler teş
kil ederler. Bu sahil vahaları çöl ovalariyle çev
rilmişlerdir. G arptaki Djaffara ve şarktaki
Syrt çölü 10(1.200 kilometre genişliğinde olup 
dahildeki yüksek yaylalann kenarlanna doğru 
yavaş yavaş çıkarlar. Bu yüksek yaylalar Ce
beli nefousa ve yffren Garian ve Tarhouna o- 
lup şarki Tunus yayatalarının imtidadidir. Bu 
k i'im  araziye <Cebel) derler. Genişlikleri bir 
kaçar yüz kilometreye van r; ziyadesiyle kabili 
z iraattir; fakat az meskûndur. Yalnız bu yayla
lann  şimalî kenarlan ukdenizin sağnaklanndan 
istifade ettikleri için nisbeten daha çok ahalisi 
vardır. Buralarda kayalıktan yaran dere'srin 
içinde dar bir n.ıntaka üzerinde ekilebilecek 
yerler bulunur. Yerli Berberiler buralarda zey
tinlik, arpa, buğday yetiştirirler. K sur denilen 
köyler kayaların ucuna kondurulmuştur. Nolut, 
Cadu Ezziatana yffrein Garian, Tarhouna bu gi
bi köylerdir. M ağaralarda iskân usulü buralarda 
caridir. Homs'un cenubundaki K asn beni velit- 
ten cenubu şarkiye doğru giden yükseklikler 
Orfella dağlandır. Buralarda (sade) ve ( Bu- 
neçim j kö- u ve vahaları ve daha cenuptaki Kof- 
ra yahut Cofra vahasında ( SoknaJ vardır. Bu 
vahanın cenubu ve cenubu şarki ve garbisi 
yüksek yaylalardır. Bunun şark kısmına ccbo-

li şarkiye ve garp kısmına (cebel üs sû dai der
ler.

Tarabulus mıntakası arzani olarak vadii 
Suffaçin, vadii kebir, vadii zemzem gibi vadi
lerle katolunm uştur. Tarabulusun garbi cenu
bisindeki ccbeli garbiye yığınm garp tarafını 
teşkil eden (G ıdam ısj mıntakası oldukça mes
kûn ve mahsulat yetiştirm eğe müsaittir. Gıda- 
mıs’ın altı yedi bin kadar nüfusu vardır. Ve 
Fizan'dan (HammadaJ yahut ( Hammadetül- 
ham raj denilen yüksek, gayri münbit ve taş
lıklı bir yayla ile ayrılmıştır. Gıdamıs mınta- 
kasında bazı münbit vadiler ve şimalinde 600: 
900 metre irtifaında yaylalar vardır.

Tarabulus şehrinin şarkında Leptis Mağna, 
Limes Tripolitanos mevkilerindeki eski ma'ınu- 
riyetlerden kalma kanalizasyon, mezarlar, su 
yolları bakayası vardır. Tarhouna ve kumluğu
nun şark kenarlarındaki eserler nisbeten epey
ce mes’ut bir medeniyetin alâmetidir. Bu me
deniyet arap istilâsiyle mahvolmuştur. Fakat 
bu medeniyetin eski ehemmiyetinde mübalağa 
edilmiştir. En son tetkikata nazaran ( \ )  Sirena- 
yik en parlak zamanlarda beş yüz binden ziyade 
meskûn nüfusu besliyemczdi. Tarabulus’ta 
b rndan daha az nüfus beslemeğe müsaitti

Roma im paratorunun sukutundan itibaren 
memleket ancak fakir arap ve berberlerden ka
rışık sefil kabaille meskun kaldı. O turanların 
miktarı ancak tamam Avrupalıların işgaline kar
şı şiddetli mukabele edecek miktarda idi.

C. — Fizan  -  Frzarı 
Fizan şimalen Hammada yaylasiyle cenupta 

Tommu dağlariyle çevrelenmiştir.
Vadii şarki, vadii garbi, vadii şeyati,, vadi- 

yüşema gibi derelerle sulanır. Bu dereler kum
larda kaybolurlar. Fizan’ın merkezi Mezruk 
kasabasıdır. Denizden (450J metre yüksektir. 
Tarabulusgarbın 775 kilometre cenubi şarkisin
dedir. H ufre denilen uzun ve geniş bir vadinin 
nihayetindedir. Kasaba burçlu surlarla kapan
mıştır.

Hükümet konağını, camii ve bir kışlayı ha
vi iç kalesi ve çarşısı pazarı vardır. E trafta 
sebze ve meyva bahçeleri, hurm alıklar ve bun
ların arasında sayfiyeler bulunur. Havası ya
zın ağırdır. Term om etre yazın gölğede (45)

(1) — E rnest granjenin umumi coğrafyası.



ve kışın (26) olur. Fizan’ın garp müntehasında 
Gat ve şarkında Gatron kasabaları vardır. Tom- 
mu silsilesi 1200:1500  metre yüksekliğindedır.

Mezruk, Sudan yollarının üzerinde oldu
ğundan Osmanlılar zamanında ehemmiyetli ve 
ticaretti idi. Herodot Fizanı tanıyor (2) 
Garamantes adını veriyor; Romalılar Fazanya, 
ve A raplar kurunu vustada Zuila demişlerdir.

T ürkler de Fizan olarak kullandılar. Ye- 
dinci asırda A raplar zaptederek ellerinde bulun
durdular. 14 üncü asırda Fas şeriflerine geçti. 
Sonra Tufeylat şurefasından sayılan siyahi bir 
sülâle zaptetmişti. Tarabulusgarbın zaptında 
da Türklere intikal eyledi.

H —  Tıınııs .  Cvzayir .  Fa»
Bundan sonra şimali Afrikanın bu üç mın- 

takasının tarifine sıra geldi. Binâenaleyh hepsi
nin ayrı ayrı uzun uzadıya isimlerini yazmak 
için şimali Afrika tabiri bu üç memleketin umu
muna şamil olacaktır. Fas kelimesi de şehrini 
değil Fas memleketini gösterir. (Fas şehri ifade 
edilmek istenince şehir diye izah olunacaktır.

A) — Şimali Afrika arazisi bir vahdet ar- 
zeder. Onun için toptan mütaleası mecburi
dir. Burada memleketleri ayıran hudutlar tabii 
değildir. Şimali Afrika arazisi İspanyadaki 
Sierra Navada dağlan gibi arazii saliseye men
suptur. Bu memleketleri kaplıyan dağların 
hepsine atlas dağları denir. Bu dağlar birçok 
parçalara ayrılmıştır. Fakat hep istikametleri 
şarkı şimaliden garbi cenubiye doğrudur. Bun
ların aralarında ovalar hasıl olmuştur. Nehir
ler, dereler buralardan geçer. Dağların bu 
vaziyeti gösteriyor ki memleket şimale karşı 
tabii arıza ile kapalıdır. Yollar, vadileri ta 
kip ettiklerinden dolayı şarktan garba girmek 
kolaydır. Arazinin bu tabiatı icabı olarak 
şimali Afrikanın limanları dağların denize dal
dıkları çıkıntılarm hep şarkında hasıl olm uşlar
dır. Tunus, Bon, Buji, Cezayir, Oran. Bizert 
hep böyledir. Atlas dağlan Fas'ta (vasati ya
hut orta A tlas) ı'büyük A tlas) (küçük A tlas) 
yahut (A nti A tlas) adalariyle üç sıradır. Bu üç 
büyük sıra dağların geçtikleri mıntakalara ufak, 
büyük kolları, tepeleri, etekleri olup her yerde 
ayn  adlar verilir.

I) — Vasati yahut orta Atlas dağları — 
Marakeşin şimalinden başlar; Oran cihetlerine

kadar bir silsile halinde gelir. Oradan kollara 
ayrılır; Şimale ve şimali garbiye de Fas şehri 
ve Meknez istikametlerine kademelerle iner.

Ümmülrebia nehri mer.balarını bu dağlar
dan alır. Bu silsile diğerlerinden daha kesif ve 
daha imtidatlıdır. En >üksek noktası (Cebeli 
Musa) olup (4000) metre irtifaındadır.

II) — Büyük Atlas dağlan — O rta A tlas
ların cenubundadır. Ondan daha dar fakat da
ha yüksektir. Guir burnundan şarkı şimaliye 
uzanır. Oran yüksek yaylalarında birdenbire 
düşer ve yaylalara kanşır biter.

Bu dağların ebedi karlan ve mevsim yağ
m urlan epeyce büyük nehirler >apar. Şarkta 
müthiş uçurumlarla başlıyan büyük ve vasati 
A tlaslar arasında ve 1500 metre irtifaında duvar 
gibi dik uçurumlar ortasında yukarı Moluya neh 
ri yılankevi yatağını takip eder. Vadi geniş mah
suldar ve meskûndur. Vadi yükselerek üç dört 
bin metreye çıkar. Bu en yüksek yerlere dem, 
cebeli dem, yüksek Atlaslar derler. En yüksek 
noktası Arıayşe (4250) metredir. Likourt, Tan- 
jourt ve diğer yüksek tepelerde 4 bin metre ve 
daha ziyade yüksekliktedir.Yüksek Atlaslar saf 
Berber kabilelerinin erişilmez ilticagâhı ve (El- 
muvahhidin) beşiğidir. Ibni Haldunun o parlak 
ifadesile (kürrenir. derinliklerine kök salmış 
heybetli cüssesile fezayı dolduruyor. Ve yıldız
larla taçlanmış başını göklere yükseltiyor.) De
diği yer burasıdır. Akdenizin parlak ufuklanna 
alışan Yunan gemicileri uzaktan karların orta
sında başı Bahri muhitin sis bulutlanna kami
len gömülmüş bu dağlan görünce şaşırdılar. 
Şairane hayalleri A tlaslann semayı omuzların
da taşıdığı efsanesini meydana çıkardı.

I I I)  — Küçük Atlas yahut Anti Atlas 
dağları Noun burnundan başlar şarka doğru 
1500-200 metre yüksekliğinde yaylalar halin
de gider; Cezayirin sahra Atlaslariyle birleşir.

Küçük Atlas dağları (3300) metre yüksek 
Siroua boynundan bir kolla büyük Atlasa mer
buttur. Bu dağların sulan derin dereler yapa
rak tufeylat. fikik taraflarına inerler. Küçük 
Atlasın şimal versanlan ormanlık ve sulaktır. 
Cenup versanlan kayalıktır. Bu dağlar Fasın 
Bahri muhite civar kısmını (bu kısma Bahri 
muhit Fası diye isim verilm iştir) Büyük sah
ranın yakıcı öldürücü tesirlerine karşı muha
faza eden bir settir Büyük ve orta Atlaslar
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ise garpten gelen yağmurların Cezayire doğru 
gitmesine mâni olurlar. Bu sebeple bir tabiî 
mıntaka hasıl olur; Bahri muhit Fası müsen- 
nem ve arazinin hâli cihetinden Cezayirden pek 
az farklı iken yağmuru ve kar suları itibarile 
Cezayire çok faiktir.

IV .J — Rif dağları — İspanyanın cenup 
kıyılarını kuşatan K urdilyer dağları denizi a t
layarak Rif dağları ile devam ederler. Kurdil
yer ve Rif silsileleri adeta bir nısıf daire şeklin
de Akdenizin garp nihayetini kuşatmışlar ve 
Bahri muhite C ebelüttank gediğini bırakmış
lardır. Bu dağların Tetvan civarındaki en yük
sek noktası (2500) metredir. Rif dağlan bu 
yüksek noktadan yelpaze gibi etrafa dağılır, ve 
birer burunla denizde nihayet bulurlar.

Şarka doğru devam eden kısmı Sennsen 
( 1420 M j yahut İznasen namile Nemour ci
varına kadar gelir. Rif dağları da her yerde 
türlü isimler alır. Rif dağlarının garp kısımları 
Bohr muhitin yağmurlu rüzgârlarına karşı ol
duklarından rutubetli ve yeşilliktir. Şark kı
sımları kuru, sarp, geçilmesi zordur.

Şimaldeki Rif dağlarile bunların cenubundaki 
Atlas dağlan arasında bulunan sahadan bütün 
istilâ ve istimar yollan geçmiştir. Hep istilâlar 
Tlemsen geçdinden sonra Taza ve (Fas şehrij 
yolunu tutm uştur. Yolun üzeri Roma harabe
leri ile doludur.

V .) — Cezayir A tlaslan yahut Tel Atlas- 
lan — Büyük Atlas dağları birdenbire alçalır 
ve Fas yüksek yaylalan yahut Oran yüksek 
yaylaları denilen mahalde yeşil ovalara karışır. 
O rta Atlas ve Küçük Atlas ise biraz alçalmak- 
la beraber Cezayirin içine girerler. Birisi şi
malden birisi cenuptan devam ederler, ikisinin 
ortalarında yüksek yaylalar vardır.

O rta  Atlas dağlarının Taza ve Tlemsen 
kısmı, yüksek yaylalardan şimale gider, Sahil 
dağlarını teşkil ve Tel Atlasları adını alır.

Tel A tlaslan Bougarroun. Edoug volka
nik kayalıklannda biter. Küçük atlas ise yük
sek yaylalann cenubundan geçer ve sahra A t
las’ları namile şimali şarkiye doğru çıkar. (Au- 
res O res) dağlarına karşı Tunusun belkemiği 
denilen dağlar halinde Bon burnuna gider ve 
Tunus içine yayılır.

V I J  — Tel Atlasları — Garpten şarka 
doğru (1840 M.) Tlemsen dağları, (1985 M.)

Aursenis, Şelif vadisinin şimalinde TDahraJ 
ve büyük kabili, küçük kabili Curcura ve Tabar 
ve ilk baharda bile tepeleri karlı Lalla Hadi- 
ce ve Hodna, Biban dağlarını teşkil ederler. Bu 
dağlar garpten şarka doğru gittikçe ziyadele
şen bir sivrilik arzederler. Garp mıntakasında 
dağlann meyilleri yatıktır. Nukatı hâkime pek 
az farkolunur. Cezayirin şarkında ise meyillerin 
kırıklığı çok âşikâr görünür.

V II) — Sahra Atlasları - Oran yüksek yayla
larının cenubunda garpten itibaren müteakiben 
(K sour 1780-2100) ve Cebel Amur 1959,),
( Veled nail), (Zap) adlariyle devam edip (O res) 
dağlariyle birleşir;

Yüksekliği (1400 : 1700,) metreye iner, 
ve hattâ daha alçalır. Sahrayıkebir rüzgârları
nın tesirine karşı natamam bir set halini alır. 
(O res) dağlarının en yüksek tepesi olan Cebeli 
Şelyanın irtifaı (2328) metredir.Kışın ekseriya 
karla örtülüdür. Büküntüleri çoktur. Muhtelif 
taraflara kollar vermiştir. Birçok sular bura
dan çıkar. Bu sular iç havzalarda kaybolur, 
yahut Mccerdc nehriyle denize gider.

Sahra A tlasları Oresten sonra Melleg 
K ıoum ir Mogod, Medjerda dağları adı ile 
gider. Bizcrt gölünü ihata eder. Bunlardan bir 
az daha cenupta (O resden) ayrılan bir Kol- 
Tebessa ve Dorsal Tunizien (Tunusun bel 
kemiği) yahut Zeugitana dağları adını alıp 
Bon burnuna gider. Bu silsiledeki Berbeou 
(1480) Zağvan (1340) Cebeli Rısas, (700) Ce
beli Hamit (634) metredir.

Ores dağlanndan şarka ayrılan başka bir 
yol Gafsa ve Fedec dağlannı teşkil eder. Bu 
dağların etekleri Cerit tuzlu gölüne iner. Ce- 
rit gölile Gabes berzahı arasındaki Matmada 
dağları cenubi Orandaki K sur dağlan gibi in
san meskenleri mağaralarla delik deşiktir.

li —  Sular
Şimalî Afrikadaki suların her mıntakada 

ayn  bir ismi vardır. Ufak dereler susuz vadile
re bile yerliler (K ebir) azametli adlar koymuş
lardır.

Umumi isimlerile en mühim ve nehir de
nilecek sular şunlardır:

Bahri muhit Fas’ındak hakiki nehirler var
dır. Noun bum ile Sparteli burnu arasındaki 
3,4 yüz kilometrelik mıntakada mevsime göre



»ularının miktarı değişen birçok nehirler akar 
ve hiçbiri kurumaz. Noun burnundaki vadi 
D rar çölün hududunu işaret eder .

Atla» dağlarında çıkan bu (D raa) vadisi 
güzergâhında ancak mahalli ehemmiyeti haiz 
birkaç parça vaha yapar. Noun burnuna geldiği 
vakit zakkum ağaçlan dolu bir hendek gibi 
kalır.

Sous nehri (T aroudan ) bahçelerini sular 
burası bir vaha gibidir. Marakıs ovaları Tesnif 
nehriyle sulanır. Fasın en büyük nehri Ummül- 
rebiadır. İlkbaharda çoşkun zamanlarda (RonJ 
nehrinin vasati suyu kadar olur.

Boregreg nehri Zares mahsuldar ovaların
dan akar ve Rabatla Sale arasında denize gider. 
Coşkun zamanlarda 2000 m etre mik'abı su akı
tan Sebu nehri Fas nehri civanntn bereketine 
vasıta olur.

Soukko yahut Elkous nehri Laraş yakının
da denize dökülür.

Şimali Afrikanın Bahri sefit havzasında 
denize akan sulannm  birkaçı müstesna olarak 
diğer nehirlerin tulleri 150, 200 kilometre ka
dardır Menbaları Atlas dağlandır. En büyüğü 
Moloyadır. Tulü 450 kilometredir. Menbaın- 
dan itibaren geçtiği yüksek ve orta Atlas ara
sındaki ovada suyu çoktur. Aşağı taraflarında 
cereyanı yavaştır. Son elli kilometrelik kısmın
da genişliği yüz metre kadardır. Seyrisefaine 
m üsaittir. Şelif nehri Cebeli Ammurun suladığı 
yaylalardan (NamousJ adı ile çıkar. Cezayirin 
yüksek yaylalarını geçer ve Tel Atlaslarının ce
nup hududuna gelir. Orada lâtif Oursanis o r
manlarından menba alan (Nehrousassel) ile 
birleşir, büyür, Boğhiar boğazlarını zorlar ova
ya iner. Ruina, Nar, Fodda, Mina derelerini ala
rak Mostaganem şimalinde denize çıkar.

Mecerdenin asıl büyük kısmı sağ kolu olan 
Melleg nehridir ki menbaını Ores dağların
dan alır, iki kol Sukül’arba da birleşir. Tobur- 
sok gediğinden ve Tunus ovalarından geçerek 
denize iner ve büyük bir delta yapar. Mecerde
nin getirdiği maddeler eski O tik limanını dol
durarak şehri karada bırakmıştır. Tunus körfe
zine akan Miliano nehridir; Küçük bir Mecer- 
dedir.

Kios nehri Tlemsen şimalinden akan isli 
ve Tafna derelerinin birleşmesinden hasıl ol

muştur. Siğ, Habra dereleri birleşir Makta neh
rini yapar.

Isser nehri büyük Kabilinin hududunu 
teşkil eder. Sebeou nehri Curcuna dağlarından 
çıkarak (Tizi Uzu) kasabasından geçer. Sahil 
yahut Soummam nehri büyük ve küçük Kabiliyi 
ayıran koridordan akar. Burjinin yanından 
denize dökülür.

Vadiyülkebir — Kostantinden geçen va
dii Rum ma t ile küçük Kabili dağlarının etekle
rinden gelen suyun birleşmesinden hasıi ol
muştur. Ezzeytun körfezine akar.

Seybouze nehri Bona akar. Bon ovasını 
bu nehrin getirdiği çamurlar yapmıştır. Mecer- 
de dağlarının şimal havzasının sulannı da diğer 
bir Vadiyülkebir denize akıtır. Sedjnam nehri 
Bizert dağlarının sularını körfeze götürür. Şi
malî Afrika sularının birçoğu da denize kadar 
gelmez. Iç havzalarda kaybolur.

Zeroud, Merguelit, Vadinebhali dereleri 
Kırvanın şimalindeki Kelbia gölüne dökülür. 
Kışın feyezan zamanlarında Enfida ovasında 
bu gölle deniz muvakkat olarak birleşir.

Sahra A tlaslannın cenup yanlanndaki su
lar menbalara münhasırdır. Bu sular çıktıkları 
yerlerden çok uzaklaşmadan kumlar arasında 
kaybolurlar.

C. —  I Irak arazi

Deniz sathından daha münhat kısımlar ya
hut hiçbir tarafa gedik ve boğaz bırakmıyan 
dağlar arasında, yüksek yaylalar ortasındaki 
çukurluklar göl batak, tuzlu göl denilen anza- 
lar yapmıştır.

Gabesin garbında Cerit denilen ve deniz 
sathından 31 m etre alçak Schott yahut Sebha 
denilen tuzlu göl vardır. Bu havalide Kırvanın 
şimalinde Kelbia ve şarkı cenubisinde Seydül- 
hani ve daha bazı küçük sephalar vardır. Bu 
sephalar dağlann civar vadilerin sularını top
larlar. Bunlara çok uzak havzaların sulan dahi 
gelir. Bu alçak arazi garba doğru devam eder. 
CElcerit) den sonra biribirlcrinc yakın olarpk 
Şotülgarsa, Şottcl Asloud büyük Şottül 
Melghir adlariyle Biskra cenubuna kadar 
devam eder. Igargar vadisi büyük sahranın or
tasındaki H ugar dağlanndan beri gelir. Tou- 
gourt'tan geçer, Melgir scphasında biter.
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Şot (C hott) ve sepha denilen bu alçak yer
ler su olursa tuzlu göl; su azalırsa bataklık ha
lini alır; bazan da kurur. Dağlar ve yüksek yay
lalar arasındaki sephalar Kostantin ile Ores 
dağları arasında Tarf, Beida ve diğer birkaç 
ufak sephadır.

A —  Yiiksek yaylalar

Tel A tlas’lariyle sahra A tlas 'lan aras.nda 
ve Kostantin'e kadar giden mıntakaya yüksek 
yaylalar yahut yüksek stepler derler. Genişliği 
şarkta azdır. Fakat (O ran) cihetinde 150 kilo
metre kadar olur. Etraflarındaki dağlar bu yay
layı büyük sahranın tesirinden kısmen muha
faza ettiği için kışın buralarda yağmur yağar 
bazan kar bile düşer. Fakat yazın burası âde
ta büyük sahra gibi bir çöl olur.

Çölün ortasındaki gibi buralarda da âdeta 
vahalar vücude gelir. Yağmur azdır. Sular na
dirdir. Şark tarafları O res’in verdiği sularla 
ve yağmurlarla sulanırsa da orta ve garp kısım
ları son derece sefildir. Ancak vaha sayılacak 
yerleri meskûndur. işte  bu çöl görünüşlü ve 
derin uçurumlu steplerde, çukur yerlerde, a- 
kıntısı olmıyan taraflarda sephalar vücude ge
lmiştir.

Şarki ve garbi Zahres sephalan 840 metre 
yüksekliğinde ve Şötülşarki, Şotülgarbi 780 
metre irtifaındaki yaylalardandırlar.

Yüsek yaylaların ahalisi seyyar araplardır. 
Yalnız Ksur ve Cebeli Amurda mukim ahali var 
dır. Çöller en ziyade (O ran) civarında şimale 
doğru gitmiştir.

Oran civarında (O ran ŞotuJ ve şarki garbi 
T iğri şotlan vardır.

E —  I  altalar ( ( )is is)

Gabes arzından Draanın munsabır.a kadar 
olan mıntakada sahra Atlaslarının, büyük A t
lasların eteklerini bir sıra vahalar hattı gösterir. 
Bu mesafe dahilinde taşlıklı, kumlu ve bazan 
derelerle yarılmış yalçın dağlı ve bazan sarı 
manzaralı binihaye çöl görünür. Buralarda ilk 
baharda kül renkli sert otlar biter. Su vardır; 
Fakat hemen daima kumlar içinde kaybolur. 
Suların çıktığı yerlerde vahalar vücut bulm uş
tur. Şimali Afrikanın bu nihayetlerindeki va
haların hepsi de bir tabiattadır. Seyyahların çöl 
ufkunda gördükleri yeşil küçük lekeler bu hur-

malıklı vahalardır. Ayağı suda başı güneşte 
olan bu hurmaların altında bazan yemiş ağaçla
rı, sebze ve hattâ arpa ekilmiştir. İmtidatları 
çok azdır Bu vahalarda gece ve gündüz ıslatıcı 
bir rütubet vardır. Sıcak ziyadedir. İklime en 
iyi alışanlar siyahilerle kanlan karışan melez
lerdir. Bunlar bile tehlikeli hastalıklara uğrar
lar. İçtikleri su ekseriya tuzludur.

Bunun için mide ve barsaklarda intizan.sız- 
lıklar olur. Havada daima ince tozlar uçar. Bun
lar gözlere ve teneffüs azasına hücum eder. 
Kazaen bir soğuk dalgası bu vahalara uğrarsa 
bu evsiz, elbisesiz ve müdafaasız ahalide çok 
telefat >apar. Her vaha siyasi ve beledi bir 
merkezdir. Sahranın bütün insanlık muame
leleri ve hayatı hayvanisi bu suların etrafında 
döner. Ticari mübadeleler burada olur; sivasi 
müzakereler bu su başlarında yapılır. B uılar 
sahranın asap merkezleridir. Şimalî Afrika po- 
letikası üstadlarının bu hayat merkezi ve mih
raklarına verdikleri ehemmiyetin sebebi budur.

Büyük sahra çölünün şimalinde hayati, ko
nak yerlerini gösteren vahalann en büyük ve 
zenginleri Tunusun cenubundadır.

Evvelâ Cerbe adası sonra Cercis ve daha 
garpta Nefzoua, Kebili, douz vahaları vaıdır. 
Tuzlu göllerin şimalindeki Cerit vahasının hur
ması şöhretlidir. Nefto, Tozeur vahalarında 
6(MMMH) hurma ve yirmi beş bin nüfus vardır.

Biskara — Gıdames yolu üzerinde iki Soff 
vadisinde iki vaha vardır. Laguat vahası yüksek 
tir. Sıcağı azdır. Mezrudur. Hurması ikinci 
derecededir. Daha garba doğru Guir, Figuıg 
Tafilât, Tam grout ve daha bazı ehemmiyetsiz 
vahalar vardır.

Bir hendek halinde bulunan vadii Draanın 
bin kilometrelik imtidadınca da bazı vahalar 
vardır.

E —  liiiy iik  sahra

Sahrayıkebir yani büyük sahra bir denize 
benzetilirse sahilleri Atlasların kenarı ve adala
rı da vahalardır. Yerlilerin toz ve korku mem
leketi adını verdikleri büyük sahrada hayat ku
rum uştur . Şu noktaları mecburi konak yerleri
dir. Büyük sahra zannolunduğu gibi yeknesak 
bir kum sahrası değildir. Dağları, tepeleri, dere
leri vardır. Fakat susuz, yakıcı ve öldürücüdür.



Sudanla şimali Afrika arasrnda bu çöl mühim 
bir maniadır.

Büyük sahra şarkta Bahriahmerden garpla 
Bahrimuhite kadar gider. Fakat şimali hududu 
muayyen değildir .Bu hududu tayin için sene
vi (20)  santimetreden az su düşen mıntakalara 
sahra denilmesi kararlaştırılm ıştır. Binaenaleyh 
bu (20) santimetrelik su ınünhanisi şimalde 
Atlasların eteğinden geçerek Vadii Draaya gi
der. Merkezi sahradaki yağmurlar layikiyle tet- 
kik olunmamıştır.

Güneşin arza döktüğü harararetle arzın 
fezaya bıraktığı hararet miktarı yazın ve kışın 
çok fark yaptığı gibi bir günde de termometre 
otuz derecelik fark gösterir. Kış geceleri dondu
rucudur. Gündüz gölgede (50) güneşte (70) 
dereceye varır. Bu kadar büyük sıcağına rağ
men sahra sıhhate muzur değildir. Sahrada (45) 
derece hararet Sudanda (30) derece rutubetli 
hararetten daha ziyade kabili tahammüldür. 
Güneş vurması azdır. Birçok hastalıkların mik
ropları burada yaşıyamaz. Naışlar burada çü
rümeden kurur toz olur.

Şimalî Afrikada akar sular azdır. Fakat 
yağm urlar eksik değildir. Büyük sahraya bile 
yağmur yağar, fakat yağmurların tevzi ve tak
simi fenadır. Birdenbire tufan gibi seller boşa
nır. Sonra katiyen bir damla su düşmez. H er ta
raf yanar kavrulur.

Şim ali Afrika arazisin in  
tab ia tın ın  tarifi

Şimali Afrika tabiî hudutlara ayrılmış ol
madığından arazinin haline göre bazı taksimat 
yapılmıştır.

1> — Sahil; 2)  — Zeugitne, 3) — By- 
zacene, 4) — Tel. 5)  — Oran ovalan, 6) — 
Şimali Fas, 1) — Bahrimuhit Fas’ı.

I —  Sahil

Resi Acirden Ben burnuna kadar olan T u
nusun şark kısınma sahil mıntakası denilir. Ebu 
grara, sahille Cirbe arasında bir göl gibidir . 
Sularında en zengin renkler ve en parlak deniz 
mecmuai nebatatı görülür. Cirbe adası hakiki 
bir vahadır. H er devirde çok mezru idi. Daha 
şimalde Gabes'e doğru penbe renkli ve zeytin

yetiştirmeğe elverişli h afif topraklar başlar.
Burada hava m utedil ve her vakit rütubet 

vardır. Roma’lılann m esu t zamanlarında s'ihil 
mırjtakasında kırk m ilyon kademden az zeytin 
yoktu. Memleketteki T h inae , K adrum ete, Eld- 
jem harabeleri mem leketin eski zenginliği hak
kında bir fikir verir. S u s  civarları kamilen eki
lidir.

Susu’un şimalindeki Ham am et, ikliminin le
tafeti ile tanınmış ve yasem in ve portakalların 
lâtif kokulariyle doludur. Bu sahil çok çalışkan 
ve balıkçılık ve ziraatla meşgul ahali ile mes
kundur. Cirbe tam am en saf denilecek derecede 
Berberilerle m eskûndur. Harici mezhebindedir- 
ler.

2 —  /o jittin  yu - Zetıgilnııc

Romalılar K artac» ve civanna Zöjitanya 
derler. Bu tabir T unus körfezinin etrafındaki 
arazii lâhkiyyeyi ve d aha  şimalde eski Ütik a- 
razisini, Mateur, Beja ınıntakalarını ihtiva eder- 
Buralarda her nevi hububat, yeınış yetişir. Yer
li ahali Arap, yahut A raplaşm ış Berberileı dır. 
Buraları eskiden Rorraahlann zahire anbarı idi. 
Bu gün de m ahsuldarlığını kaybetm emiştir.

'i —  H izasın  • Hüzacene

Tunus'un Zojitanyadan m aada olan dahil 
kısmına (Bizasen) denilm iştir. Buralarda pek 
çok Roma eserleri ve harabeleri vardır. Suları 
bol, toprak m ahsuldar, ahalisi çalışkan ve top* 
raklanna m erbuttur. Bizasenden sayılan Elkef 
ve M akter yüksek havzalan  da zengindir. Ya
banileşmiş zeytin ağ aç lan  mazideki servetini 
gösterir. Buradaki ahali de araplaşm ış Bcrberi- 
lerdir.

t  —  T v l

Tel A tlaslannın devam ettiğ i sahil kısmı
na tel mıntakası denilir. Bu kısım Bon burnun
dan M ostaganem'e kadard ır. Burası Cezayir’in 
en mahsuldar ve en kıymetli parçasıdır. Bu 
kısmın havası m utedildir. H er nevi mahsulât 
yetişir. Kâfi derecede yağm ur yağar. Akdeni- 
zin rüzgârları ve rü tu b e ti eksik değildir.

5 —  O ran ov<ıları

Mostagancmden Rif’e kadar imtidat eden 
sahile Oran ovalan derler. Sahilin bu kısmında
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dağların irtifaı çok azalır. Cenup rüzgârlariyle 
kavrulan mıntaka denize kadar ilerler. Sular 
da pek azdır. Şelif ovası ağaçsız ve hüzün veren 
bir steptir. Sig ovası bataklıktır. Makta nehrinin 
denize aktığı yer tuz gölleriyle kesiktir. 
(A rzeu) den (Ayni TemuşenU e kadar olan kı
sım mahsuldardır Beni tznasen'le deniz arasın
da Trifas mahsuldar ovası vardır ki garpte 
Moluya vadisiyle birleşir. Sonra (Uç çatal 
Trois fourchesj burnuna kadar giden sahil '«va
si vardır. Sahil ovasının arkasında az çok yük
sek ve kolay geçitlerle biribirine merbut havza
lar vardır ki Cezayir — Bahrimuhit yolu bu
ralardan geçer. Yüksek olduğu için bol suları 
olan ormanlıktı Tlemsen mıntakasının ötesin
de Magma ve Ucda ovalan gelir. Buraları az 
mahsuldardır. Buradan sonra Fafrata ovası 
vardır. O rta Moluyanın kollariyle sulanan bu 
ovada cenubun tesiri görülür. Bu muhtelif 
havzaların ahalisi bilhassa A raptır. Berber un
suru Traras ve Beni tznasen dağlarında bulu
nur.

(t —  Ş im a li has

(Uç çatal Trois fourches) burnundan 
Septeye kadar sahil sarp ve yüksek dağlarla 
kuşatılmıştır. G urcuraya daha doğrusu Endü
lüs dağlarına benzer. Bunlar ormanlarla dolu 
Rif dağlandır. Şimal yüzü san ve uçurumludur. 
Fakat cenup yüzü sahiranedir. Rif mıntakası 
garbi cenubiye doğru Cibala memleketinin 
dağlariyle devam eder. Tazada Moluya ovala- 
nndan cenubun kurutucu rüzgân gelir. Fakat 
(Fas şehri) ne doğru indikçe garp rüzgârları 
rutubet getirir. Akdenizin iklimiyle Bahrimu
hit ikliminin değiştiği farkolunur. Şimali Fas- 
da Berber unsuru faiktir. Bilhassa Rif ve hattâ 
(Fas şehri; nin civar dağları çok eski Berberi 
kabilelerle meskûndur. Bunlar her türlü hükü
met ve inzibata karşı koymuşlardır.

T  —  H a h r im ıJ ıit  Fas't

Fas* in Bahrimuhit tarafı şimali Afrikanın 
elmasıdır. Arazi Cezayir arazisine benzemekle 
beraber ondan çok zengin, mahsuldar ve sulak
tır. Bahrimuhit Fası dahilinde garp, Şuvayya, 
Dukkala, Sus, sahil ovalan vardır.

Rıbatla Laraş arasındaki kısım garp ovası
dır. Alkus ve Sebu nehirleri buralan sular.

Kasrülkebir civarında portakal ve nar ağaçları 
suhuletle yetişir. Sebu nehrinin alçak k«.>im
lan bataklıktır. Fakat Rib.ıt civarında arazi fev
kalâde mahsuldardır. Romalıların iskân ve imar 
ettikleri Fas memleketi yalnız bu garp ovası 
idi. f i )  En ileri poptalar. (ala colonia) idi; 
Şimdiki Sala mevkiidir .

Buregreg ve Ummürebia nehirleri arasında
ki kısım Şuvayva ovası vc Ummürebia il* Safi 
arasındaki arazi Dukkala ovasıd*r. Bu ovalar 
Fas'ın en iyi ekilen ve meskûn kısmıdır. Sefi ile 
Mogador arası Marakeş ovasıdır. Büyü'c Atlas 
dağlarının iptidalan burasıdır. Bu dağlarla An- 
tiatlas dağlarının başlangıcı arasındaki yerler de 
Sus ve Taskruft derelerinin aktığı mıntakadır.

Bu ovalardan itibaren Atlas dağları şarka 
doğru yükselir. Arazi kademe kademe dağlann 
en yükseğine çıkar. Bu heybetli merdivenin 
kademelerinde Fas, Marakes, Meknez, Tarudan 
şehir vc bahçeleri vardır.

Fas'rn en şimali ile en cenubu arasındaki 
arz farkı (7) derecedir.

Bu fark epeyce hissolunur Şimalde Avru- 
pada yetişen nebatat ve hayvanat, cenupta ise 
M ogador’dan itibaren Mader adalarına benziyen 
ve Bahrimuhit iklimine ait sıcak memleket ye
mişleri, şeker kamışı, pamuk yetişir. Bu rnınta- 
kalarda arap unsuru ehemmiyetli bir yer tu ta
mamıştır. Ancak ovalarda bulunurlar. Umum 
ahalinin üçte biri kadardırlar. Kısmı azami Ber
beridir.

Cenupta Sudandan gelen siyahilerle karış
mıştır. Umumiyetle Fasın garp sahilleri tabii 
limanlardan mahrumdur. Yalnız Sale gibi ba
zı melceler vardır.

/ /  —  Şim ali A frikanın  ik lim  vr haca*!

Şimali Afrikanın havası muhtelif mıntaka- 
lara göre değişir. Deniz kıyılan mutedil ve 
sağlamdır. Dağ eteklerinden yükseldikçe so
ğuk ziyadeleşir. Sahildeki bataklıklar civ.rrın 
havasını bozar. Yazın hararet umumiyetle 
20, 25 derecededir.

Fakat cenupta 40 ve daha ziyadeye çıkar. 
Cenup rüzgârları Sahranın bütün sıcaklığım şi-

(1) — Ernest Granjenin çoğrafyayı umu
misi.
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mal e doğru sürdüğü zaman her tarafı kurutur, 
yakar.

Fakat pek şimale kadar gelemez. Şimali 
Afrikaı..n birçok kısımları münbittir. İyi ekilir
se çok hasılat verir. Yüksek yaylalar hasılatça 
fakirdir. Orada da sun’i ipek yapılan Halfa otu 
çok yetişir. Denizlerinde balık ve Mercan, sün
ger çoktur. Sahillerinde külliyetli zeytin hasıl 
olur. Dahilde her nevi hububat, meyvalar, li
mon, portakal, frenk inciri, muz, üzüm, şeker 
kamışı, ipek, keten, pamuk, çivit, hurma, ipek 
böceği yetişir. Cezayirden yapağı ve F*sta 
ipek ihracatı çoktur.

Cezayir arazisinin onda biri ormandır.
Madenleri demir, bakır, tutya, simli kur

şun, mermer, tuz, litografya taşları, tebeşir, alçı 
tozu, çini toprağı, kükürttür.

Sfaks’da mühim fosfat madeni işletilmekte
dir..

J  —  Şim ali .ijriİcattın tin im iz  sa h ilin i

Akdeniz sahilleri ekseriya gemiler için teh
likeli dik sahillerdir. Tunus arazisi içinde C«rbe 
adası, Mehdiye, Tunus, limanları vardır.

Tunus limanının Halkülvad (La Gölette) 
denilen ağzından içerisi en mühim bir limandır. 
Eskiden Kartaç ve Portofarina limanları da 
kumla dolmamıştı. Bizert iyi bir limandır. Şim
diki Cezayir hududuna yakın Tabarka mevkii 
de ticaıet merkezi idi. Ceneveliler ticaret mü
saadesini almışlardı.

Korsanların sığınmasiyle meşhur Lakal 
Bor. limanları iyidir. Cicel kalesi sahile da.- bir 
kum berzahi ile birleşmiş kayalık bir ada üze
rinde yapılmış ve önünde de tabii mendirekti bir 
liman var idi. Buji limanı muhafazalı idi.

Cezayir limanının kayalık adaları Ispan- 
yollarda idi. Liman ve mendireği sonradan Is
panya kalesinin an kazıyla yapıldı. Şarşel lima
nı şimalden gelen büyük denizlere karşı rahat
sız olmakla beraber korsanların işine geliyoıdu. 
Tenes limanı her veçhile münasip ve rahattır . 
Romalıların Divinus Portus dedikleri Merselke- 
bir, isminden dc anlaşıldığı üzere büyük bir li
mandır.

^  —  M iifus f i ' ııu'sahaisalhi yesı

Trabulus, Tunus, Cezayir ve Fas'taki şim
diki şehirlerin çoğu tarihini yazacağımız devir

de mevcut değildi. Siyasi taksimatları da muh
telif devrelerde başka başka idi. Bu hususta 
vakayiin zikri arasında bahsolunacaktır.

Ancak tebeddül etmemiş olan mesahai sat- 
hiyeleriyle bilinmesi faydalı olan şimdiki nü
fusunu aşağıya kaydediyorum.

l  ıınıhııltıs^arıı ( 1921 )
Berka, yahut Bingazi . Sirenayik - merkezi 

Bingazi: Nüfusu 30.000, Umum Bingazi sanca
ğı nüfusu: 180.000, Mesahaisathiyesi: 74().()()0 
kilometre murabbaı..

Tarabulusgarp, Merkezi Tarabulusgarp 
nüfusu: 64.000.

Mesahaisathiyesi 9()().()()() kilometre mu- 
rabbaı. Umumi nüfusu: 550.000
Mc-şhur şehirleri:
Mısır Ata 14.000
Fezan: 7.000
Gidames: 7.000
G at: 4.000
(LibdaJ H um s ■ 4.000

l ıınııs ( I *>21))
Mesahaisathiyesi: 125. 130 kilometre mu- 

rabbaı..
Nüfusu: 2.159.708.

Cezayir (1928)
Mesahai sathiyesi: 2.195.087
N ü fu su : 0,064.865
Cezayir: 226.000
Bon: 51.000
Şerşel: 11.000
M askara: 30.000
K ostantin: 39.000
O ran: 150.000
Tilemsen: 44.000
Mostaganem 27.000

Fas —  Mağribi ak.sa ( 1928)
Mesahai sathiyesi: 420.000 kilometre mu- 

rabbaı (sahra dahil değil) ..
Nüfusu: 4.229.146 (1926 tahriri nüfusu)..

Faşta üç türlü şehir vardır: Birincisi - Makh- 
zenia yani -Impcrial denilen şehirler: Fas, Ri- 
bat, Meknez Merakeş. İkincisi - Hadria denilen 
ve medeni olup polis kullanan şehirler. Uçün- 
cüsü Medine denilen şehirlerdir.

Fas: 81.000
Meknez: 39.000
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M erakeş: 144.000
M el ila: 42.000
Uvazan: 16.000

Ş im a li  A frika  ah a lis i  v e  
k ab ile ler i [ l j

Şimali Afrikada taş devrinde yaşam ı; olan 
insanlar birçok izler bırakmışlardır.

Her tarafta mağaralarda silâhlar ve çak
mak taşından alât bulunmaktadır.

H er türlü (Paleolitik) âlat ve silâhlar ve 
kczalik (Neolitik) baltalar Cezayirde (Tlem- 
sen) de cenubi Cezayirde (Elgolea) da ele 
geçmiştir. Bilhassa T unusta tamamiyle Avru- 
pada bulunanlara benzer bir sürü paleolitik 
aJctlcr göı ölmüştür. (Gafsa ve umumiyetle Ga- 
bes körfezinin garb inde /

Bu ilk kavimler sahradan geçerek buralara 
gelmiş bir ırka m ensupturlar. Diğer cihetten şi
mali Afrika iki geniş kanalla Ispanya ve ital- 
yaya merbut olduğundan o vakitki Akdeniz sa
hilleri sakinleriyle ayni ırka mensup bulunma- 
ları da muhtemeldir.

Tissot di>or ki: (E n eski zamanlarda Şi
mali Afrikayı iki gurup insan iskân ediyordu. 
Bunlardan birisi sahradan şimale çıkan, diğeri 
cenubi Avrupadan aşağı inenler idi. Berber un
surunun esası böyle olacak gibi görünüyor.,) 
Ahaliye sonradan Avrupanın şimalinden kumral 
adamlar gelip karıştılar. Fakat bunların ne za
man istilâ ettikleri meçhuldür. Yalnız şurası 
sabittir ki, bu istilâ Mısırda hükümran 19 u.ıcu 
sülâleden evvel değildir.

On dokuzuncu sülâleden evvel Mısrın 
garbindeki memleketlerin ahalisi Mısr âbidelerin 
de (M onumenO esmer olarak gösterilmiş ve 
bu sülâleden sonra bunlar meyanında kumrallar 
da görülm üştür.

Mısırlılar memleketlerinin garbinde temas 
ettikleri ahaliyi Libou namiyle yadediyorlardı. 
Şimali Afrika ahalisini de daha umumi olarak 
Tamahou namiyle tevsim ediyorlardı. Kumral 
ırkın şimali A frikada mühim bir mevki aldığı 
muhakkaktır.

(1) — V. Piquet - Şimali Arfika medeni
yetleri...

tipler bulunm aktadır. Faşta ahalinin üçte biri 
kumraldır. Nazarı dikkate alınacak hadise şu
dur ki: Atlasların şimal versanı sakinleri yeni 
gelenlerle karışmış, yavaş yavaş ırk tadil olun
muştur.

Cenup versanındakiler hiç karışmamış, 
garpten şarka doğru M aures’ler, Nömidyalı ve 
Libyalılar vardır.

Cenup ırkının kavinden ise (Jetül,) namı a- 
larak bunlardan Zenet ve Senhaca berberileri 
doğmuştur. Şimali Afrikanın şark tarafında 
Mısırın büyük tesiri olm uştur. M ısır’ın bu dev
rilin  tarihi berberiye tarihine pek sıkı m erbut
tur. Mısır vesikalarında Mısırlılar Libiyeye 
birçok seferler edip tunç, bıçak, sikkeler, altın 
gümüş , ok, harp arabası a. ılıklarına dair iz
ler vardır.

Bundan anlaşılır ki, Libiyeliler Milâttan 
14 asır evvel bir medeniyet ve sanata sahip idi
ler. Mağribi aksanın, MoritanyalIların da aynı 
suretle medeniyetleri vardı. Libiyeliler adalar 
ahalisi ile muahede yapmışlardı. İrsi hüküm 
darları vardı.

Şimali Afrika hakkında ilk tarihi malûmat 
bırakan Herodot yalnız şimali Afrikanın şark 
kısmındaki ahaliden bahseder. Lâtin ve Yunan 
müverrihlerinin verdikleri malûmata göre l.ib> 
yalılar kuvvetli ve çok yaşar adamlardı. Renk
leri beyaz ve gözleri mavi idi. Saç ve sakalları 
kumral, kestane renginde idi.

Yedinci asırda Berberiler üç büyük aile idi:
1 • Şarki Berberileri yahut Loua'lar: 2 .  Garp 
Berberileri; 3 — Zenetler. Bu muhtelif g rup
lar devir devir mahsuldar mıntakaları tahtı 
hâkimiyetlerine aldılar. İlk Zenet ırkı • merkezi 
(M ağnptaJ; Fatimileri mevkii hükümete geti
ren Kütameler (Afrikiyede) M agraoalar (Mağ- 
ripte) Senhaceler (A frikiyede). Bunlardan son
ra Mağribi aksa Berberileri zuhur ettiler. Elmu- 
rabıtlar (Lisanı yani peçeli Sanhaccler) Elmu- 
vahhitler (Yüksek Atlas dağlarından gelen 
MasmoudaJ lar nihayet Zenetlerin ikinci ırkı 
Moluya vadisine indiler, ve Merini ve Abdülva- 
di İm paratorluklarını tesis ettiler.

Şarktan gelen Arapların tazyikiyle Berberi
ler Tunus ve Cezayirin dağlarına iltica ettiler. 
O ralarda son asra kadar değişmeden kaldılar.

A raplara hiç kanşm ıyan saf ırk: Tunusun
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şimal ormanlarında (Kümir, Mogod’lar> merke
zi ve cenubi Tunus dağlarında, Cirbede, cebeli 
Neffusede M atmata’lar; Cezayirde ise büyıik 
ve küçük kabili .elyevm dahi ova ahalisi ile ve 
Fransızlarla temas etmiyen fO resJ cibali ahali
si, Ursenis Berberileri, denizle Şelif arasındaki 
dağlarda bulunan (Toudjine, Tucin) zenetleri, 
Cezayirin cenubunda ( Vadii RhirV de ve (K sur) 
lar da cenubi Oran dağlarında ( Ksur ve cebeli 
AmmureJ de bulunurlar. Maamafih berberilerın 
memlekete sahip ve temamiyle saf olarak kal
dıkları yer Faştır. Şunu da sarahatan bilmelidir 
ki Faşta Berberiler Müstevliler tarafından ova
lardan dağlara sürülmemiştir. Büyük istifalar 
esnasındaki az miktarda Araplar İspanyaya 
gitmek için yalnız Taza gediğinden şimali Fasa 
geçmişlerdir. Daha bu devirde dahi arapların 
İspanyaya götürdükleri muhariplerin kısmı aza
m i  Fas Berberileri idi. Muahharen birkaç defa 
İspanyayı istilâ edenler de gene saf Berberiler 
idi.

Çok az miktarda Araplar, ekserisi pek yeni 
zamanlarda, Fası istilâ eden şarki Afrika hü
kümdarları tarafından ve yahut bilâkis şark 
memleketlerini istilâ edip memleketlerinden 
ihracı ve cl altında bulunması icap ettiğinden 
dolayı Fasa getirilmiş idi. Bahrimuhit Fas ova
larının aıaplaşm asına en çok sürgün suretiyle 
getirilen araplarır. tesirleri olması muhtemeldir. 
Bunlardan başka arap şerifleri kendilerine mu
hafız olarak arap efrat getirdiler. Bunlar asla a- 
hali> e karışmadılar. Maamafih Fas ovaları a- 
halisi bugün her ne kadar araplaşmış görünü
yorsa da hakikatte Fas ahalisi kâmilen Berberi
dir.

Leon Afriken , altıncı asırda bugünkü 
ahalinin esasını teşkil eden baş ırk fRace) tef
rik ediyor. O zaman büyük muhaceretler dev
ri geçmiş olduğundan bugünkü ahalinin asıl- 
lan bunlar olması tabiidir.

Bu baş ırk (Sanhaga, SanhaceJ , Masmu- 
da, Zeneta, Haoıa, Gumera idi. Gumera (Cho- 
mara) lar R if te sakindiler.

Masmuda (M asmouda) lar MeraJ<e§ arzın
dan aşağı ve Atlas cenuplarını işgal ediyoı’ar- 
dı. Diğer ırklara gelince: Leon Afriken diyor ki 
onlar daha o zaman (Bahrim uhit Fası) Teme i - 
na da karışmış idiler. Bundan sonra yeni te- 
salupler oldu. Epeyce derin «urette araplaş-

tılar. Bazı kabilelere arap lisanı bile girdi. 
(Fas şehri) şarkındaki Branes’ler Tsoul ve Za- 
er'ler bu meyandadır.

M — Lisan — evvelce Berberi lisanı şimali 
Afrika’nın her tarafında söyleniyordu. Sirena- 
ik ve Sioua vahasına kadar şarkta ve Kanarya 
adalarına kadar garpta Libi yazıları bulunmuş
tur. Son zamanlarda yeni berberler artık ken
di dillerini yazmıyorlar. Şarki Berberiyede 
Arapça hâkim olmağa başlıyor.

Tunusun şimalinde ve merkezinde son a- 
sırda Berberi lisanı söylenirken yavaş yavaş u- 
nutuluyor. Yalnız hariciyler ve en cenuptaki 
M atınatalar infiratları sebebiyle berberi’ce ko
nuşuyorlar. Cezayirde yerli Lsan daha iyi 
muhafaza edilmiştir Kabiliye ve Oresc arap- 
ça girmemiştir. Ccnuına ve Ksur'larda ber
beri ce söylenir. Fa'cat Orsenis ve Şelif’in şi
malinde arapça yavaş yavaş ilerliyor. Fas’ta en 
mühim iki kütle olan Rifliler ve Atlas dağları 
sckcr.esi berberice söylerler. Arapça yalnız Bah
rimuhit ovalariyle Sus vadisinde ve Taza ge
diğinde söylenir Ovalara yakın bazı kabile
lerle payitahtlara civar kabileler de hem arap
ça hem berberice söylerler.

. \  —  A r a p  k a b ilr lr r i

Yedinci asarda A raplar A friki’yeyi işgal 
ve Kırvan'ı tesis ettiler. Mağribe kadar gidip 
geri döndüler. Yalnız Kırvan'da Valileri kal
dı. Dokuzuncu asırda Araplar (Fas şehrin
de.) de İdris hükümetini, K urtabada Emcvi‘ye 
hükümetini teşkil etmişlerdi. Onuncu asırda 
Suriyeli bir Arap olan Aptullah K ırvan’da hü
kümeti ele alarak Fatimt saltanatını tesis etti. 
Fakat bu hükümetin isminden başka araplığı 
yoktu. Asrın nihayetinde aslı Arap olan hü
kümdarlar yerlerini yerli ruesaya bırakarak 
kayboldular. Onbirinci asrın ortasında zuhu
ra gelen büyük istilâ Berberiye ahalisini haki
katen değiştirdi. Fakat müstevli araplar hiç 
bir vakit mevkü iktidarı alamadılar. Müstev
liler başlıca dört guruptu:

1 — Hilâl Ibni amir kabileleri: Athbedj, 
Djoheym, Riah, Zoghba.

2 — Muhtelif kabilelerden müteşekkil fakat 
hilâlilere m erbut: Adi, Makil.

3 — Süleym ibni man sur kabileleri:
4 — Asılları gayri muayyen fakat Süleym-
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lere merbut kabileler: Sizza, Korra, Trud,
Masera.

Bunlardan Süleymler Berka'yı geçmediler. 
Diğerleri ilerlediler. Bu kabileler muhtelif 
devrelerde Berberilerin kuvvet ve zaafına (jöre 
durdular, yahut ilerlediler; Nafiz yahut ta
bi oldular.

On beşinci asırda ise Berberilerle beraber 
her muharebe, her muhasaraya girerek karma 
karışık olmuşlardı. Bu halitaya müessir olan 
sebeplerden biri M urabıtlar olmuştur. Mağrip- 
ta murabıtların zuhuru on beşinci asırdadır. Bu 
m urabıtlar ilimleri ve manevi nufuzlariyle ta
hakküm ettikleri halkı etrafında topluyorlardı. 
Ayni zamanda dini tarikatlar da inkişaf ve te
vessü ederek muhtelif ırklardan mürekkep aha
liyi bir azizin etrafında toplamak suretiyle kay
naşmayı ikmal etm işlerdir .

I —  Is / ıtırı ya M tır Itırı
On altıncı asrın nihayetinde Berberye a- 

razisine geri dör.en Ispanya morları (Endülüs 
İslâmları,) üç milyon kadar tahmin olunm ak
tadır. Bunlar Cezayir ve Tunus sahillerine 
gelip yerleştiler.

Yedinci asırdaki fütuhat esnasında ilk Is
panya'ya geçen ordu (300) arap ve (7000)  
Berberi idi. Binaenaleyh İspanyaya geçen a- 
rap miktarının azlığı nazarı dikkati caliptir. 
Bundan itibaren ve ilk istilânın ganaimi ile şev
ke gelen Berberiler kütle halinde ispanyaya 
atıldılar. Bu hareket ancak (M e>sera) nın 
M ağrip'te isyanı zamanında tevakkuf etti. Bu 
muhacirlere ispanyada bir unsur daha ilâve o- 
lundu ki bunlar da Suriyeli askerlerdir.

Bu askerler İspanyada arazi alarak orada 
kaldılar. Sekizinci asrın birinci yarısında yer
li hıristiyanlarm büyük bir kısmı arazilerini el
lerinden kaçırmamak için islâmiyeti kabul e t
tiler. tş te  bu dört unsurun ihtilâbndan (ta 
biî unsuru hâkim Berberilerdi) güzel ve zeki 
Ispanya moları denilen nesil türedi. H er devir
de İspanyada Berberiler kemiyetçe faik unsur 
idi. Adaplar ise asilzadeler kısmını teşkil e- 
diyorlardı. Mamafi araplarda mecburi olarak 
berberiler ve hıristiyanlarla karıştılar. Çünkü 
kadınlarını getirmemişlerdi. ve Ispanya ka
dınlarını çok beğeniyorlardı. Bu tesalluptan

Endülüs asaleti meydana geldi. Berberiler’le 
hıristiyanlar ise yan yana çalışmakta oldukla
rından pek çabuk imtizaç ettiler, işte on altın
cı asırda Afrika'ya gelenler bunlardır.

Ş im a li  A frikanın  T iirk lerden  
e v v e lk i  tarih in in  h ü lasası

A — Şimali Afrikanın en eski ahalisi, ve 
Finikeliler.

Şimali Afrikanın en eski ahalisinin kimler 
olduğu ve nerelerden geldiği hakkında Avru
p a lI müellifler kat’î bir şey söyleyemiyorlar . 
Avrupadan deniz tarikiyle yahut Mısırdan va
hadan vahaya kara yoluyle gelmiş olduklarını 
tahmin ediyorlar. Rifte ve (Kabili,) ler ara
sında çok bulunan kumral renkli mavi gözlü 
insanları şimalden geçen Avrupalılarm neslin
den sanıyorlar. Halbuki T ürk  tarihinin yeni 
tetkikleri gösteriyor ki kumral ırk o rta Asya- 
daıı Mezopotamya, Suriye, Filistin üzerinden 
Mısır'a gitmiş ve oradan çöl yoluyle şimali Af- 
rikaya yayılmış Türk göçleridir. Şimali Af- 
rikanın en eski kavimlerine affolunabilecek 
asarı atika M ilâttan 15, 20 asır evveline aittir. 
Kayalara hâk edilmiş kaba resimler çobanlık ha
yatını gösteriyor. Bunlarda ise Mısırlıların 
tesiri görülüyor. ( İ J

Nereden gelmiş olurlarsa olsunlar bu alıa- 
linin ecdatlarının mağaralarda ve dallardan ya
pılmış kulübelerde yaşadıkları malûmdur Ce
zayir yakınında (Büyük kayalar, Grands roc- 
he) da ve Orana civar mağaralarda bu mesken
lerden bazıları keşfolunmuştur. Milâdın 15 asır 
evvelinden 9 asır evveline kadar Akdenizin 
gemicileri ve tüccarları Fenikelilerdi. Bütün 
Akdeniz kıyılarında Fenike medeniyetinin eser
leri görülür. Sardunya, Sicilya, İspanya, F rar- 
sanın cenubi ve şimalî Afrikada elde edilen eser
ler buralara Fenikelilerin geldiğini gösterir. Fa
kat bunlar Finike ticaretinin girdiğine delil ol
makla beraber siyaseten işgal demek değildir.

Finikelilerin siyaseten işgal ettikleri yer
ler, Ispanya adaları, Şimali Afrika idi. Yunan
lıların müstemlekeleri Siren ve Mısırda idi.

(1) — Sültenin Afrique Romainc.



Yunanlılar Tunus, Cezayir ve Fas cihet
lerine gelmemişlerdi. Yalnız medeniyetlerinin 
tesiri Tunusun bazı limanlarına Yunan isimle
ri verdirmiştir.

( Nabül — Neapoli, Er.chir Fradit — Enşir 
Fradit — Afrodisias gibi). Şimalî Afrika Fe
nike, Yunan, Roma tüccarları tarafından ziya
ret olunmuştur. Fakat siyaseten Fenikeliler
de idi. Onların yerine gelenler Romalıla *dır.

Endülüsteki Tartesse madenci memleketi
nin yolları üzerindeki Afrika kıyılarında Feni
keliler ticaret istasyonları yapmışlardı. Bu is
tasyonlar yavaş yavaş şehir oldular.

Tamamiyle Finike asarı olarak emniyetle 
hüküm olunacak binalar yoktur. Fakat Şerşel 
yakınındaki Tipassanın temelleri, Bon yanında
ki (ChevillotJ arazisindeki cesim dıvarı bun
lara affetmek hakikate yakındır.

Kartac bir Fenike şehri idi. Milâttan (800,) 
sene evvel Kraliçe Didon idaresindeki si) asi 
sürgünler tarafından tesis edilmişti. Yeri çok 
iyi intihap olunmuştu. Fakat Romalıların zapt 
ve tahribinden sonra pek az eser kalmıştır.

Kartacın tüccar Aristokrasisi memleketi 
idare ediyordu. Bunlar dahildeki yerli hüküm
darlarla ve bu meyanda tebessada bulunan 
prenslikle de münasebete girişmişlerdi.

Dahildeki yerli hükümetler Kartaçla iç Af- 
rikanın esir ve mevadı ticariye mübadelesine 
vasıta oluyorlardı.

Büyük Iskenderin Afrikayı zaptını tasav
vur ettiği tarihte Kartacın sekenesi (D odor)e 
göre şunlardı:

1 —  F in ik c lilc r  •
2 — Libi Finikclilcr: Utik gibi kısmen müs 

takil ve Kartaca merbut sahil şehirleri aha
lisi).

3 — Libyeliler (müstakil ahali)...
Kartaç idaresinir. haricindeki arazi yerli

lerin elinde idi Nüfusun kesafeti ve medeniyeti 
Fenike idaresindeki Mecerdc vadisiyle Tunus 
sahillerinde idi. Diğer kısımlar da zayıf idi.

Yerli hükümdarların kimler olduğu malûm 
değildir. Krallarının, daha doğrusu reislerinin 
bazıları biliniyor, Masnisa, Yugorta ve iki Jub- 
ba gibi. Yerlilerin âbidelerinden, binalarından 
ancak; reislerinin ovaların ortasında yüksek 
yerlerdeki muazzam mezarlarından başka şey

yoktur. İptidai kavımlar çölün kumu, denizin 
suyu gibi ferdi bir hususiyeti olmıyan seyyar 
bir sürüden ibaretti. Bu kavim medeniyet o- 
larak ne göstermişse hep reislerinden, hep hü
kümet merkezlerinden Masnisa ve Sirteden(Ko» 
tansin) çıkmıştır.

Masnisa memleketine çok hizmet etmiş (İJ
Şehirler yapmış, ziraatı teşvik etmiş Finike 

müesseselerine benzer müessesat vücude getir
miştir.

Kartacın tamamiyle ticarî olan hâkimiyeti 
çok metin değildi. Kolor.izasyon yapacak bir hal 
km müsabakasına mukavemet edemezdi. (Puni- 
que) muharebeleri neticesinde mahvolmasının 
sebebi de budur.

Romalılar evvelâ cenubi Italyada ve Sicil- 
yada Finike rekabetine maruz kaldılar. Finike- 
lilerle çarpışmak için ayni silâhla mukabele lâ
zımdı. Romalılar bunun için denizci olmağa ça
lıştılar. (M ilâttan evvel 210) da harbi Afrikaya 
naklettiler. Zama sahrasında (2)  Sepion kend-i 
sine Afrikalı lekabını kazandıran galebeye nail 
oldu. (202 milâttan evvel) Esirleri iade, Roma 
firarilerini teslim, tekmil harp gemilerini ve se
nevi on bin talan vergi vermek ve Roma kavmi- 
nin müsaadesi olmadan harp etmemek şartiyle 
müsalâha yapıldı. Romanın bir âdeti vardı, is 
tilâ edeceği memlekete orjun düşman tarafından 
sıkıştırıldığı bir zamanda yardımcı olarak m üt
tefiki olur.Sonra bir mesele çıkararak istilâ eder. 
Fakat herhalde bir muhtariyet korkusu da bıra
kırdı. (3) Burada da öyle yaptı. Kartacın düş
manlarından ve yerli reislerden (C irta—Sirta 
Constantin) taraflarının hâkimi Nomidya kralı 
Masnisa ile ittifak etti. Kartacın serveti Masnisa 
nır: tamamı mucip olduğundan Kartac arazisini 
yavaş yavaş zapta başladı. Kartaca askerleri bu 
m ütearnz Nomidyalılara mukabele ederek onla
rı mağlûp edince Roma müttefikini himaye için 
müdahele etti ve Romanın müsaadesi olma
dan Masnisa ile haro ettiğinden dolayı muahede 
yi bozduğunu ileri sürdü. O zaman Mecerde 
nehrinin deltasında bulunan Utik (UtiqucJ

(1) — F. Piquet*nin şimali Afrika tarihi..
(2 ) — Sukülarba civarında olması muh

temeldir.
(3) — F. Piquet’nin Şimalî Afrika tarihi.

Şimalî Afrika: 2



ıs
şehrine bir ordu gönderdik K arlad ılar Roma 
komililerine haber göndererek her emre itaat
te hazır olduklarım bildirdiler. Romalılar evve
lâ üç yöz rehine alarak Sicilyaya gönderdiler. 
Sonra bütün silahlan isteyip aldılar.

Hiç bir silâh kalmayınca memleketlerini 
bırakıp on mil içeriye çekilmelerini teklif e tti
ler. Kartaçlılar son derece hitdet ederek Roma 
taraftarlarını öldürdüler. Kapılarını kapayıp 
silâh yapmağa başladılar.

Roma ordusunun ilk hücumu da defedil 
di. Fakat artık  Kartaçın tahrip ve imhası bir 
zaman meselesi idi. Kartaç mütemadiyen silâh
lanıyor ve tahkimatını kuvvetlendiriyordu. Ro
malılar iki sene süren bir muhasaradan sonra 
şehri zapt ve kâmilen harap ettiler.

Otik şehri Roma Afrikasınm merkezi ol
du. (M ilâttan evvel 146) Fakat Romanın Af
rikada kati hâkimiyetini tesis için bir asır iktiza 
etti.

B —  R O M AL IL AR ZAM ANI

Romalılar asıl Kartaç arazisine Afrıca 
Vetus ve Nomidyalılardan alınıp ilhak olu
nan kısma Africa Nova derlerdi. Bu iki kısm 
beraber olduğu halde şimdiki Tunusun şarkın
daki kısmının yarısı kadardı. ( İ J  Kartaç hudu
du daha evvel Bon ve (Tebt’ssa) ya kadar ge
nişlemişti.

Finike medeniyeti Şimali Afrikada ehem
miyetli tesirler yapmıştı. Şimdi Berberi deni
len yerli ahaliye o zaman Libyeli derlerdi. (2)  
Yerlilere verilen Berberi ismi de asıl barbar 
kelimesinden alınmadır. Yunanlılar yabancı ka- 
vimlere bu ismi verirlerdi. Romalılar da ayni 
kelimeyi o suretle kullanmışlardı. (3) Şimali 
Afrikaya gelen ilk Yunanlılar ve K artaçlılann 
bu tabirini Romalılar da kabul etmiş memlekete 
barbari, berberi demişler ; A raplar da 
Berberistan yaparak kullanmışlardır. Fakat a- 
sıl eski yerlilerin atları meçhul kalmıştır. Yu
nan Coğrafiyunundan Istirabon bunları (Mo- 
rassii) tesmiye ediyor ve arazinin mahsııldar- 
Iığı bunları sür*atle sabit hale getirmediğine 
şaşıyor.

Finike lisanı her tarafa intişar etm işti .

Kartaçlılar zamanında yerli ve Finike lisanı 
birlikte söyleniyordu. Roma Kartaca zaptetti
ği vakit ahali kâmilen Finikeli olmuş gibi 
idi. Allah isimleri bile Finike lisanında idi. 
Libi lisaniyle Allah isimleri yalnız Nomidya 
ve M oritanyada bulunur.

Romalılar gelince. Yerli ve Finike li
sanlarına bir de Lâtince zammolundu. Fakat 
Lâtince yerli lisanı kaldıramadı. Yerli lisanı 
ile yazılmış kitabeler azdır. ( 4 ) Sebe
bi de bu lisanı söyliyenlerin içtimai vazi
yetleri kitabe ve âbideler yapmağa müsait ol
mamasıdır. (5) Romalıların istilâsından ve Lâ- 
tincenin kabulünden çok sonra, Milâdın beşin
ci asırları iptidasında dahi bazı yerlerde Fini
ke lisanı çullanılıyordu. (6 ).

Roma Şimali Afrikaya geldiği vakit, üze
rine medeniyet kuracak Finikelilerin yaptığı 
temeli buldu. Ahali kâmilen göçebelikten çık
mış, yerleşmiş ziraate koyulmuştu.

Masnısanın torunu Nomidya hüküm dan 
Misipsa’nın vefatiyle çocukları arasında da
hili harp başlamıştı. Bunlardan Yogurta Ro
manın himayesi altında iken ona danışmadan 
harbe kalkmış ve muvaffak olmuştu.

Bu harpte (C irta - Kostantin) deki Roma 
tüccarları da katlolunmuştu. Roma bunların 
intikamını behane etti. Harbe başladı. Yu- 
gorta çete harpleriyle senelerce Roma ordula
rını yordu.

Bu gibi harplerde müthiş istidattan olan 
cenup çobanlariyle, Jetü l’lerle, birleşti. Ka
yın pederi ( Boeckus — Bokus ) Moritanya

(1 ) — Momscnin Roma tarihi C. 2. Say-
38.

(2 ) Şültcnin Roma Afrikası Say. 15..
(3 — Berber ismini ilk defa A raplar kul

lanmıştır. İhtimal ki, bu isim Mısırın Nil hav
zasının barbara isminden alınmıştır. Filhaki
ka araplar bu havaliye girerken en evvel bu 
barbarlara tesadüf etmişlerdi. Say. 39. V. 
Piquet..

(4 ) — Berber lisanın mukavemeti hak
kında Mümsen ve Buvasiyeye; Libi lisanı âbi
deleri hakkında Duveyrier'ye müracaat.

(5 ) — Duveyrier Sayfa. 48..
(6 ) — Mümsenin Roma tarihi. C. S. Say. 

641 ve Buvasiyenin Afrique Romaine. Say. 304.



kralı idi. M oritanya şimdiki Cezayir ve Oran 
eyaletleriyle Fasın şarkından ibaretti.

Metellus ve sonra Marius Y ugortaya çok 
güçlükle galebe ettiler. M arius’un maiyetinde
ki kumandanlardan Silla, Yugortanın kayınpe
derini bir çok vaitlerle kandırdı. Damadın
dan ve müttefikininden ayırdı. Yalnız kalıp 
hiç bir tarafından imdat alamıyan ve her ta
raftan sıkıştırılan Yugorta teslim oldu.

Bir sene sonra hapiste ö ldü .' (M ilâttan 
evvel 105)..

Roma Yugortanın memleketini Boeckus 
ile gene onun maiyetinde bir reis arasında tak
sim etti. İkisini de kendi tabiiyeti altına al
mıştı.

Bu suretle U tik eyaleti dahile karşı iki 
tabi hükümet tarafından setrolunuyordu. Bi
raz sonra bu Afrika eyaleti de o zaman Roma 
cümuriyetini kemiren dahili muharebelere ka
rıştı. (87. M. E.) de M ariüs'ün Sillaya karşı 
harbinde Mariüse asker tedarik etti. Sonra 
(46 - 48 M. E.) de Sezarın rakibi Pompeye 
yardım etti. Pompe taraftarları şarki Nömid- 
ya kralı Jübbayt da kazanmışlardı. Roma asker
leri arasına yerliler de alınarak kesretli süvari
ye müstenit on beş lejyonluk bir kuvvet yap
mışlardı.

Sezarın kendisi (H adrum et SusJ e çıktı. 
Pompenin Lejyonlarını kendi üstüne çekti . 
Sezarın adamları, garbi M oritanya kralını 
Jubba krallığına saldırttılar. Pompe taraftarla
rı M onsatir civarında Tapsus'de mağlup edil
di. Geri kalanlar İspanyaya kaçtı.

Sezar ertesi sene onları da mahvetti. Jubba 
telef oldu. (U tik) i müdafaa etmek istiyen Ka- 
ton kılıcı ile kendisini öldürdü. Bundan itibaren 
Roma bütün şimali Afrikayı merkeze raptetti. 
Romanın Şimali Afrikayı kolonizasyonu (36) 
senesinde başladı.

Sevkülceyş noktalarına Roma askerleri ko
nuldu. Yerli rüesa ile ittifaklar yapıldı. Bu m üt
tefikler meyanmda payitahtı Şerşel (SezareaJ 
olan ikinci Jubba vardı. Romaya merbut yerli 
hükümdarlardan birisi de Madrasen’lerin hü
kümdarı idi.

Milâdın (40) senesinde M oritanya hüküm
darı Ptoleme’nin vefatı yahut Kalikula tarafın

dan öldürülmesi (1) üzerine şimdiki Tel ımn- 
takası da Roma idaresine geçti; Bütün şimalî 
Afrika Roma eyaleti oldu.

Cenuba karşı askeri karakollar konularak 
bedevilerin taarruzu menedildi. Buralara ge
len askerler hizmet müddetini temdit ederek 
arazi sahibi oluyor, ve evlenip muhacir kail) o r
du. Bu muhacir yahut müsta'mirlerin esasları 
ordugâhlar idi.

Cenubi T unusta ve Gapsa (Şimdiki Gafsa) 
dan (Fas şehri) yakınındaki CVolubilis) e ka
dar mevkilerde ordugâhlar vardı.

Bu veçhile ikame edilmiş askerler sayesinde 
şimali Afrika beş asır sulh ve sükûn tattı. Bu 
zamanda, şehirler vc yollar yapıldı. Servet ziya
deleşti. Memleket Romanın erzak anban oldu. 
Bu sağlam ve parlak medeniyetin eserleri şim
diki bakiyelerinden görülüyor. Şimali Afrika 
her suretle yükselmiş ve şöhreti Romaya k»ûar 
yayılan muallimler yetiştirm iştir.

Maamafih, asıl Romalı olanlar pek azdı. 
Bu akalliyet memleketi idare ve tenvir ediyor
du. Roma idaresi memleketin imarında, tezyi
ninde büyük terakkiler yaptı.

Afrika eyaletinin valisi Prokonsül, Sezar 
ve Ogüst taraflarından harabelerden imar olu
nan K artaçta oturuyordu. Memleket esıki Kar- 
midya ile işgali askeri altında bulunan Moritan- 
Africa Nova ve en sonra zaptedilen garbi Nö- 
midya ile işgal askeri altında bulunan Moritan- 
yaya ayrılmıştı. Buralara hükümet arazisi der
lerdi.

Garbi Nömidya yahut (M ouritanie Cesari- 
en) in merkezi (Şerşel - Cesaree)ve Tijitan Mo- 
ritanyanın (T ingitane M auritanie) nin merke
zi (T anger =  T anca) idi.

Bunları Moluya nehri ayırdı. Romalıların 
gayreti, mahareti bilhassa şarkta yerlilerin bir 
kısmını temsil edebildi.

Fakat dağlık yerlerin ahalisi, bilhassa garp- 
te, ecnebi boyunduruğunu atm ak için çırpını
yor, yalnız münasip fırsat bekliyordu. Roma
lıların memleketi aldığı vakit ahali kısmen Ma- 
ge dinine salik ve ateşperest idi. Birkaç kabile 
de (Bilhassa Oı-es’de) Yahudi olmuştu.

Bu zamanda Afrikaya sokulan H ıristiyan
lık lâtinleşmiş ahali de yayılmağa başlamıştı.

( 1) — Şülter.



Bu H ıristiyanlar arasında din kavgaları çıktı. 
Donatiste ve Arien’lerin arasındaki düşman
lıklardan yerliler istifade cttiler.Birçok kıyam
lar, ihtilâflar oldu. M. 150 de memleketin yağ- 
masiyle beraber bir isyan çıktı.

Yerliler Cebelitarık boğazını geçerek is 
panyayı yağma ettiler. (222 ) de (Şerşelüler) 
ayaklandı. (270) de Nömidyalılarla Şerşellıler 
tekrar isyan ettiler. Büyük kabili o zaman da
hi kimsenin giremediği yerlerden idi. Bunlar 
da ayaklandılar. Hükümet bunlarla on sene 
uğraştı. Ancak (297; de teskin edebildi. Fakat 
hıristiyanların biribirine karşı hareketleri dur
muyordu. Donaliste'ler aleyhine tazyikler, ta
kipler başlamıştı.

Yerli ahali bundan istifade ederek Romalı
ları yavaş yavaş şimale doğru sürmeğe koyul
dular. Müstemleke ahalisi gittikçe sahile sıkışı
yordu.

C  —  İ m uhil hırın islilıisı ( 428. 130)

Roma orduları im paratorluğun hudutlarını 
tahdit eden barbarları tutamıyacak hale gelince 
Roma im paratorluğu bitti. Afrika müstemleke
si de Vandalların ve Berberilerin eline geçti. 
Fakat Afrika eyaletinin medeniyet şaşaasını en 
•vvel söndürenler Vandallar değildir.

Yedinci Sever zamanında Afrika eyaleti 
çok parlak ve çok yüksekti. Yalnız Bundan 
sonra Vandal istilâsına kadar çok nuhusetli 
günler geçti.

T ah t kavgaları Afrikayı kısmen boşaltmıştı, 
ö te d e  beride kullanılan ordu hiç bir yerde mu
kavemet edemiyecek hale gelmişti. Bunların üs
tünde de hükümetle hıristiyanlığın kavgaları 
vardı. Katolikler, Donatistler üç yüz sene çar
pıştılar. Bütün Afrika ikiye ayrıldı, biribirine 
saldırdı. Din kavgaları Afrikadaki kadar hiç 
bir yerde şiddetli olmamıştır. (1 ) (429) da 
Vandallar geldikleri vakit onlar da Arius mez
hebine taraftar oldular. Vandalları Afrikaya 
çağıran Bonifas idi. 428 de vali bulunan Boni- 
fas Romanın bağından kurtulm ak için İspanya
daki Vandalları çağırıp Afrikayı onlarla pay
laşmayı düşündü. (2) Kralları Jenserik ile bu 
zeminde müzakereye girişti. Merkezle Nömid- 
yanın Bonifasa kalması ve garpteki kısımların 
Vandallara verilmesi kararlaştı; fakat kendile
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rinden kuvvetli komşuyu yardıkla çağırmanın 
mazarratını sonradan anladı.

Jenserik seksen bin askerle (3J boğazı geç
ti. Moritanyayı aşarak Bonifasın kendisi almak 
istediği memleketin en iyi parçalarını işgal etti. 
Muhafazası müşkül olan M oritanya memleket
lerini yerlilere bıraktı. Onlar da Roma müsta- 
mirlerini imha ettiler.

Şimdiki Kabililerin ecdadı olan eski ahali 
de Roma zamanında dağlara çekilmiş ve tama- 
mile itaat altına alınamamıştı. Bunlar yolları 
kesiyor, boğazları tutuyor. Roma muhafız kuv
veti azaldıkça cüretlerini arttırıyorlardı. Sal
lanmakta olan Roma idaresini devirmek için 
bunlar Vandallara hüsnü kabul gösterdiler. 
Vandalların istilâsı bir asır kadar devam etti. 
Fakat mühim bir iz bırakmadı. İklime alışma
mış olan bu müstevliler yerli kütlesi arasında 
pek çabuk boğuldu. (4)

I) —  R izn m ltlu r

533 te çıkan dahili karışıklıklardan istifade 
ederek şarki Roma imparatoru Jüstînyen 
Şimali Afrikaya Belisaire kumandasında on beş 
bir. kişilik bir kuvvet gönderdi. (5) . Bu ordu 
Gabcs civarında (6) karaya çıktı. Vandallara 
galebe ederek (Gelimer) i (534) te Bon civa
rında esir etti. Büyük bir mukavemete uğ
ramadan Tancaya kadar gitti. Vandallarla ka
rışık olan yerli dağlı ahali muntazam ordu kar
şısında tehlikeli bir düşman değildiler. Mem
lekette Vandallar hiç bir şey tesis etmemişler, 
fakat istilânın sebep olduğu karışıklık Romalı
lar zamanındaki rahatlığı bozmuştu.

Belisaire T ar.caya giderken yolda bazı 
yerlere muhafızlar koydu. Fakat memleketi ha
kikaten itaate almamıştı. Bizanslılar da Van
dalların işgal ettikleri merkezle Nömidyayı 
zaptettiler. Diğer tarafları kendi başlarına bı
raktılar.

(1) — Hcnri Loren’in Şimali Afrika.
(2) — Forbigenin Şimali Afrika tarihi.
(3 ) — Kamusul’alâm.
(4) — Hanri Loren Şimali Afrika.
(5 ) — Kamusul'alâm.
(6 ) — For Biguet. Şimali Afrika tarihi say

fa: 14 Hanri Loren Beliser'in Kartaca'da karaya 
çıktığını yazıyor sayfa: 32.



Kabileler her tarafta müstakil oldu. Bizans. 
Iıların gelmesinden biraz sonra (O res) ayaklan
dı. Çok zorlukla yatıştırıldı. (543) te Tarab- 
lusta Louata'lar isyan etti. Nömidyayı istilâ 
ve (Tebessa) yakınında Vali Solomon’u bozup 
öldürdüler. Memleket umumi bir yağmaya 
ve karışıklığa uğradı. (546) da Jean Troglita 
bir imdat kuvveti ile geldi. Yerlilere galebe ede
rek dört senede sükûneti yerine getirebildi. F a
kat gene ihtilâller çıktı. (570) de harp tekıar 
başladı. Vali bulunan Amabilis’i öldürdüler. Bi
zans lI lar ın  memleketi gittikçe darlaşıyordu. 
(593J te Morların hükümdarı olan Gansal Şer- 
şeli aldı. Kartaçı kuşattı. Fakat zaptedemedi. 
En nihayet islâmlar Bizans idaresini süpürüp 
attılar ( '<) muhtelif işgaller yerli ırkı mahvede
medi. Yerliler kavmiyetlerini, dillerini, dinle
rini her müstevliye karşı muhafaza ettiler. Kar- 
taçlıların yani Fenikelilerin Allahlariyle yerlile
rin Allahları birlikte tapılıyordu. Allahların 
isimleri uyuşturularak yanyana zikrolunuyordu. 
Romalılar zamanında ise onların Allahlariyle 
de anlaştılar. Kendi Allahlarını Romalılnştır- 
dılar. Yerliler dinlerinde daima itizale sapmış
lardır. Bu da kendilerinin müstevlilere karşı 
adavetlerindendir. Romalılar zamanında H ı
ristiyanlığı kabul eden yerliler İslâmlıkta hemen 
mutezile tarafmı tuttular.

Bu kıt’aya gelen Selt, Libcrik, Pünik, Lâ
tin lisanları kâmilen mahvolduğu halde yerlile
rin lisanı bakidir. Fenike ve Roma hakimiyeti 
bin sene kadar sürdü. Fakat hepsi taşların 
üzerindeki eserlerine kadar mahvoldu. Yerliler 
vahaların hurmaları, çölün kumu gibi baki kal
dılar. (2) Yerli ahalinin yabancı istilâlarına 
karşı mevcudiyetlerini muhafaza edebilmesi ko
lay izah olunabilir. (3) Şimaldeki aSali ile ce
nup kabileleri ayni kavmlerdir. Ecnebi istilâ
sında şimalin uğradığı zayiat çölün bitip tüken- 
rniyen menabiinden alınarak tamamlanır. Bu
nun için müstevlilerin ilk işi çölün şimalle olan 
yolunu, yolun geçtiği boğazları kapamaktı. 
Romalılar da bunu anlamamı; ve (Elkantara> 
boğazı önüne, çölün kapışma (ambaesis) :sti- 
kâmlarını yapmışlardı.

Yerli ahalinin bakalarına yegâne sebep Ber
beri unsurunun alâstiki mukavemeti ve Roma 
medeniyetinin ağır nüfuzu değildir.

Asıl sebep Roma medeniyetinin hususiye

tinde ve tabiatındadır. İm paratorluk Roınası 
tab’asının şahsiyetine hürm et etti. Fakat hod
bin bir aristokrasi tarafından idare olunan cum
huriyet Roması onu kırdı.

Roma Şimali Afrikada İspanya ve Gol’da 
yaptıkları kadar büyük işler gördü. Kartaçlıla- 
rın izinden giderek medeniyeti derinleştirdi . 
Seyyar ahaliyi çiftçi ve stepleri tarla haline koy
du. V atandaşlarının bu yeni memlekette o- 
turmasını kolaylattı .Başka bir şey istemedi . 
Hükümete ziraat büyük varidat getiriyoıdu. 
Dahildeki vahşete galebe etti. Roma istimarı- 
nın büyüklüğü bu tahdidata istinat eder. İs
panyolları hıristiyanlaştırdılar. Fransızlar me
denileştirdiler. Fakat Romalılar Ingilizler gibi 
istimar ettiler.

Hiç bir şey tesis etmemek fakat inkişaf e t
tirmek, Romalıların İm paratorluk devrindeki, 
müstemleke siyasetinin, tabii asla ifade edilmi- 
yen fakat esas teşkil ede nfikirleri idi. (4).

F. —  İslâm lığın zuhur tında vaziyet ( '  )

H icretten üç sene evvel (620) Ispanya vizi- 
gotları boğazı geçtiler. T igitana'nm  başlıca şe
hirlerini aldılar . Biraz müddet sonra Bizans 
im paratorluğunun elindeki parça da ayrılmağa 
başladı.

(Patrice GrogoireJ Suffetula (Sbitla) da 
istiklâlini ilân etti. İm paratorluğa da Kartaçla 
bazı şehirler kaldı. Roma şarş im paratorluğu
nun bu mevcudiyet alâmetini hariçten gelecek 
şiddetli bir hareket kolaylıkla söküp atabilir
di. İşte bu sırada lslmiyct sahneye getirdi . 
Srenayik cihetinden gelen ve kuvvetleri ehem
miyetsiz bir mevcutta olan Arapların o zamana 
kadar itaat altına alınamıyan berberileri zaptet
meleri şayanı hayret görülebilir. Fakat kolay
ca kabili izahtır.

Evvelâ Arapların Şimali Afrikayı alması A- 
raplarm değil, Islâmiyetin zaferi idi. Berberiler 
evvelâ mukavemet ettiler. Fakat bu mukavemet 
islâmiyete nefretlerinden dğil, fikir istiklâllerin
den dolayı idi. Lâkin dini anlayınca cazibesine

(1 ) — For Biguet. Şimal Afrika tarihi.
(2) — Mümscn.
(3) — Şülten'in Roma Afrikası.
(4) — Şülten'in Afrique Romaine sayfa :26
(* ) For bige Şimali Afrika tarihi.
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tutuldular. Bilâmüşkülât kabul ettiler. Bcrbc- 
rilerin şevki dinileri daima az idi. Arap tarihleri, 
ne nazaran 12 defa irtidat ettiler.

Berberiler Arapların getirdiği dini kabul 
ettiler. Fakat onların siyasi hakimiyetini ka
bul etmediler. Bilâkis hâkim kaldılar. Saniyen 
İspanyanın zaptı da Berberilerin yağma ve ga 
ret temayüllerine pek muvafık olduğundan A- 
rapları kabul ettiler.

Memlekette hüküm sürmüş olan sülâlelerin 
kısmı âzami ( Beni ziriler, Hamadiler, Elmura- 
tıplar, Elmuvahhitler, Beni Mezinler... İlâh.) 
Berberi idiler. (1280) de Tlemsen hükümdarı 
bulunan Yagmurasen bir kelime Arapça bilmez
di.

Elmuratıbların en büyük fatihi Yusuf bin 
Taşifin Arapçayı pek fena söylerdi. Arap hükü
metlerine gelince: Bunlar Idrisiler, Ubeyitler, 
Şerifler olup hükümetlerini Peygamberin sü
lâlesinden oldukları itikadına borçludurlar.

Islâmiyetin fethinden dört asır sonradır ki, 
yerlilerin arasındaki ihtilâf dolayısiyle hakiki 
Arap ahali memlekete girip yerleşebildi. Ge
len bu Arap kebileleri de hiç bir zaman icrayi 
hükümet eden bir hanedan çıkarmamışlardır. 
Hiç bir kuvvei siyasiyeye de malik olmadılar. 
Dinin tesiri ona pek sıkı merbut olan lisanı Arap 
(aştırmağa başladı. Şer'i kanunlar ise ahlâkı 
ve adatı değiştiriyordu. Yeni gelen Araplarla 
temas bazı kabilelerin Araplaşmasına sebep ol
du. Yeni gelenlerle temasta daha ihtiyatlı olan
lar İslâmlığa mugayir olmıyan âdet, ahlâk ve li- 
sanlarını kemali şiddetle muhafaza ettiler.

Çok çetin ve sert olan kabileler, Curcura 
kabilisi gibi, İslâm şeraitine mugayir olan bazı 
âdetlerini (m iras meseleleri) bile muhafaza e tti
ler. Lisanları Berberi kalmakla beraber Arap- 
çadan birçok kelimeler kanştı.

Bu memlekette devamlı surette hâkimiyet
lerini sokan eknebiler yalnız T ürklerdir (1 ). 
Münasip bir zamanda geldiler. İslâmiyet kök
leşeli sekiz yüz sene olmuştu. Sökülmez hale 
gelmişti. H iristiyanlar sahillerde muhtelif yer
leri tutm uşlar, memleket için tehditkâr olu
yorlardı. Bu anda T ürkler dinin muhafizi ola
rak göründüler. T ürkler kolonizasyona uğra
şmadılar. Mahirane bir siyasetle yalnız muh
kem, kuvvetli noktalan tutmakla iktifa etiler.

—  F  —

Şi ınııli A fr ika n ın  İsi tınılar taraf im lan zaptı 
Islâm  h â k im iy d i a ltındaki tarihi.

Islâmiyetin zuhuriyle Şimali Afrikayı zap
ta başladığı tarihten Milâdın (1500) senesine 
kadar olan vakayi çok karışıktır.

Aşağıdaki gibi devrelere ayırarak yazılması 
faydalıdır. (Bütün tarihler Milâdidir.)

1) — Şark Halifeleri devri (799) tarihine 
kadar.

I — Arap valiler zamanı: Merkezi hükü
met: Kırvan. Okbah bin Nafi (666) dan; Haru- 
nürreşidin süt kardeşi Musaytel (M usatcl) - 
kadar (799).

II — Muhtelif hüküm etler devri.
1 — Aglebiler: Araptılar. Merkezi hükü

met Kırvan: Birincileri olan İbrahim Ibni Ağleb 
den (799). Üçüncü (Ziyadetüllah) a kadar 
(910). hüküm sürmüşlerdi. Bunalrın yerlerini 
Fatimiler aldı.

2 — Idrisiler: Hazreti Ali ahfadından olup 
Araptılar. Merkezleri (Fas.) Birinci Idristen 
(788). Haşan K ettum ’e kadar, bunları Ispanya 
Emevileri devirdi.

3 — Rüstemiler: Haura Berberileri olup 
hükümdarları araptı. Merkezi Tahret. Abdur- 
rahman bin Rüstcm (761) den Akdan ibni 
Akdana kadar (909). Bunları da Fatimiler de
virdi.

4 — Midrariler, yahut M idrarilcr isimelerini 
(M idar) dan alan Berberilerdir. Merkezi hükü
met Sicilmase. Ebülkasım Semcrürûm Ibni Va- 
sil. (Takriben 758) den Elyasa bin Midar'c ka
dar (909). Bunları da Fatimiler yıktı.

5 — Ubeydi yahut Fatimiler, Ketame Ber- 
bcrilerine istinat eden Arap şerifleridir. Merke
zi: Kırvan. Belogin Ibni Ziri bin Mcnâd. (972) 
mim Mâd elmaiz. (972) ye kadar. Sonra Mısıra 
merkezlerini naklettiler.

6 — Ziriler — Sanhaca Berberileri. Merke
zi: Kırvan. Belogin Ibni Ziri bin Menâd (972) 
dan Elhasan Ibnali (1148) ye kadar. Bunların 
yerine Normanlar geldi. Fakat az zamanda El- 
müvahitlere terki mevki ettiler.

7 — Hammadiler. Beni ziri ailesinden. Mer
kezleri evvelâ Klaa beni Hammada. Sonra (Bu-

(1 ) For Biguet. Şimali Afrika tarihi.
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ji) . Hammad tbni Bologin Ibni Ziri (1014) den 
Yahya Ibnülazize kadar (1152) Muvahhi< iyne 
terki mevki ettiler.

8 — Zenet Valileri M ar’râoua ve müstesna 
olarak ifrini kabileleri olup her ikisi Zenate şu- 
besindendir. Evvelâ İspanya emevileri namına 
hükümet etmişlerdir. Sonra ilânı istiklâl et
tiler.

Merkezi Hükümet Fas. Ziri bin Atiyye 
(974) den Kasım bin Mehmede (1068) kadar 
Bunları Elm urabıtlar zaptetti.

9 — Beni Hadrun olup Mar’raoua Berberi- 
lerdir. Merkezi Sicilmase. Takriben (971) e 
doğru teşekkül edip ( 1053> de Ibni Avnüddın 
zamanında Elm urabıtlar tarafından zaptolun- 
muştur.

III — Elm urabıtlar, Elmuvahhitler de.-
ri:

1 — Elm urabıtlar, Sanhace şuabatından 
Lemtuna Berberleridir. Merkezi Merakeş.

Yusuf bin Taşfin (1068 e doğru) den Ishak 
bin Ali’ye (1147) kadar. Elmuvahhitler bun
ların yerine geçti.

2 — Elmuvahhitler, Mesmuda Berberileri. 
Merkezi Marakeş. ve Fas.

Abdülmümin Ibni Ali’den (1145) Ebu 
Debbus denilen (Ebülulâ tdrisülvasık) a kadar 
(1260).

IV. — Muhtelif hükümetler devri: 1244
den 1500 e kadar.

1 — Meriniler. Zenetler’den beni Merin 
kabilesidir. Merkezi Fas.

Abdülhakkm üçüncü oğlu Ebu Yahya Ebu 
Bekir (1244) den Ebu Hasun (öldürülm üştür) 
(1554) e kadar. Bunların yerine Sadi şerifleri 
geldi.

2 — Zeyyaniler yahut Abdülvadiler: Zena- 
teden Abdülvad kabilesi. Merkezi Tlemsen .

Yağmurasen tbni Zeyan (1235) den Mulay 
Haşan (1554) e kadar. Bunları T ürkler devir
miştir.

3 — Hafsi’ler. Mesmuda Berberileridir. M er
kezi: Tunus.

Ebu Hafs Ömer’in oğlu Ebu Zekeriya 
(1230) dan Mulay Mehmet (1574) e kador.

4 — Sadi ve Hasani şerifleri.
Şimal i  i f rikıulaki  Tiirliler

I — Birinci kısım: Cezayirde Türk hâki
miyeti.

1 — Baba Oruç ve Hızır reisin müstakil 
devirleri.

2 — Osmanlı saltanatına merbut Cezayir 
garp beylerbeyliği ve beylerbeyiler zamanı.

3 __ 1578 den sonraki paşalar devri. 1659
a kadar.

4 — Ağalar devri.
5 — Dayılar devri.
II — ikinci kısım: T unusta T ürk  hakimi

yeti.
III — Üçüncü kısım: Tarabulusta T ürk  hâ

kimiyeti.
I — Şark Halifeleri devri.
1 — Arap Valiler zamanı.

Şark Roma im paratorluğunun Şimali Afrika- 
daki döküntüsü (630) senesinde ikiye ayrılmış 
bulunuyordu. Birisi Sufelato’da birisi Kartacda

640 (1) Tarihinde Halife Ömer Ibnülhat- 
tab'ın zamanında Amribnül'as kumandasında 
bir İslâm ordusu Mısır’ı fethetm işti. Bu ordu 
Mısır'dan Sirenayik ve T arablus’a yürüdü. Ve 
Berka'yı zapt ile Tarabulus’u tahtı muhasaraya 
aldı.

Şehir müdafa ediyordu. Amribnül’as Şeyh 
Şuab türbesinin (2)  bulunduğu yerde idi . 
Garp tarafına da Medliç nam zat tayin edimiş- 
ti. Şehir, bir ay muhasara olundu. (3) Medlic’in 
duhuliyle şehir zaptedildi. Muahharen T ürkler 
zamanında yapılan Ahmet paşa camisinin yerine 
bir mescit kurdular. G reguar bu esnada 
bilâhareket bekliyordu. Amribnül’as zaferi Ha
lifeye bildirdi. Tunus ve civan pek ziyade 
mamur memleketler olduğu için zaptının pek 
faydalı olacağını anlatarak müsaade istedi, ö -  
meribnülhattabın verdiği cevabın meali şöyle 
idi: Sakın olcanibe gitme zira onlar Afrikiye 
değildir Ancak müfrika ve ziyade gaddar ve 
m ağrur adamlardır. Ben Halife bulundukça 
kimse oralara gitmesin çünkü ben Resulullahtan 
işittim ki Afrikiye ahalisinin kalpleri kapalıdır. 
Sulan dahi kasavet verir. Binaenaleyh Müslimin 
den hiç kimse o sudan içmesin ve illa kalpleri

(1) — Düveli islâmiye tarihi 641 yazıyor .
(2 ) — Şeyh Şuap türbesi İtalyanların taar

ruzunda topa tutularak kısmen yıkılmıştır. 
(Haşan Safi Beyin Tarablusgarp tarihi).

(3) — İbn Galebun.



muhtelif olur (1 ) . AmribnüPas bu emir üzerine 
ileri gitmiyerek ahaliden büyük bir tazminatı 
harbiye (2 ) aldıktan sonra geri döndü. Şehir
den kaçmış olanlar da yerlerine geldiler.

Hazreti Osman’ın halifeliği zamanında Am- 
ribnül'as’ın yerine Abdullah ibni Saad ibni ebi- 
serh tayin olunm uştur. (3 ). Maiyetinde Aptul- 
lah Zübeyr bulunuyordu. (4) Abdullah bin 
Saad yirmi bin kişilik ordu ile ve cenup tarikile 
M ısır’dan (25 hicri senesinde) hareket etti. Ta- 
rabulusgarbı zap ve ahaliden birazını İslam e t
tikten (S) sene sonra garbe doğru ilerledi.

Bu defaki seferin tehlikesi Berberilerle Bi- 
zansları düşmana karşı birleştirmişti. Hepsi 
Gregoir’in kumandasında Sufelato önündeki A- 
suba ovasında mukabeleye hazırlanmışlardı. (6) 
M ütttefik Berberi ve Bizanslılardan mürekkep 
ordu yüz yirmi bin ve İslâm ordusu yirmi bin 
kişi idi. (7)  Vukubulan muharebe bir kaç 
gün devam etti. Aptullah bin Zübeyr düşman 
ordusu kumandanı Gregoir’i katletmekle galibi
yeti kat’iye islâmlara nasip oldu. (8) Aptullah 
bin Saad ordusuyle o zaman zengin bir şehir 
olan Ceride kadar gitti. Kartacdaki Bizanslılar 
(300) kantar al t ı r  gibi (9> büyük bir meblâğ ve 
rerek memleketlerinin tahrip ve yağmasına ma
ni oldular.

O rdu Zuveyle ve Berka’da hafif müfrezeler 
bırakarak flO) Tarabulus'ta Iskenderiyeden ceı 
bolunan gemilere binerek Mısıra avdet etm iş
tir. ( 11) . Ordunun avdetinden so n ra  B izan slI
lar kuvvetlenerek kaybetmiş oldukuları araziyi 
tekrar geriye aldılar. (12). Hazreti Osman fitne 
sinde, Afrikiye ahalisinden müslüman olanlar 
irtidat ederek müslüm anlan öldürdüler. İsyan 
ettiler. Devlet muaviyede karar kılınca (665 - 
44 te) (M uaviye bin Ebi Süfyanın) Mısırdaki 
Valisi muaviye bin Hudeyç aldığı emirle (13) 
Mısırdan Şimali Afrikanın zaptına yürüdü. 
Rumların Nisefor kumandasında gönderdikle
ri (30,000) kişilk ve Susada karaya çıkan (14) 
imdat ordusu ile Elcem civarında muharebe ede
rek Bizanslıları bozdu. Rumlar gemilerine bi
nip çekildiler. A rtık mukavemet edecek başka 
kuvvet kalmamıştı.

Afrikiyye Arapların M ısır’a merbut bir vi
lâyeti olmuştu. Muaviye bm Hudeyç şimalde, 
yukarıdaki harekâtı yaparken Okbah binNafi de 
nakzi ahdetmiş olan Fizanlıların üzerine yürü

müş ve o cihetin itaatini temin etmişti. Müa- 
viye bin Hudeyç Okbah bin Nafi Afrikiye valisi 
tayin ederek Mısıra döndü.

46 - 667 de Tarabulus valiliğine sahabeden 
Rüveyfaa ibn Sabitünnecari tayin edilmiş ve 
zamanında İslâmlık pek ilerlemiş( 15) ve Cirbe 
adası zaptolunmuştur. (16).

Rüveyfaa 53 - 674 de Demede vefat ederek 
oraya gömülmüştür, (17) Okbah bin Nafi gay
retli ve âdil bir zattı. Cengâver ve hilekâr 
olan Berberiler mağlûbiyet zamanında Cizyeyi 
ve islmiyeti kabul ettikleri halde fırsat zuhurun
da sözlerinden cayar ve intikam almağa kalkar
lardı. Okbah Berberileri adalet ve lütuf ile ken
disine bağladı. Tarabulus ve Tunusun Bizan- 
sen denilen k ıt’asmı , Gidames, Sudan, Va- 
day, Fizan arazisini zaptetti. İslâmlığı yaydı. 
Okbah garp fütuhatının daha ziyade çabuk ol
ması için bir hareket merkezi yapmayı düşünü
yordu. Garbe giderken baykuş ve yılan çıyan 
yatağı olan bir vadiye rastgeldi. Burasnı müna
sip görerek 667 de orada (Kırvan> şehrini kur
du. Şehrin yapılması beş sene sürdü. Cami 
ve saray pek ziynetli yapıldı. Islâmm üçüncü 
bir harikası sayıldı. (18.

M ağripte ilk yapılan İslâm şehri oldu
ğu için adına kudsiyet de ilâve edildi. Uzun za- 
men o tarafın idare ve ilim merkezi oldu(19 ) 
Okbah 55 - 676 da Mısır ve Afrikiye valisi Müs-

(1 ) — İbni Galebun.
(2) — For Biguet’nin Şimalî Afrika tarihi.
(3 ) — İbni Galebun.
(4) — Kamusulâlam.
(5) — İbni Galebun.
(6) — For Biguet*nin Şimali Afrika tarihi.
(7) — Kamusül’âlâm.
(8 ) — Kamusül'âlm.
(9) — For Biguet’nin Şimali Afrika taıihi.
(10) — Musavver İslâm tarihi C. 1. sa.76.
(11) — Tarihi ibn Galebun.
(12) — Musavver İslâm tarihi
13 — For Biguct’in Şimali Afrika tarihi
(14) — Susanın eski ismi Cuhredir.
(15) — Tarihi ibn Galebun.
(16) — Kamusulalâm.
17 — Tarihi İbn Galebun
(18) — For Biguet.
(19) — V. Piquet.
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lime tarafından tebdil olunarak yerine 55 ■ 676 
da Ebülmuhacir gönderilmişti. Bu zat Tlemsen 
civarındaki Isser nehrine kadar ilerledi. Orada 
yerli kabileleri mağlup ederek reisleri olan 
(K usyla Ibn iemzem i esir etti. (1 ). Tlemsenı 
zapt (2) vc Mağribi evsata kadar m ağluplan 
takip etti. (3). Bu reis Yahudi yahut Hıristiyan 
dininde idi. Müslümanlığı kabul ederek Ebül- 
muhacirin maiyetinde Kırvana geldi. Okbah 
Yezidin zamanında tekrar 61 • 682 de Afrikiye- 
ye tayin olunarak geldiği vakit selefi Ebülmu- 
hacirle Kusylanın kendi hakkındaki hüsnü ni
yetlerinden şüphe etmekte olduğundan onları 
da beraberine alarak garbe doğru sefere çıktı. 
Tancaya kadar gitti. Orda Scpte valisi Kont Jü- 
liyenle görüştü. (4 ). Sonra cenuba dönerek Sus 
mıntakasına kadar indi. Bahrimuhit kenarına 
gelince atını (yahut devesini) denize sürerek 
(Yarabbi şu deryayı umman manii meşyüseyran 
olmasa idi ismi Celâlini Aksayı âleme kadar iy- 
sal ederdim.) hitabı şairanesinden sonra veri 
dönmeğe başladı. Büyük ganimetler almıştı.

Bu seferinde ordusunun çok kısmını Bcrbe- 
rilerden teşkil etmişti. Yerliler kendi vatandaş- 
lariyle harp etmişlerdi. Geri döndüğü esnada 
yerlileri meskenlerine göndermiş olmasından 
yahut orduyu kendisinden evvel Kırvan’a doğru 
yollamış olduğundan yanında hususi maiyeti 
olan yüz, yüz elli (5) yahut (300) kadar 16 1 
atlı vardı. Bu küçük maiyetle Ores dağlarının 
eteklerine Tobna civarına gelmişlerdi. Orada 
yerlilerin tecavüzüne uğradılar. Kusiylanın giz 
lice haber göndererek bu hücumu tertip ettirmiş 
olduğu rivayeti vardır. Bu taarruzda kahraman 
Okbah ve maiyeti kâmilen şehit oldular. 
H. ( 62 ) M. (683 — 684) Okbah nm me
zarı Biskıranın Şarki cenubisinde ve eyit O k
bah namındaki vaha dahilinde ve ayni namda
ki cami bir köy içinde olup kcsretli ziyaretçileri 
zarı Biskıranın Şarki cenubisinde ve Seyit Ok
bah Ibn Nafi rahm etullah) yazılıdır.

Bazı şark müellifleri müşarünileyhin Bar- 
ka'da vefat ettiğini yazmışlardır.

Okbah’nın şehadeti üzerine Kırvanda ve
kil bırakmış olduğu zat Berka'ya kadar firar 
etti. Bu hal Arap hâkimiyetinin henüz ne kadar 
esassız olduğunu gösterir. Kusiyla Kırvan’a 
galibane girdi. Memleketini geri aldı. (7)  A- 
rapların şarktaki mcşğuliyetleri hasebiyle beş

sen e  kadar hükümet etti. (8 ). Bu sıralarda Bi
zan s lIla r ın  döküntüleri Ores ve Afrikiyenin ba
zı yerlerine sığınmışlardı.

688 de Abdülmalik bin Mervan zamanında 
Berkada kalmış olan Züheyr Ibn Kays Afrikiye 
ye girdi. Mccerde civarında (M afe) yahut 
(M ems) kurbindc Kusiyla'yı öldürdü. Garbe 
doğru gitti.

Şimdiki Fas şehrinin bulunduğu mevkiin 
biraz şark civarında bulunan (UIili,) ye kadar 
ilerledi. Fakat Züheyr'in geçmesini müteakip 
yerliler ayaklandıklarından (Zuheyr) kuvv. tini 
kâfi görmiyerek şarka geri döndü. Bu sırada 
Bizanslılar Berkaya asker çıkarmışlardı. Bun
dan dolayı avdet yolu kapanmıştı. Oüçarı hü
cum olan Zuheyr maiyeti ile beraber şehit oldu. 
(74). (9 ). ( Kamusül'alâm Züheyr’in Huşşam 
bin Abdülmalik zamanında Berka valisi oldu
ğunu yazıyor.)

Bu suretle münhal kalan Afrikiye hüküme
tini Kâhine lakabını haiz ve Cazeüa kabilesine 
ınansup Dimnia yahut Dimia Battabet adında 
bir kadın eline aldı. Bu kadın yahudi ve kabile
sinin eşrafından idi. Merkezi hükümetini 
(K asr Bagay) olan Bagayya'da kurdu.

Bu şehir Ores dağlarının şimalî payeleı in
den birisinin üzerinde olup (Beliser) in halefi 
Salamon zamanında Bizanslılar tarafından tah
kim edilmişti. (10).

689 da Mısır Valisi Haşan bin Numan inti
kam a lm ak  için Afrikiye'ye girdi. Henüz Bi
zans lI lar ın  elinde b u lu n a n  bazı mevkileri zaptet-

(1 ) — For Biguet.
(2) — Haşan Safi beyin Tarabulus tarihi 

vc Kjmusülâlâm.
(3) — For Biguet.
(4 ) — For Biguet.
(5) — Joanne'nin Cezayir ve Tunu* reh

beri.
(6) — Kamusül'alâm, F. Piquet’nin Şi

mali Afrika tarihi.
(7) — V. Pike.
(8) — For Biguet.
(9 ) — Haşan Safi Beyin Tarabulus garp 

tarihi.
(10) — Ayni beyza — Kenchela şimendifer 

hattının 41 inci kilometresinde ve yolun sekiz 
kilometre garbinde.



tikten sonra en ciddi düşmana doğru yürüdü. 
Kâhine Berberi ordusunun başında Ores 
dahilinde düşmanı bekliyordu. (Vadii Mer- 
kiyanaj civarında Haşan bin Numanla 
harbe tutuştu. Mağlûp etti . Takip 
ederek Kartça da girdi. Haşan bin Numan Ber- 
ka’ya kadar çekildi. Kâhine de Gabes’e kadar 
takipten sonra merkezi hükümetine döndü

■ Şarktaki karışıklıklar teskin edilince he ife 
Abdülmalik bu mağlûbiyetlerin acısını çıkarma
ğa gene Haşan bin Numan'ı memur etti. Ve 
(ya Kâhine’nin başı yahut senin başın) kısa 
emirle bir ordu ile yolladı. Bu sırada Berb^rile- 
rin arasına da nifak girmişti.

H attâ birçok reisler gizlice islâmlarla mü* 
zakereye girişmişlerdi. Haşan bin Numan Kır* 
van’ı ve sonra K artaç’ı geri aldı Ores'e yürüdü. 
Düşmanı da onu bekliyordu.

Kâhine Arap ordusunun önündeki sarayları 
kışlaları, binaları (1) yıkarak mahsulâtı, orm an
ları yakarak ve kıymetli eşyayı taşıyarak o 
mıntakayı boş bir saha haline getirmişti. Buna 
rağmen Arap ordusu gene ilerledi. (Bagayya) 
da Kâhineyi mağlûp etti. Başı kesilerek bir ku
yuya atıldı ki o zamandanberi ( Birülkâhine) 
derler. (2).

Berberiler artık mukavemet edemediklerin
den İslâm ordusuna (25000; süvari ile iltihak 
etmek (3) şartiyle sulh yaptılar. Bizanslılar'da 
kısmen Cerid civarındaki birkaç vahaya çeVldi- 
ler. Oralarda söndüler. Bir kısmı da memle
keti bırakıp gittiler. Artık A raplar buralatda 
hükümet tesis etti. İslâmlık Berberi’ler arasın
da süratle intişara başladı.

Roma istilâsının son izleri silindiği bu ye
dinci asırda memlekette bulunan muhtelif t a 
liyi tanıtmak faydalıdır; Bu zamanda tamamiy
le tefrik olunabilen üç gurup ahali vardır. (4).

1 — Eski Libya ve Jilaga’Ian temsil eden 
Şark BerberiIeri yahut Lüalar. Bunlar meyanın- 
da Berka ve Tarabulus’u işğal eden Huara. Lua- 
ta, Auriga, Nefus’lar ve Nömidya'nın şark tara - 
fını ve T unus’un iç kısmını ve Cerid’i işgal eden 
Nefzaua’lar ve Aûreba’lar vardı.

2 — Garp Berkeri'leri yahut Sanhaceler - 
Jetüllerle M oritan'lann ihtilâtm dan hasıl olup 
eski Masesili ve M oritanya k ıt’alarmda idiler. 
(B uralara Araplar Mağribi evsat ve aksa iler

lerdi. J Bu garp Berberi’leri meyanında ( Bon’a 
kadar deniz kıyılarını ve Kostantin ve Selif e 
kadar olan mıntakayı işgal eden Ketame’ler, 
büyük kabiledeki Zûaûa’lar, Mağribi vustanın 
garp ve şimalini işğal eden Sanhace’ler, ve mağ
ribi vustada Benifaten ve Darisa'lar Mağribi ak- 
sada Gomara ve (M eknasaJ da UrsetiPler, Za- 
raga’lar, Gazulc, Masmûda, Berguta ve büyük 
Atlaslardaki Heskûra'lar, Lisamli Sanhace’ler 
vardı.

3 — Zenet’ler . Eski Jetu l’ların ahfadı bun
ların içindedir. Tarabulus garptan, Cezayir’den 
geçen tul dairesine kadar olan çölde bulunuyor
lardı. Bir kısmı Ores'de, cenubi zapta (Cebeli 
R eşat), (Cebeli Ammurj un yüksek yaylaların
da idiler. Bunların arasında esaslı iki büyük 
kabile görülür. Birincisi: Birinci nesil Zenet- 
lerdir ki bunlar Magarûa. Uammanûa, Ifren, 
t llümen’lerdir.

Bunlar sekizinci asırdan itibaren tel kıs
mında bir rol yapmışlardır.

İkincisi: ikinci nesil Zenet’leridir ki bunla
rın da faaliyet sıraları gelerek sekizinci asırdan 
itibaren şimale doğru çıkmışlardır.

Bunlar da âtideki kabilelerdir lrmane, 
Ceraua, Demmer, Gomera, (Jargala, Uagdittcn, 
Onaen, Magarûa. Bu sonuncusu kabileler ara
sında da Tûcinleri doğuran beni Badin ve Mü- 
zap Abdülvadlan, beni Reşad ve beni Me
rin le r vardır.

705 de Halife Velid; Haşan bin Numanı az 
lederek müstakil vali olarak Musa bin Nu- 
say’ri gönderdi; maiyetine mühim miktarda 
kuvvet vermişti. Musa fütuhata Tarabulus’un 
cenubi şarkisindeki (Sakiuma) nın zaptiyle 
başladı. Garp müverrihlerine göre buradaki 
ganimetlerden yalnız halifenin hissesine yüz 
bin esir İsa be etmişti. Musa bin Nusayr gar- 
be kadar gitti. Sus ve Draa vadilerine k 9dar 
olan memleketleri itaat altına soktu.

Sicilmaseden şimale döndü. S e p t e ’y e  geldi. 
Burasını Kont Jüliyen'den alamamıştı. Fakat 
Tanca’yı zaptetti.

(1 ) — Musavver Islâm tarihi.
(2) — V. Piquet.
(3 ) — Musavver Islâm tarihi.
(4) — V. Piquet’nin Şimali Afrika tarihi.



Berberilerden Tarık bin Zeyad'ı (1) vali o- 
larak bıraktı, Kırvana döndü. Bu esnada İslâm
lık Berberilerin kısmı azami tarafından kabul 
olunuyordu. Musa etrafa muallimler göndere
rek şeraiti talim ettirdi. (2) Berberiye'de İslâm
lığı hâkim mevkiine getiren Musa’dır.

Musa (Septe) müstesna olmak üzere Mısır
dan Bahrimuhit'e kadar olan memleketler, ve 
(M ayorka, Minorka, Ivisa) adalarını zaptetti.
(3). Musa mahirane bir siyaset olarak ordsu- 
nun büyük kısmını Berberi’lerden teşkil ediyor. 
Ve yerlilerden emin olduklarına valilikler /e ri
yordu. Maamafih Berberi’lerle araplar aracın
daki düşmanlık nihayet bulmamıştı. Yalnız 
şimali Afrikadaki umum islâmların gözü (V'IO 
dan (740) a kadar Ispanya'nın fethine çevrilmiş 
ti. İspanyanın zaptı fikirlere başka bir mecra 
vermişti.

m/h/;iyanın n iş iy d i

Beşinci asrın iptidasında Ispanya’ya giren 
Got’lar altmış sene kanlı muharebeden sonra 
garp im paratorluğunun sukutunda memleketin 
sahibi olmuşlar ve merkezi (Toledo) olmak ü- 
zere hükümet kurmuşlardı. Fakat hâkimiyetleri 
esaslı olmaktan çok uzaktı Got’lar Arien idiler. 
Memleket ahalisi kalben katolik idiler. 
Bunun için ahali bu müstevlilere karşı da
ima isyan ediyorlardı. İm paratorluk taraftar
ları cenupta Endülüs’le Portekizde bazı meva- 
kide hâkim olarak kalmışlardı. Bunlarla (Got) 
lar arasında 612 de bir itilâf yapılmıştı. Bu iti
lâf cenupta kesretli bulunan yahudilerin zara
rına olmuştu. Çünkü imparatorluk taraftarları 
Got hükümetinden bu Yahudilerin tardı 'çin 
muvafakat istihsal etmişlerdi.

Biraz sonra Süintila'ın zamanı idare&'.ıide 
G ot'lar im paratorluk taraftarlarını dahi tarda 
muvaffak oldular. Fakat Cermen’lerin havas- 
sından olmak üzere bu mütcazzım galipler aha
liden daima ayrı duruyorlardı. Bu hal ile bera
ber Got'ların karşısında ve şimalde Bask ve 
Galisiyen’ler vardı. Bunlar daima istiklâllerini 
geri almağa hazırdılar. Merkezde ve cenupta 
ise Got’larla az çok anlaşmış ve katolik ve 
Got’lardan açıkça nefret eden Yahudiler bulu
nuyordu.

709 da Kral ("Vitiza^ devrilerek mevkii ik

tidara kral hanedanından olmıyan Kordo Doko 
Rudrik'e verilmiştir. Eski kral hanedanı n  ta
raftarları ile yeni kral ve hükümeti arasında da 
ayrılık hüküm sürüyordu

İslâm tarihleri ise mağrıpta islâmiyeti kök
lendirmiş ve gözlerini pek yakın görülen ve zen
gin ve ganimetlerle dolu, zaptı kolay lâtif kıt’- 
aya dikmişlerdi.

709 da vaziyet böyle idi.
İslâmların Ispanya’ya girmesinden az ev

velki ahval epeyce karanlıktır; birçok münazara 
ve mubahaseyi mucip olmuştur. H attâ Kont 
Jüliyen’in mevcudiyeti bile inkâr olunacak ka
dar münakaşada ileri gidilmiştir. Fakat (DuziJ 
nin bu hususta sahibi selâhiyet olduğuna istinat 
edilerek vak’anın tarzı cereyanı atideki şekil
de şayanı kabul görülebilir. (4 ).

Septe valisi Kont Jüliye'nin Florinda adlı 
bir kızı vardı. Asil ailelerin adetine tevfikan 
bu kızı saray terbiyesi almak üzere Toledr- sa
rayına göndermişti.

Rodrik bu kızı sevdi ve hükümdarlık kuv
vetini sui istimal etti. Kont Jüliyen tecavüz ve 
hakaretten fevkalâde hiddetlendi. Ayni zaman
da kendisi, iskat edilmiş olan kral hanedanının 
da taraftarlarından idi. Bunun için intikam al
mağa yemin etti, ve yeminini tu ttu .

(681. M.) de Okbah bin Nafiin kont Jüli- 
yen’le mülakat ettiği evvelce yazılmıştı.

Septe, islâmların elindeki silâhlarla zapto- 
lunmıyacak kadar kuvvetli b ir kale ve burala
rı da en birinci liman idi. A raplar buraya ciha
dın anahtarı ismini veriyorlardı.

Zaten (M usa bin N usayr) buraya karşı 
faydasız bir hücumdan sonra kont Jüliyen’le 
temasa gelmişti. Bu m ülâkatta Jüliyen Musa'yı 
Ispanya’yı istilâya teşvik etmişti, ihtim al ki 
Musa Ispanya tahtını iddia etmekte olan Siks- 
ber ve Appas ile yahut onların gizlice gönder
dikleri zevatla da Septe’de görüşmüştür. Bütün 
bu müzakereler, müşahedeler Musayı boğazın 
karşı sahiline asker geçirmek için halife Velit- 
ten müsaade istemeğe teşvik etti.

(1) — Forbiguet bu ismi daima ‘îbn Ze- 
yan) olarak yazıyor.

(2) — Musavver tarihi İslâm.
(3) — Musavver tarihi İslâm.
(4) — Forbiquet’nin Şimalî Afrika tarihi.
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Coğrafyaca malumatı epeyce meşkûft olan 
halife adî bir keşif yapılmasına müsaade ve fa
kat uzun ve denizden bir sefere başlıyarak İslâm 
kanının dökülmesini şiddetle menetti. Musa 
dört gemiye yüz kişi kadar bindirerek (Ebu 
Zühre Tarif) kumandasiyle gönderdi. Bu kıt’aı 
askeriye (710 M.) de ( İ J  Ispanya’ya çıktı. Hiç 
bir mukavemete tesadüf etmeden bir cevelan 
yaptı. Çok ganim etler alarak geri döndü. Bu 
muvaffakiyetli netice karşısında Musa 7000 ki
şilik yeni bir kuvvet tertip edİD yolladı. Bu or
du bilhassa Berberi’lerden mürekkep olup (2) 
T ank  bin Zeyyad kumandasında idi. Tarık 
Berberi idi. Bazıları da tranlı olduğunu söyle
miştir. (3 ). T ank  710 da Elcezire koyuna çıktı. 
Islâmların elinde ancak dört gemi vardı. Bun
larla askerin geçirilmesi için defalarla gidip 
gelmek icap etti. (4 ). T ank  biraz daha kuvvet 
alarak mevcudunu (12.000) e çıkardı. Got 
kralı Rodrik şimalde (B ask) larla olan muha
rebeyi bırakarak büyük bir ordu ile bu tarafa 
koştu. O ana kadar yapılan tecavüzler ancak 
ganimet almak maksadiyle idi. Hiç kimse hattâ 
Tarık bile istilâ harbi (5 ) yapacağını düşünme
mişti. Got’lann faik kuvvetlerine rağmen Ta
n k  küçük ordusiyle muharebeye girişmekten 
çekinmedi. M eşhur (G ûadelate) muharebesi 
hakikatte şimdi f Riosalado) denilen Bekka neh
ri kenarında oldu.

Orduda bulunan eski krallık hanedanının 
taraftarlan  mağlûbiyetin ne kadar büyük neti
celer doğuracağından şüphelenmiyerek safları 
terkettiklerinden hıristiyan ordusu tamamiyle 
mağlûp ve Rodrik maktûl oldu. A rtık Got hü
kümeti nihayet bulmuştu. Beş asır sonra Las- 
navasdetolos'a harp meydanında bazı İslâm ku- 
m andanlannın saflan terketmesi de İslâmlık 
için ayni felâketli neticeler verdi. H ıristiyanla
rın mukabelei bilmislini hazırladı. Bu hal gös
terdi ki tarihin verdiği dersten pek nadir isti
fade olunuyor. Ispanya zaptı mevzu harici ol
duğundan şimali Afrika vak’alarına dönüyoruz.

Zaptolunan İspanya arazisi evvelce Afri- 
kiyye valiliğine m erbuttu. (747) de başlıbaşına 
bir eyalet oldu. Şimali Afrik da aynldı müs
takil bir vilâyet kaldı.

750 de şark Emevilerinin sukutu zamanın
da Afrikiyye halifelerin artık  ellerinde delildi. 
Berber kabileleri hemen küçük küçük saltanat

lar kurmuşlardı. (6) Idrisi, Midari, Rüstemi 
hükümetleri türemişti. Arap akını ve ehemmi
yet nazarları artık  Ispanya'ya çevrilmişti. Bu
nun için şimali Afrika âdeta ihmale uğ 'ad ı; 
vc Araplardan kurtulm ağa başladı denilebil'i.

Emevi’lerin inkiraziyle yerlerine geçen 
Abbasiler şimali Afrika’yı ve Endülüsü valiler
le idare ediyorlardı. Fakat 138 756 senedinde 
Kortaba Emevi'leri teşekkül ederek Abbasi’leri 
İspanyadan tardettiler; orasiyle alâkalan kal
madı. Şimali Afrika ise hilâfet merkezine uzak 
murakabesi güç ve masraflı ve buna mukabil 
edilen istifade de çok az olduğundan sadakat
sizliğine göz yummak mecburiyetinde idiler. (7 y

Abbasilerin K ırvan'da şöhretli ve gayretli 
valisi Yezit bin Hatem oldukça Berbenlerin ih
tilâl ve itizal teşebbüsleri her defasında akim 
kalmıştı. Mumaileyh 170 787 de ölünce şima
lî Afrika karmakarışık oldu. (S).

Yezit vefat edince harici’ler gene isyan e t
tiler. Vali vekâletini yapmakta olan Davut 
(Yezidin oğlu) isyanı yatıştırdı. Asıl vali olarak 
Yezidin kardeşi (Ruh bin Hatem,) geldiği va
kit her şey yoluna girmişti. Zaten ihtiyar olan 
Ruh 791 de öldü. Yerine Nasr bin Habip vc 
onun yerine de (793) de Ruh'un oğlu Elfadl gel
di. Bundar. sonra artık sükûnet devri bitmiş
ti. Fakat bu sefer isyan edenler Berbcri’ler 
değil Araplardı. Elfadl bunlarla uğraşırken 
(794) de öldürüldü. Yerine Herseme tayin olu
narak (9) (795) de geldi. Daima ziyadeleşen 
zorluklar içinde iki sene valilik yapabildi. Ha- 
runürreşit bunun yerine kendi süt kardeşini 
(M ûsaytelJ i yolladı. Bu da ihtilâllerle uğraştı. 
Temim bin Temim’in T unus’taki ihtilâlinde 
âsiler Kırvan'ı aldılar. M ûsaytel'i mağlûp etti
ler O da Tarabulus'a kaçtı. (10).

Afrikiyye hiç varidat getirmedikten başka 
Mısır varidatından senede yüzbin dinar masraf 
ediliyordu. Yezit b ir Hatem zamanında ve on-

(1 ) — Düveli islâmiye tarihi (711) Jivor.
(2) — Musavver İslâm tarihi ve Forbu)jct
(3. 4, 5) — Forbiquet.
(6) — Forbigc.
(7 ) — Düveli islâmiye tarihi.
(8 ) — Forbige.
(9) — Musavver İslâm tarihi,
(10) — Forbige.
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d&n sonraki iğtişaşlar esnasında Zap velisi olan 
(İbrahim  bin Ağlep) (1) bu kıtanın idaresi ve 
raset tarikiyle kendisine verilirse hükmetten 
para almadıktan maada senevi kırk bin dinar ve. 
receğini hilâfete arzetti. Herseme bu tekliflerin 
kabulünü halifeye tavsiye etti. (2) İbrahim bin 
Ağleb Temimi A frikiyje valiliğine tayin edil
di.

II —  M uhtelif hüküm etler devri.

(170 . 787) den sonra Şimali Afrika'daki 
isyanlar bazan tamamiyle bastırılmış ise dc bazı 
zayıf zamanlarda da bir takım yerli hükûmetçi- 
lerin imtiyazlı hale getirilmesi suretiyle m^ıelc 
halledilmiş olduğundan garptc bulunan mem
leketler üzerinde Abbasi Halifelerinin hiç nüfu
zu kalmamıştı. Ağlebilerin idareyi ele aldıkları 
zamanda Afrikiye’de onlarla hemasır olarak 
Idrisiler M üdari'ler, Rüstemiler zuhur etmiş
tir.

1 — Ağlebi'ler 903 tarihine kadar hüküm 
sürdüler.

2 — M idari'ler merkezi Sicilmase olarak 
(758) dc bir hükümet kurdular. (3 ).

(3) — Rüstemi’ler merkezi Tahiaret olatak 
761 de bir hükümet yapmışlardı.

4 — İdrisi'ler merkezi Fas olmak üzere 
(788) de bir hükümet kurdular.

Bu dört hükümet Şimali Afrikanın en mü
him hükümetleri demekti. Kuruluş tarihleri bir 
birine yakın olduğu gibi sönmeleri dc bir birine 
yakındır.

(909) da Fatimilcr Ağlebi, Midari Rüstemı 
hükümetlerini istilâ ve mahvetti. Yalnız ldrisi- 
ler (974) de kadar devam ettiler. Bu hüküm et
lerin takriben bir asır süren hayatlarında en çok 
faaliyet gösteren Ağlebiler ve Idrisiler olmuş
tur. Merkezleri nazari dikkate alınırsa Ağlebile
rin Cezayirin yarısına kadar olan Afrikiyeyi, 
Rüstemilerin Cezayirin garp tarafını, ldrisilerin 
FasınAkdeniz ve bahrimuhit sahillerile Fas şeh 
rini muhit mıntakaya ve Midarilerin çöl ve ona 
mücavir 1>azı havaliyi idare ettiklerine hükno- 
lunur

1— Ağlebiler (4) Abbasilerc ismen merbut 
oldukları halde hakikatte müstakilen memleketi 
idare ediyorlardı. Sikkelerine halifenin ismini 
bile nadiren yazıyorlardı. O tarihlerde Afriki-

ye vilâyeti ahalisi Hanefi ve Maliki mezheple
rinde ve Sünni idiler.

Ağlebiler karada kuvvet sahipleri oldukla
rı gibi denizde de büyük donanma vücude ge
tirdiler. İtalya, Fransa, Korsika, Sardunya kı
yılarını vurup yağma ettiler.

(827) de yüz gemiden mürekkep donanmala
rı Tunus limanından on bin piyade ve yedi yüz 
süvariyi Sicilyaya götürdü, ve arkadan yeti
şen imdatla ada alındı. Palermu kuvvei bahriye 
ve irfan ve medeniyet merkezi oldu.

Elli sene mukavemetten sonra (876) da 
da Siragoza alındı. Burada ele geçen gv 
nimetin haddi, hesabı yoktu. Ağlebilerin danan 
ması her zaman Palermu, Bizert, Tunus liman
larından çıkarak Italyayı yağma ediyordu. Bu 
zamanda 1 »lamlar m üttehit olsalardı Italyayı 
istilâ işten bile değildi. Fakat Abbasîler garp
taki nüfuzlarını kaybetmiş, Ağlebiler Afrikiye
yi almışlardı. (5 ).

AvrupalIların korsan dedikleri Ağlebi ge
micileri denizlere dehşet salıyordu. Bunla. Si- 
cilyadan başka Malta ve Sardunyayı zaptetmiş 
ve Roma şehrinin civar mahallelerine kadar te
cavüzlerini ilerletmişlerdi. Ağlebiler Afrikiyede 
pek çok ve nefis binalar yaptılar. Ancak «on 
Ağlebi hükümdarı Ziyadctüllahı salisin iktidar
sızlığı ve garpteki Şiiyülınczhcp ldrisilerin teş
vik ve tesiri altında gösterdikleri irtibatsızbk ve 
son emirin memleketten 296-903 te kaçması 
Fatimilerin zaferine yol açtı. (6).

2 — Idrisiler - Mcdinede H azreti Ali hane
danı taraftarlarının uğradıkları mağlûbiyet ü- 
zerine bu hanedan efradından Idris bin Abdul
lah bir kölesiyle kaçarak Afrikiyeye gelmeğe 
muvaffak olmuştu. (U lile) de (788) de kendisi
nin peygamber sülâlesinden olduğunu ilân ile 
emirlerini kabul ettirdi. (7 ).

(1) — Düveli İslâmiye tarihi.
(2 ) — Musavver İslâm tarihi.
(3 ) — Bu hükümetin ismini Düveli tslâm. 

ye tarihi M idari'ler ve (Forbiguet) (M idarî‘'e r) 
olarak yazıyor.

(4 ) — Düveli İslâmiye tarihi.
(5 ) — Gyyon.
(6) — Düveli tslâmye tarihi..
(7) — V, Pike diyor ki: Bütün itizale ta 

rikleri kabule hazır olan Berberiler ve bilhassa
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Bu küçük hükümet o sene içinde genişledi. 
Etraftaki kabileler onunla birleşti. Atlaslarda 
bazı kabileler Yahudi ve hıristıyan kalmıştı; 
Bunlar da temizlendi. Ve Idris Tlemsen'e kadar 
uzanarak (Beni Y ifrinj lerin biatini aldı. Uzak 
dahi olsa bu emaret Abbasileri kuşkullan iırdı. 
Bir adam göndererek tabip sıfatiyle tdrisin ya
nma soktular ve onun vasıtasiyle ldrisi zehir
lettiler. Yerine, vefatından sonra Berberi bir 
kadından doğan, oğlu Idris bin Idris geçti. (1) 

Bu sülâleden 14 hükümdar geldi. (246 - 
860) tarihine doğru Idris emirliği en ziyade ge
nişlemişti. Bundan sonra bir taraftan Emevile- 
rin, diğer taraftan Fatimilerir. tazyiki île ya
vaş yavaş küçüldü; (339-933) Endülüs Emevî- 
lerin, diğer taraftan Fatimîlerin tazyiki ile ya
vaş yavaş küçüldü; 339 - 933 Endülüs Emevi- 
lerinin Septede yerleşmesi Idrisilere büyük dar
be oldu. Gerçi (336-950) de Idrisiler te 'trar mey 
dana çıktılar. Fakat artık  Endülüs Emevile- 
rinin valileri makamında idiler. Nihayet (364 - 
974) de Idrisilerin son emiri olan (Elhasen) 
Emevîlere esir oldu. Idrisiye devleti söndü . 
Idrisilerin İkincisi olan Idris bin Idris zamanın
da (Fas,) şehri (808) de tesis edilmişti.

Idris hükümeti alevi idi. Hükümeti kuıan 
Idrisin (T edga) ve (V ulile) de basılmış sikke
leri vardır. (2)

3 — Rüstemiler - haricîlerden Abdu> ra
hman bin Rüstem Kırvan'dan çıkmağa mecbur 
olunca yanındaki haricî döküntüleri ile be'uber 
garbe muhaceret etti. Eski Tahort civa. da 
(T iharet) i yaptı. Kendi adıyla anılan hüküme
tin merkezi ittihaz etti. Rüstemiler (H aûara; 
Berberilerinden idiler. 761 den 909 a kadar de
vam eden hükümetleri zamanında şayanı dikkat 
mühim bir şey olmamış ve Akdan bin Akdan 
zamanında Fatimîler tarafından istilâ olunmuş
tur. (3 ) .

4 — Midariler - yahut M idrarîler Ber’je ri 
idiler. Merkezi Sicilmase olarak takriben (758) 
trihinde Ebülkasım Semrürrûm bir küçük 
hükümet teşkil etmişti. ( 4 ). Bu hükümet 
de (909) da Fatimilerin eliyle imha edildi. 
Şayanı dikkat bir vakaları yoktur.

5 — Fatımi’ler (Y ahut Ubeydiler) A ğkbi- 
Ierin hükmü a'tındaki yerler Maliki ve H_r efi 
Gomaraların bir kısmiyleAûreba'lar tarafından 
kabul edilmişti.

mezhebinde idiler. Idrisiler ve hatim ıler n a ı-  
reti Fatma neslinden olduklarını iddia eder
lerdi. Islâm memleketlerinin muhtelif yerlerine 
Şi’yiliği neşri için gönderilen dailerden (Eş, Şii) 
lâkabını haiz Ebu Abdullah da (282 - 895) de 
Mağribe giderek Ketame Berberileri nezdindc 
muvaffakiyetli telkinatta bulunm uştu. (5 ).

Şiiliğin Berberiye de suhuletle muvaffak 
olmasının sebebi Berberilcrin haricilik ve itizalı 
Kırvar. sünni hükümetine karşı millî ihtilâlin 
toplanma işareti gibi kullanmalarıdır.

O nuncu asırda da ayni vak'a hadis oldu- 
Garp Berberileri bir Şii reisinin etrafında topla
narak Sünnileri koğuyoruz diyerek Arapları 
memleketten çıkarmışlardır. (6).

Onuncu asrın ilk yıllarında Şiiler orta Mağ- 
rıpta Ağlebî hükümdarlarını m uvaffakıyct'iz- 
liğe uğratmışlar, yani Ketame kabileleriyle San- 
haceler ve Curcuranın Zuanaları kısmen onlar
la birleşmişti. Ebu Abdullah bu muvaffakiyeti 
görünce Daii Ekber Abidullahı Mağribe davet 
etti. (909) da (O res) in Nefzaua'ları da birleşe- 
rek yüzbin kişilik bir ordu ile Ebu Abdullah 
Kırvan üzerine yürüdü. Son Ağlebi hükümdarı 
Ziyadetüllah memleketini ve tahtını bırakarak 
kaçtı.

Ebu Abdullah Kırvana girerek Ağlebilerin 
eski sarayı olan (Rokkade) de Şii mezhebinin 

daii ekberi olan ( U bey du İlah > hem mehdi hem 
Emirülmü’minin ilân olundu. (297 . 910).

Ebu Abdullah Kırvanda Ubeydullah namına 
para kestirm iştir. Az müddet sonra Ubeydullah 
Idrisiye hükümeti hariç olarak bütün Şimali Af- 
rikayı aldı.

Kendisini bu makama getiren Ebu Abdullah- 
tan kurtulm ak istiyerek onu öldürttü. Fakat me
zarının üstüne güzel bir türbe yaptı. Ketamelerin 
üzerine Kırvanlıları hücum ettirdi. Sünniliğin 
merkezi olan Kırvanı bırakmak istiyerek deniz 
kenarında Mehdiye şehrini yaptı. Fatimiiere 
Ubeydullaha nisbetle Ubeydiye dahi denilmiştir. 
Fatimilerden Elmaz zamanında meşhur serdarla
rı (Cevher) Mısın istilâ ve Kahire şehrini tesis

(1) — For Biguet.
(2 ) — Düveli İslâmiye tarihi..
(3) — For Biguet tarihi.
(4) — Forbige tarihi.
(5) — Düveli İslâmiye tarihi.
(6) — V iktor Pike.



etti. Fatimiler merkezlerini oraya götürdüler. 
Fakat bu keyfiyet M ağrip vilâyetlerinin ellerin
den çıkmasına sebep oldu. Fatimilerin Merkezi 
Mısıra gidince Tunus ve Cezayir kıtalarının ida

resini Mehdiye de - Yusuf Bin Belogin bin Ziri 
isminde bir zata havale etmişlerdi.

Fatimiler Şimali Afrikada, ve Mısırda Şiili
ği azami derecede intişar ettirm iş vc hakim bi 

Emirillâh Mısırda Sünnilere pe'< çok tazyiMer 
yapmış ve nihayet (408 - 1017) de Allahlık da
vasında bulunacak kadar sapıtmıştır.

Türklere en ziyade düşmanlık gösteren 'ta- 
hilelerin bu hissiyatında Şiilikte büyük bir amil 
olduğu görülür.

Onbirinci asırda Afrikiye tarihi çok karışık
tır. Ziri saltanatının tetkikinde zahiren birbı- 

riyle zıt tabiatta bir çok va'tayile karşılaşılır 
Fakat bu devir şöyle hülâsa olunabilir: Seııhace- 

ler Afrikiyede birisi, merkezi evvelâ Kırvan, son 
ra Mehdiye olarak Şarkta ve diğeri merkezi Klaa 
ve sonra Buji olmak üzere G arpta iki hükümet 
tesis ettiler Şarktaki ( Ziriler) Garptaki de Ha- 
madilerdi.

6 — Ziriler - Şamdan Tancaya kadar arazide 
Fatimilerin gayesi hâkimdi. (E l Maz) Suriyt va- 
kayiine daha yakın bulunmak için Mısıra nakli 
hükümete mecbur oldu.

Tarabulus. Afrikiye ve Sicilyayı kendi tara
fından mansup birer valiye tevdi etti. Bu me
yan da Afrikiye’yi de (Z iri bin Menad) in oğlu 
(Bologın) e verdi. (974); Berberi ismini de fYu 
suf) e değiştirdi. Fakat bu zat diğerleri gibi keıı 
dişini Fatimilcre bağlıyan zayıf rabıtayı ihmal 
ederek yeni bir saltanat kurdu ve (Z iri) hane
danı adını aldı. (1 ) .

Ziriler Kırvanda teessüs eder etmez Ke'ame, 
Zenet ve lfrin ve M agarualarla mücadeleye baş
ladılar. Yusuf; Ma'zın halefi, (Elâziz Billahi 
tan Tarabulusun da kendisine rabtolunmasını 
istedi, aldı. Şimali Afrika tamamiyle bir ele geç
ti.

Zirilerin Fatimilerle ufak bir rabıtası vardı. 
Fakat bu rabıta sıkıntı vermekten ziyade fayda
lı olduğundan Yusuf bunu kırmadı. Fakat halef
leri kırdılar. Yusuf Bologın Şimali Afrikayı ta 
mamen zapt için (979J da Fasa kadar gitti. 
Sicilmase>i aldı. (984) te de Tlemsen civarında 
öldü.

Yusufun vefatından sonra Zirilerin nüfu

zu azalmağa başladı. Yusufun oğlu Ebulfetih Zi
ri Elm ansur garp vilâyetlerinin kumandanlıklarını 
(A şir) de kardeşine ve (T iyare) de amcasına ver
di.

Faşta bulunan valiler Endülüs Emevilerinin 
memurları idi. M üttefik iki Zenet kabilesi Ziri

lerin istinatgâhı idi. (M arrarua—Mag arua > la- 
rm reisi Ziri bin Atiyye idi, ve Fas hududunun 
muhafızı idi. Endülüs Halifesi Elm ansur (985) 
te Mağrbi aksaya taarruz için emir verdi. Bu 
taarruz Ziri bin Atiyyenin mukabelesiyle mu- 
vaffakıyetsiz kaldı. Ve bir daha tekerrür etmedi. 
Katamelerin isyanını, Mısır halifelerinin iltiza
mına rağmen şiddetle cezalandırdı. (983) Mağ- 
lipte en büyük iki kabile daima biribirleriyle 
kavga ediyorlardı.

Birisi Ziri bin Atiyyenin riyasetindeki (Ma- 
garua—M orraua) lar dğeri Yeddû bin Yala riya 

setindeki lfrinlcr idi.
Kordo sarayından bu iki reisi davet ettiler. 

Ibni Atiyye gitti. Ibni Yala gitmedi. Atiyye 
Kordo'da birçok hürm etler gördü. Birçok hediye
ler alarak döndü. Bu esnada (Y eddû) boş d .rm ı- 
yarak Fasa hücum etti. Emevilerin valisini öl
dürdü. Vc şehri aldı. Atiyye geri dönünce o da 

Fasa yürüdü.
Yeddû'yu mağlûp etti. Kafasını kesti. Kodo- 

ya yolladı. Beni Ifrinler hayli müddet iktidarsız
lığa uğradılar. Ziri Elm ansur (994) de öldü. 
Oğlu (Badis) yerine geçti.

Fas'ta kuvvetlenmiş olan bin Atiyye Endü
lüs halifesi Elmansurla boğuştu. Halife de müte

akip gönderdiği kuvvetlerle Atiyyeyi bozarak 
çöle doğru kaçırdı.Mağribi Aksada Emeviler ra 
kipsiz hâkim oldular.Atiyyenin aldığı yaraları iyi 
olduktan sonra bu sefer Kırvandaki Sanhacelere 

hücum etti. Tiyareyi aldı. Msila ve Zab’ın bir 
kısmını zaptederek Endülüs Emevilerine arzetti. 
Elm ansur geçmişi unutm uş göründü.

Kendisine hiç fedakârlık yükletmemiş olan 
bu memleketlerin idaresini A tiyyeye ihsan etti.
(1000). Atiyye ve M ansur bir sene ara ile öldü
ler.

Sicilmase daima Şimaldeki vakaların aksi dar
besini duyardı. Bu sırada Beni Hadrun kolundan 

(Avneddin Mağaravi ) orada hükmediyordu. 
(996) da Emevilerin galebesi neticesinde Sicil- 
maseden kovuldu. Fakat Atiyye, M ansur tarafın

(1) — Forbige.
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dan affedilince beni H adruna memleketlerini ge
ri verdi. Atiyye öldükten sonra (Beni Ziri) hü
kümeti kaybettiği hükümetleri aldı.

Badis'in (996 i da başlı yar. hükmeti zamanın
da hududu Tarabulustan Tiyareye kadar uzayor- 
du. Badis garpte vali olan amcasiyle birleşip bin 
Atiyyenin hücumunu karşılamağa gittiği vakit 
F dfu l bin Hadrun isyan ederek şarka yürüm üş ve 
(Bar'ay — Bagay) i muhasara ederek Kırvan teh
dit etmişti. Bunun üzerine Badis geri dönmeğe 
mecbur olmuş ve bin Atiyye T iyare ile garbinde
ki bir kısım araziyi zaptetmişti.

Felful (T obnaj valisi idi. İsyana Badis'in 
bir amcasının teşvikiyle kalkışmıştı. Badis görü
nünce diğer asi amcalarla birleşti. ( I )

Bir aylık muharebeden sonra isyan sönriûıül- 
dü. Garp valisi Hammada Şimalde asi diğer am
caları sahile doğru sürerken Badis de bin Had- 
run'u cenupta kovalıyordu. Felful mağlup olduk
tan sonra kendisiyle beraber kalan Magraoııalar 
la beraber Tarabulusa gitti. Küçük bir hükü
met yaptı. (1010) da bu hükümeti oğluna bırak
tı öldü.

Hammad Badis'in amcası idi. Hammad diğer 
amcaların isyanını yatıştırdıktan sonra ( Magaı ua, 
M orraua) lara döndü . ö n ü n e  gelen kuvvetleri 
sürüp atarak az /.amanda kaybedilen memleketleri 
aldı. Emniyeti tesis için Msila şimalinde Buji 
Nıtfinnihari üzerinde (Klaa Hammadi; adı 
verilen müstahkem bir şehir yaptı.

nooi) den sonra Cezayir, Kostantin, Zap 
m ıntakalannda nüfuz tesisine uğraştı. Fiilen is

tiklâl peyda etti. Fakat Badis'le de iyi geçinip gi
diyordu. Badis oğlunu o vilâyete vali yapınak 
isteyince (Hammad ^istiklâlini ilân etti. Bagdad 
halifeleri namına hutbe okuttu. Bu suretle Şiilik 
ten ayrılmış oldu. Badis bu zorla taksime razı 
olmadı . Amcasına karşı yürüdü. Hamrra'da 
kaleye kapandı. M uhasara esnasında Badis öldü • 
(1016; da yerine geçen oğlu Maaz daha çocuktu. 
İki tarafın kumandanları araya girdiler. Hamma- 
denin bulunduğu eyalette vali olarak kalması ve 
garp cihetlerinden zaptedeceği yerlerin kendisine 
tabi olması şartiyle iki tarafı barıştırdılar. Bu su- 
rtle (Ham m adi) hükmeti teşekkül etti.

Badis’in oğlu Maaz’ın 46 sene süren hükümeti 
birçok felâketli vukuatlarla geçti. Sicilya'ya yar
dım için tertip ettiği büyük bir donanma fırfnaya  
uğrıyarak Panatalarya adası yakınlarında hemen

85!

Kam ilen mahvoldu. Fakat buna rağmen Sicilya 
ve Afrikiyye gemileri Akdenizi yağmada devam 
ettiler. Piza ve Ceneve’lilerle daima haliharpte 
bulundular.

1045 de Maaz'Ia Mısır halifeleri arasındaki ih
tilâf üzerine Maaz aradaki mevhum ve zayıf ip
liği kırarak Abbasi halifelerini metbu tanıdı. Şiiliği 
kat’iyyen bıraktı. Memleketindeki Şiilerin pek ço
ğunu öldürdü.

Hilâli’lerin istilâsı - Fatimiler, beni Ziri’ler- 
den intikam almak için Hilâl ve Süleym Arap ka
bilelerini bu havaliye musallat ettiler.

Bu iki kabile Hicaz'ın en fakir kebileleri ( . )  
olup Mekke ve Medine civarlarında hırsızl k ve 
yağmacılıkla geçinirlerdi. Bağdad halifeleri bun
ların üzerine asker gönderip tedipten bıkmış ve 
memleketten kovmuş onlar c!a gelip Mısırda yer
leşmişlerdi. Mısırda evvelki gibi çalıp çırpmak
ta devam ettiklerinden Fatimi’lcr de daha yuka
rılara sürmüştür.

İşte hem bu zararlı halktan kurtulm ak vj  hem 
düşmanına musallat ederek intikam almak için 
bunları Şimali Afrika'ya göndermişti. Bu muha- 
ciret memleketin halinde mühim tesirler yaptı..

Fatimi halifesinin veziri Hilâli'lere halifenin 
(Ziri Elmaaz ibn Badis) in memleketini kendileri
ne verdiğini tebliğ ederek Mağribin istilâsına yol

ladı. (4) Bunlar reisleri olan Munis bin Y ahya'
nın kumandasında idiler. (5) A raplar garp 

yolunu tuttular. Kadın ve çocuklariyle, hayvanat 
sürüleriyle ilerilcmeğe başladılar. Bunlara yağ
macı. diğer Bedevi’ler de geldi katıldı. Kırk beş 
bini muharip olmak üzere iki yüz bin kişi Şimali 
Afrikaya yayıldı. Hakiki bir istilâ olan bu ha

reket (1049) da başladı. Afrika'da Arapça 
epeyce umumileşmişti. Yerliler de hep birı- 

biıleriyle kavgalı biribirlerine düşmüş idile.*. Bu

(1 ) — Ziri bin Mcnad çok evlâd bırakmış
tı. (Bologin) in dört yüz cariycsi vardı. Bir günde 
on yedi çocuğu doğmuştur.

(2) —Klaa beni Hammad Cebeli (T agar 
puşt) cenubunda vadii Sclmanın bir kolu üzerinde 
vc burcu araricle mesila arasında bulunmakta idi. 
Şimdi bir minare vc bir saray harabesinden h^şka 
bir şey kalmamıştır. (Juan).

(3) — V. Pike.
( 4 ) _  V. Pike.
(5) — Forbige.
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haller Hilâli’lerin hareketini kolaylaştırıyordu. 
Maamafih bunlar siyasi bir hâkimiyet yapmağn 
kalktşmjyarak her tarafta yerlilerin içine girmeğe 
gönül rizasiyle ve ekseriya cebirle solculup 
kendilerine yer açmağa çalışıyorlardı. Bir 
çekirge bulutunu andıran bu sefalet sürüsü 
zaten harap olmuş bir mıntakadan geç
mekte olduğundan çok yavaş ilerliyorlardı . ö n 
lerine en evvel Tarabulus geldi. Tarabulus'un ce
nubunu yağma ve tahrip ettiler. Yalnız Tarabulus 
cmiri M untasır bin Hadrun şehrin kendisinde kal
ması şartiyle bir muahede yaparak kurtuldu. 
( M. 1051) . Bcrka ve Tarabulus ellerinde kaldı. 
Beni Ziri hükmdarı Elmaaz tehlikenin bü>üklü* 
ğünü takdir edemedi. O da Hammadi’Ierden 
intikam almak için bu tehlikeli sürüyü onların 
üzerine göndermeği düşündü. Munis ile bunun 
için bir de muahede yaptı. Fakat muahede ile 
bu tahripkâr afeti, bu inzibatsız sürüyü durdur
mak kabil olmadığını, müdafaadan baş'<a çare ol
madığını sonra anladı Gönderdiği ilk askerleri 
bozuldu. Bütün kuvvei askeriyesiyle karşılarına 
gitti. Orduda bulunan A raplar (1) düşman ta
rafına geçtiklerinden (1053J de Gabes civarında 
(H ayderan) mevkiinde olan muharebede Hilâli’, 
ler galib geldiler. İlerlediler. Kırvanda (Elmaaz,) 
ı muhasara ve bütün civarı yağma ve tahrip e tti
ler.

Kırvan’daki bütün sarayları, su hazînelerini, bi
nalarını yaktılar yıktılar. Bütün şehri soydular. 
Ziri Elmaaz üç kızını bunların reislerine vererek 
selâmeti bulmak istedi ve Mehdiye’ye çekildi. 
Fırtınanın geçmesini orada bekliyecekti. (2)  Fa
kat araplar oraya da gittiler. Ziri gemiye bine
rek T u nu t'a  çekildi. (3)

Bundan sonra artık Ziri hükümdarlarının 
r.üfuzları azalmağa başladı, ö te d e  beride ufak 
kabileler ve şehirler bile saltanat oyununa kal
kıştılar.

Arap muhacereti devam ediyordu. Yerli ka
bileler dağlara çekiliyordu. Fakat fatih ve hâ
kim olamadılar. Nihayet çölden çöle koğulan 
sefil bir sürüden başka bir mahiyetleri kalma
dı. (4)

(Ziri Elmaaz) (1056) da Medhiye’ye çekil
dikten sonra Ziri'ler korsanlığa ehemmiyet ver
meğe başladılar, yeni payitahtlarını mühim bir 
korsan yatağı yaptılar. (5) Fakat bu suretle

teşvik olunan korsanlık hıristiyanlarla müşkü
lât çıkarmağa sebep oluyordu. Cenevizler 
Mehdiye’ye b ir sefer icra ettiler. Beni Ziri’ler- 
den yüz bin altın aldılar ve hıristiyan esirleri
ni kurtardılar. Normand’ler bu sevahile defa- 
atle ihraç hareketi yaptılar. Memleketleri yal
nız merkeze münhasır ve kuvvetsiz olan Z iri'
ler. H iristiyanlar sahil mmtakasını işgal etti- 
mi’lerin tabiiyetini kabul ettiler. Fakat Nor- 
m and'ların hücumuna karşı Buji'ye iltica etti
ler. Hıristiyanların sahil mmtakasını işgal etti
ler. (1070) de her tarafta araplar ovaları tah
rip ve kaht ve veba da halkı mahvediyor
du.

7 _  / / AMMADİ'LER

Elkılaa da istiklâl kazanan Hamrnad 
(1028) de öldü. Oğlu Kâid yerine geçti. Garp 
komşuları olan (M agarua M arraûa) larm 
reisi Hammame’nin hücumunu defetti.

Ziri Maaz'la pek iyi geçiniyordu. Fakat 
( 1054) de (M aaz), Fatim i’lerin hâkimiyetini 
red ve Şiileri tard  ettiği vakit (El- 
kaid ) kendi istiklâlini daha iyi göster
mek için olacak ki bilâkis Fatimi’leri 
kabul ediyordu. (E lkaid) (1054) de öldü. Ye
rine geçen oğlu Muhsin'in zalimliği birkaç ay
da herkesi kendinden nefret ettirdi, ö ldürüp  
kurtuldular. Yerine gelen Bologin ibn Meh
met Hilâli'leri memleketine sokmadı. Fakat 
yüksek yaylalardan cenuba doğru inmelerine 
mani olamadı. Garbe sefer ederek (F as) a g ir
di. Fakat avdetinde Tessala'da yeğeni tarafın
dan katledildi. Mamleket (N asır bin Alennas) 
a kaldı. (1063).

« —  ZEN ET V 4LİLERİ

(1001) de ölen M agarua'lann reisi bin 
Atiyye’nin yerine oğlu (M aaz) geçmişti. Ham- 
madî’ler bin A tiyye'nin aldığı yerleri geri alın
ca Maaz bin Atiyye de Endülüs Emevi'lerine 
müracaat etti. Endülüs halifelerinden Elman
sur (1002) de ölmüş yerine Abdülmalik Mu-

(X — V. Piquet
(2 ) — Forbige
(3 ) — V. Pike
(4) — V. Pike
(5 ) — V. Pike

Şimali Afrika: 3
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zaffer geçmişti. Abdülmalik, Maaz’ın babası
nın hizmetlerini takdiren Emevi'lerin A frika’ 
daki bütün memleketini, merkezi hükümet olan 
(Fas) şehrile beraber Maaza verdi.

Abdülmalik Muzafferin (1008) de ölmesi
ni, Ispanya'da Emcvi hilafetinin sukutu takıp 
etti. İlk netice olarak da Afrika’daki nufuzları 
söndü. (Elm aaz) kesbi istiklâl etti. Garp ikiye 
ayrıldı. Birisi Fas’ta birisi Sicilmasc'de iki hü
kümet çıktı. Fas’taki ve Sicilmase'deki hükü
met dahi (M orarua) lardan idi.

Maaz Fas’da, beni Hadrun Sicilmascdc idi. 
Elmaaz Sicilmasc'deki beni H adrun'ların zara
rına olarak büyümek istedi. Fakat muvaffak 
olamadı. (1016) da bilâkis rakipleri şimale doğ
ru arazi kazandılar. (Elm aaz) (1030) da öldü. 
Yerine Hamıname ibn Elmaaz geçti. Hanıma- 
me zamanında beni Ifrin kabilesi hücum ede
rek Fas’ı aldı. Hamıname Ucdaya çekildi. 
(1033J. Kendisine taraftar topladı. Kâfi 
kuvvet elde ettikten sonra (1039) da Ifrin'lerin 
reisi olan Tcmim’i ibn Zimmur'un üzerine yü
rüdü. Temim’i kaçırarak tekrar tahtına kavuş
tu. Bunun ve oğlu (D ünes)in  zamanı sükûnet
le geçti. ( Dur.es) ölürken memleketi iki oğlu 
arasmda taksim ederek çok zararlı bir iş yaptı. 
Mağrip kan ve ateş içinde kaldı. Dünes zama
nında Bologin bin Mehmet Hammadî Fas’a ka
dar memleketi çiğnemiş ve dönmüştü. (Dü- 
nes)in oğullarından (E lfetuh) katlolundu. K ar
deşi (Acişa,) da M urabıtının cenuptan takar- 
rubu üzerine hükümeti (1064) de yeğeni El- 
munsır’a verdi. (M unsir) 1067 de Murabıtiyıı 
tarafından yıkıldı. (1)

9 — Beni Hadrun . M agarua - M orrarua) 
Berbcrilerinin Sicilmasede takriben (971) 
tarihine doğru teşkil ettikleri bir hükü
met idi. Pek mühim vak'alan yoktu. ( 1053)e 
kadar mevcudiyetini muhafaza edebilmiş o ta
rihte Elm urabıtlar tarafından zaptolunınuş- 
tur.

Sicilmase havalisi her devride bir çok de
falar elden ele geçmekle maruf bir mıntakadır.

III E lm ıırab ıt’lar— E lm u v a h it ‘ler
1 — Elm urabıt’lar yahut Murabıtiyn.

M urabıtiyn ve Muvahhidin devrinin şi
mali Arfika tarihinde mühim hususiyetleri var

dır. Bu devirde kudretli ellerde bulunan şima
li Afrika Ispanya’yı yeniden istilâ ve hıristiyan- 
lan  müthiş bozgunluklara uğratmıştır. Birbiri 
ardından gelen M urabıtin ve Muvahhidin Jev- 
Icileri şayanı dikkat benzeyişler gösterirler.
(2 ) . Her ikisi de Berberidir. Fas’ın cenubun
dan gelmişlerdir. İsimleri de gösterdiği veçhile 
dini mahiyetleri vardır. Zaten nekadar maziye 
gidilirse görülüyorki şimali Afrika tarihi bir 
dini tarihtir. (3) - H er ikisi de dinin evvelki safi 
yetini iade etmek iddiasında idiler. İkisinin de 
müddeti devamları birer asırdır. Her iki hükü
met dc kuvvetli şahsiyetlerin idaresile yükseldi, 
sonra düşmeğe başladı. Nihayet düşmanların 
taarruzları altında yıkıldı.

Bazı hususlarda da mühim ayrılık noktıla- 
rı var. M urabıt’lar aksayı cenuptan, tâ Senegal 
sahillerinden geliyorlardı. Cahil, kaba ve sert 
idiler. Cenuptan şimale doğru taarruzlarını iler
lettiler. Şarka doğru sürüklenmediler. Müthiş 
bir dalga gibi mağribi kaplayarak şimale doğru 
aktılar, İspanya üzerine yayıldılar durdular. 
Muvahhidin ise cenubun daha yakininden ge
liyorlardı. Aslen Atlas dağlarından idiler. Da
ha münevverdiler. Reisleri okur yazar hattâ şa
irdi.. Bunlar garptan şarka doğru yürüdüler. 
M urabıtiyn gibi evvelâ Mağribi zaptettikten 
sonra şarka dönerek Tarabulus’a kadar istilâ 
ettiler; Muvahhidin zamanında Afrikayı şimali 
ilk ve son defa olarak yerli bir hanedan elinde 
tamamiyetinc malik oldu.

Beşinci hicri asruı ortalarında İslâmlığın 
Akdenizdeki hâkimiyetleri zayıflamıştı. Yalnız 
M ısır’da Fatimiler arapların eski asabiyetini 
muhafaza edebiliyorlardı. Beni Ziri devleti T u
nus kıt’asından çıkan isyanlan bile güç b a t ı 
rabiliyordu. (4) Ziri’ler, H am m adiicr, Fati- 
mi’ler aralarındaki ihtilâftan dolayı hep birlikte 
hareket etmeğe muvaffak olamıyorlardı. İslâ
miyet için bir uyarm ak lüzumu hasıl olmuştu. 
Berberi’ler gibi kolajca müteheyyiç olacak bir 
millet için bir vesile kâfi idi.

Sahrayıkebir’in Sanhacc kabilesi reisi Ib-

(1 ) — For Bige
(2) — For Bige
(3) — O güstin Bernar tarafından verilen 

nutuktan
(4) — Düveli isdâmiye tarihi.
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rahim (1) hac esnasındaJii temaslarda kendi
lerinin İslâm adaidinden pek uzak olduğunu 
görerek memlekette telkini din için (2) vaizler 
istedi. Kendisine Abdullah bin Yasin isminde 
bir zatı gönderdiler. Abdullah bin Yasin son 
derece gayretle vaizlere başladı. Fakat Leıntu- 
neler buna pek ehemmiyet vermediler. H attâ 
kızdılar bile. Abdullah bin Yasin siyahi'ler 
memleketine giderek orada kendisini dinleye
cek cemaat bulmağa karar vermişti ki taraftar
ları nehrin ortasında bir adaya çekilip orada 
birribat tesisini tavsiye ettiler. Ribat yapılınca 
her taraftan halk koşup gelmeğe başladı. Bu 
ribat'a m ürit olanlara da murabıt deniliyordu.
(3) Sanhace kabilesi sahrayıkebirde. Bahri- 
muhit’ten Gidamis’e kadar olan büyük mınta- 
kayı işgal ediyorlardı. İslâmiyet buralara İs
panya fethi esnasında girmişti. Sanhace’ler is- 
lâmın bütün şartlarına riayetkâr değildiler. 
Çok fakirdiler. Büyük bir kısmı din muha ebe
sini behane ederek Sudan zencilerini soyarak 
geçinirlerdi. Bu büyük bakilenin hesapsız par
çalan vardı. Bunlardan birisi de yaşmak koy
duklarından dolayı (Lem tune) denilen kısım 
idi. (Şimdiki Tuareğler bunların ensalidir).
(4) M urabitiyn’in kısmı azami bu Lemtuneler 
idi. (S) Bin Yasin, fakir unvaniyle Murabıt - 
ların idari ve dini işlerile meşğuldü. Kuman
danlığını Yahya bin Ömer yapıyordu. Kabile
nin siyasi işleri de ona aitti. 448 1057 de Ab
dullah ibn Yasin M urabıt’ların çoğaldığını gö
rünce m üritlerini etrafa İslâmlığı neşre yolladı. 
Bu suretle müntesipleri ziyadeleşti. Daha u- 
zaklara gaza yapmak için para lâzımdı. Binae
naleyh bir hazine yapıldı. Fakat varidat yoktu. 
Paranın tedariki için şimalin zengin memle
ketlerine gitmekten başka çare bulunamadı. 
Sicilmasede'ki (Beni H adrunj dan bin Avnüd- 
din ahaliye tahammül edilmez ve akla gelmez 
vergiler yükletiyor. Yazın gölgede, kışm gü
neşte oturanlardan para istiyordu. (6) Ahali
nin şikâyeti üzerine Yahya oraya koştu. 
(1053); İbn Avnüddini kati şehri yağma ve 
bütün (M agarûa — M orrarua) lan  öldürdü. 
Lemtunelerden bir vali bırakarak geri döndü. 
Beni Hadrun hükümeti Sicilmase’de sönmüştü. 
Bu suretle başlıyan futuhat devam etti. Yahya 
Sudanda neşri Islâmiyetle meşgul iken şehit 
olduğundan (448-1056) yerine kardeşi Ebubekir

geçti. Ebubekir ibn Ö m er M urabıtlar hükü
metinin müessisi sayılır. İptida kendi adına 
para kestirdi (7 ). Ebubekir amcasının oğlu 
Yusuf Taşifini pişdar kumandanı yaparak şi
male doğru sefere çıktı. (449-1057) ordsu kıs
men atlı vc develi idi. (8) Fakat ekseriyeti pi
yadeler teşkil ediyordu; Saffı harbin ön tarafı
nı bunlar işğal ediyorlar ve uzun mızrakla- 
riyle, pek mahirane kullandıkları kargılarla 
müsellâh idiler. Sicilmasedcn sonra (Sus) ü 
zapt ve ilk Zenet kabilelerine fTadla beni İf- 
rinlerij sonra büyük Atlaslarda (D ern) deki 
Masmudalara hücum ettiler. Şimale doğru yü
rüyüşlerine devam ve dağlardan inerek (T el) 
zenetlerine ve sonra garp sahillerinde (Sale) ci
varındaki (B ergutajlara  tesadüf ettiler. Bergu- 
te kabilesinden yalancı bir peygamber çıkmış 
ve Berberi lisanında bir Kur'an uydurarak la- 
mamile islâmiyete mugayir bir tarik tutm uşlar
dı. (9)

M urabitiyn bu dinsiz fakat çetin kabileye 
hücum ederek darma dağınık ettiler. O zaman
dan itibaren Afrika tarihinden bunların ismi 
silindi (1059). İtaat eden kabileler bu or
du ile birleşiyor ve itaat etm iyenler imha olu
narak ilerliyor ve gittikçe kuvvetleri artıyordu. 
Bu uzun harpler esnasında ibn Yasin (451-1059J 
da öldü. Aksayi cenupta zuhur eden bir isyan 
üzerine Ebubekir ordusunu ikiye ayırdı. Biri
sini kendisi alarak cenuba gitti. D iğer kısmını 
Yusuf bin Tasif’in kumandasında şimaldeki 
sefere devama memur etti. Ebubekir cenupta 
Sanhace’lerin ve Siyahi’lerin kıyamını muvaf-

(1 ) — For Bige Şimali Afrika tarihi.
(2 ) — Düveli islâmiye tarihi bu zatı Yah

ya bin İbrahimin alıp getirdiğini yazıyor. Mü- 
neccimbaşı tarihi de Cevalc kabilesinden r ıv- 
herin beraber getirdiğini yazıyor.

(3) — For Bige.
(4) — Murabitiyne Lemtune yahut Mu 

lettimiyn denilir ki sebebi de kadınların yüzle
rine koydukları peçe gibi bir peçe ve /aiıut 
yaşmak taşıdıklarındandır.

(5) — For Bige
(6) —  For Bige.
(7 ) — For Bige.
(8) — V. Pike.
(9 ) — V. Pike. * •



fakıyetle bastırdı. Geri döndüğü vakit çölün 
zahmetlerine uğratmamak için Yusuf’un yanına 
bıraktığı genç, güzel ve zeki karısının Yusuf'la 
birlenerek kendisine çöl yolunu gösterdiklerini 
gördü. Ebubekir bu vaziyeti merdane karşıla
dı. Yusuf'a bazı nasihatler vererek arzusiyle 
iktidar mevkiini bıraktı; ve yeğeninden ayrıldı; 
çöle daldı, öm rünü  Siyahi'lere İslâmlığı yay
makla geçirdi. Bu maksatla yaptığı muharebe
lerin birinde şehit oldu. (İJ

Yusuf ibn Tasif'in mağribi aksanın büyük 
bir kısmını zaptettikten sonra hükümetin teş
kilâtını düzeltmekle uğraştı. (1063) de Ma
ralı yahut Merakeş şehrini kurdu. İnşaatta ken
disi de bilfiil çalıştı. Sonra muntazam vc bü
yük bir ordu ile (Fas) a yürüdü Rifi (Goma- 
raların işgalinde bulunan) istilâ ve (F as) ı 
aldığı vakit son Zenet emiri olan (Elm unsır) 
katlolundu; Yahut firar ederek kayboldu. (2) 

Yusuf şimaldeki futuhatına devam ederken, 
Elm unsır’ın oğlu Temim Lemtune’lerin vali
sini öldürerek hükümeti zaptetti. Fakat çok 
geçmeden öldüğünden Kasım ibn Mehmet ye
rine geçti. Yusuf Rif’i kâmilen zaptettikten 
sonra geri döndü; tekrar Fas’a teveccüh etti. 
Karşısına çıkan Kasım’ı öldürerek şehre girdi 
(1068). Ahaliyi katliâm etti. Yalnız cami
lerde 3000 kişi öldürdü. (3) Artık Magrıbıak- 
sa kâmilen alınmış ve sükûnet temin edilmişti. 
Yalnız Tanca ve Septc de Ispanyollar kalmıştı.

Endülüs Emevi'lerinin sukutu üzerine Is
panya'da birçok küçük hükümetler zuhur e t
mişti. Kastil kralı altıncı Alfons bundan isti
fade ederek memleketini genişletiyordu. Müslü
man emirleri buna haraç veriyorlardı. Müslü- 
manlar birbirine karşı muzaffer olmak için hı- 
ristiyan hükümdarın ittifakını paylaşamıyorlar- 
dı. Bütün bu küçük hükümetler ortadan kalk
mağa mahkûmdular. Yalnız Sevil ve Sargu- 
zadaki hükümetler en kuvvetlileri idi. Bilhassa 
Sevildeki mutemet ibn Ibad hakiki ve mükem
mel bir hükümdardı. Mutemed ibn Ibad kendi- 
başına hıristiyan istilâsından kurtulamıyacağını 
anlıyarak şöhretleri bütün Ispanya'yı dolduran 
M urabitiyni (1074) de imdada çağırdı. Fakat 
Yusuf bin Tasif'in haklı olarak Septe ile Tan- 
cayı almadıkça muavenet mümkün olmadığı 
cevabını verdi. Mutemed denizden M urabitiyne 
yardım  ederek Yusuf ta karadan hücumla Vadii
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M inadaki muharebeyi müteakip (1077) de 
Tanca alındı. Yusuf ibn Tasif’in harbe devam 
ederek Uçla, Tlemsen’i ( 1079) ve O ran’ı aldı. 
Bu sırada kendi adiyle sikke kestirdi.

Averdeş’de bulur.an sikkelerin birisinin ya
kısı şöyledir: Bir tarafından ( Lâilaheillallah 
Muhammeden Resulullah Emir Yusuf bin Ta- 
şif’in ) diğer tarafında (İmam Abdullah F.mi- 
rülmüminin B is m il la h B u  dinar (A r’mat) da 
(468 - 1095; dc basılmıştır.

İspanyada kral Alfons'un muvaffakiyetleri 
ilerli>ordu ve İslâm için tehlike her gün daha 
büyüyordu. Toledo hıristiyanlara geçmişti. 
M rtemedin İsrarı üzerine umum Ispanya İslâm 
hükümdarları müştereken Yusuf bin Taşıfıne 
müracaat ettiler. Fakat Kurdu agile sokacak
larından korkuyorlardı. Sonra korktukları baş
larına geldi. Yusuf bu müracaati kabul elti. 
Fakat daha Septe alınmamıştı. Bir hücumla o- 
rayı da zaptettikten sonra İspanya İslâm hü
kümdarlarının istiklâllerine riayet edeceğinc söz 
vererek (1086) 23 teşrinievelde büyük bir rıd u  
ile tspar.ya’ya geçti. Badajoz civarında Zalaka 
da altıncı Alfons ordusiyle muharebeye tu tuş
tu. Alfons'un ordusu (60) bin ve Murabıtiyn 
ordusu 20 bin idi. (4) Muharebede Mutemed- 
den başka İspanya emirleri kaçtılar. Ço*c şid
detli olan muharebe neticesinde Alfons’un oı - 
duşu hemen kâmilen mahvoldu. Alfons (300> 
süvari ile canını kurtarabildi. (5) Bu zaferden 
sonra Yusuf tekrar A frika’ya çekildi. Yalnız 
Elcezire’yi bir köprü başı gibi elinde tutmuştu. 
Ispanya emirleri bu zaferi takip ve intaç edeceU 
kudrette olmadıklarından Mutemed bizzat Yu- 
sufun yanına giderek tekrar (1090) da Isoan- 
ya’ya çağırd.. Yusuf evvelce gördüğü güzel 
memleketi bu defa zaptetmek tasavvuriyle Is
panya’ya geçti. ıslâm emirlerinin memleket
lerini itaati altına aldı. (T a j) nehrine kadar 
Endülüs kıt’ası filen Fas hükümdarının idare
sine geçti. Mutemed (1095) de Fas’da öldü. 
Yusuf Fas'a döndü. (500-1106) da yüz yaşma 
yakın vekat etti. Şark komşusu olan Hamma-

(1 ) — Forbige.
(2) — Forbige.
(3 ) — V. Pike.
(4) — Musavver İslâm tarihi.
(5) — Musavver İslâm tarihi.
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ıli'lerle iyi geçinmiş, Tlemsen valilerinin birkaç 
taarruzundan başka vak’a olmamıştı.

Hamınad'ler vo '/iriler (1063 dı-n 1105) <■ 
Utulur.—

1C63 de Hammadi Bologinin yeğeni Nas,r 
bin Alennas Klaa’da Hammadi’nin yerine geç
mişti. Hammadi Hilâli’leri garba gitmekten 
menedememiş fakat memleketine de sokmamış
tı. Nasır'da Hilâli’lere mukavemet etti. H attâ 
Tunus, Sus ve Sfaksı bile almıştı. Fakat (1065) 
de Hilâli'lerle Tarabulus emirleri ibn Hadrun'un 
müttefikan hücumları karşısında mağlûp olarak 
aldığı yerleri geri verdi. Çok güçlükle Müs- 
tevli’leri uzaklaştırdı. Zap ve Hodna mıntaka- 
sına sürdü. Bu istilâlar sırasında (K laa) daki 
merkezi hükümeti tehdit edilmişti. Tehlikeli 
olan cenuptan uzak bir yere merkezini naklet
meği düşündü. (B uji) nin bulunduğu mevkii 
beğendi. Şehri (1067) de orada kurdu. Sonra
dan şehrin ismi müessislerinin adiyle birleşerek 
bu hanedana Buji Hammadi’leri denildi. Oğlu 
M ansur'un kahramanlıkları sayesinde zama
nı hükümeti sükûnetle geçti. Mansur babasının 
(1089) da vefatiyle yerine geldi. Fakat bütün 
hükümet müddetini akrabalariyle uğraşmakla 
geçirdi. İki defa urabitiyn valilerinin taarruzuna 
uğradıysa da ikisinde de zayiatsız sulh yaptı. 
(1104) de öldü. Buna, hem zalim hem iktidarsız 
olan oğlu Badis halef oldu. Bir sene sonra r> da 
öldü. (1105) de yerine biraderi Elâziz geldi.

Merkezlerini Mehdiye'ye nakletmiş olan 
(Beni Ziri) hanedanından Ziri Elmaaz (1062) 
de ölerek yerine oğlu Temim geçti. Yeni hüküm 
dar Mehdiye'ye sıkışmış kalmış idi. Memleket
lerini müdafaadan aciz idi. Bu sebeple Tunus, 
Sus, Sfaks Kastilya eyaletleri Hammad'lerin yar 
dimini istemişlerdi. Bu memleketler elinden 
çıkmıştı. Temim’in ordusu yoktu. Fakat entiri- 
kada üstad idi. Evvelâ araplar arasına tefrika 
soktu bir kısmiyle anlaştı. Oğullarının kuman
dasında olarak onları Normant'lara karşı Sicil
ya’ya gönderdi, kurtuldu. Bu ordunun kalanı 
(1088) de geri döndü. Hilâli arapların Ham- 
mad’lere galebesinden istifade ederek Tunus 
şehir ve sahillerini geri aldı. (1065).

(1072) de Sicilya islâmlarına yardım işini 
yapmadı. Afrikiye filosu (Palerm o) önünde 
mağlûp olmuştu. (1087) de Cenova vc Piza 
filoları Mehdiye'yi alıp yağma ettiler. Bundan

sonraki seneler daha sükûnetle geçti. (1108) 
de hükümeti oğlu Yahya’ya bırakarak ödlü.

Mıırabiliyıı'in sonu  —  Zirileı---------Hammadılrr
— FJnmvnhhitliynin başlangıcı

1106 — 1183
Bu devirde gapta M urabitiyn hükümetinde 

Ali bin Yusuf TasiFin (1106).
Şarkta Hammadilerden (Elâziz) 1105. Be

ni Zirilerden Yahya (1108). Mevkii iktidarda 
idiler.

Ali bin Yusuf evvelâ babasının bıraktığı 
geniş memlekette asayiş ile hükümet etti. Mü
tedeyyin .doğru, mutedil, hasaili hükümdariye 
malik bir zattı.

İki defa İspanyada harbe girişerek şeciane 
döğüştü. M urabitiyenin İspanyanın kısmı ilza
mında mevkileri sağlamdı. Mehdiye zirileri 
Normandlar tarafından sıkıştırıldıklanndan do
layı Ali bin Yusuftan yardım istediler, o da 
(1122) de donanmasını göndererek Sicilya sa
hillerini tahrip ettirdi. Afrikanın mukaddera
tına hâkim olduğunu zannettiği bir sırada 20 
senedenberi teşekkül etmekle olan ( El Muvahhi 
din) tarikatı taraftarlarının ani hücumuna uğ- 
radı. Halbuki tarikatin zuhurunda ezmek ken
disi için pek kolay iken bilâkis inkişafına mü
saade etmişti.

Flıııııvahhitliynin baçlatıgu'i —  Ibni Tıımi’t 
ibıliilrnümin 

1105 — 1124

Elmuvahhidinin müessisi Mehmet bin Ab
dullah yahut ibn T um ert’dir. (2). Bu zat Fasın 
Atlas dağlarında oturan Masmuda kabilesinden 
idi. Bu kabile kuvvetli idi. Fakat Senhaçe ve 
(M orrarua =  M agarua) lar gibi bir mevkii 
yoktu.

Mehmet bin Abdullah (1105 ten 1111) c

(1) — For Bige.
(2) — Düveli islâmiye tarihi İmamı Gazali 

şakirtlerinden ebu Abdullah bin Mehmet Tu- 
mert olarak kaydediyor. (L arus) lügati Mu- 
hammedülmehdi ibn Abdullah bin (T oum eıt) 
Haraga kabilesinde olup Gazali jakirtler'.'den  
olduğunu vc 1087 de 1130 Tinamel’de öldüğünü 
yazıyor.
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kadar şarkta tahsil etmişti. Eş’arı tarikatının 
itikadlarını kabul etmişti. Evvelâ Tarabulus- 
ta sonra Mehdiyede tarikati neşre başladı. 
(1117) dc Bujiye geldi. Hammadi emiri bbyle 
yenilikleri sevmediğinden Tum erti tutm ak iste
di. Tum ct kaçtı. Bujinin yakınındaki Mellalr» 
köyüne çekildi. Orasını merkez yaptı.Bu esnad ı 
Tlemsende bir çömlekçinin oğlu Abdülmümın 
bin Ali isminde bir talebe vardı. Şimdi T araras’- 
İHrın bulunduğu memlekette doğmuştu Talebeler 
daima yeniliğe haris olduklarından yeni bir ta
rikat neşrettiğini işittikleri ibn Tum erti ge
tirmek için Abdülmümini gönderdiler. Abdül- 
mümin muvaffak oldu. Burdan sonra da hoca
nın en sadık dostu oldu. İbn Tim ert etrafına 
topladığı sadık müritleriyle yavaş yavaş gaibe 
yürüdü. H er tarafta güzel sözler söyliyerek 
bazan iyi kabul olunup bazan sopa ile karşı
lanarak fakat hiç gayretleri kırılmıyarak Tlcm- 
sene geldi. Şehrin ülemasını mübahasaya da
vet etti. Bunları ilzam ederek hiddetlendirdi. 
Suiistimallere hücum etti. Memleketin büyük
lerine, hattâ Ali bin Yusufa tarizler yağdırdı. 
Ulemanın bunun katlini istemesine rağmen A- 
li bin Yusuf şehirden çıkarmakla iktifa etti. 
İbn Tum ert daima sadık taraftarlar arasında 
olarak kendi kabilesi olan Masmudelerin yanı
na erişti. Kabilesi onu peygamber gibi kabul 
ettiler. (1121). Masmudelerin reisi Ebu Hafs 
Ömer büyük hüsnü kabul gösterdi, ve nihayete 
kadar da yeni tarikatın en har mücahidi oldu . 
İşte Afrikiyenin meşhur Hafs’ı sülâlesi bu zat
tan gelmiştir.

Ahir zamanda gelecek Mehdinin ismi 
Mehmet bin Abdullah olacağı m ünteşir ve Tu- 
m ert’in künyesi de öyle olduğundan Mehdilik 
iddiasına kalkıştı. Ahaliyi M urabıtlar aleyhine 
kışkırtmağa başladı.

Sus valisi bu yeni mehdiye (1124) te taa r
ruz etti ise de mağlûp oldu. Bu muvaffakiyet, 
hakkmdaki umumi muhabbeti ziyadeleştirdi, 
tbn Tum ert zaptı müşkül dağlar üzerinde kar
tal yuvası gibi bir yerde Timmelelde bir kale 
yaptırarak orasını merkez yaptı. Sonra buraya 
karşı yapılan birkaç taarruzu da püskürttü. 
Mehdi M urabitiync cepheden taarruz edecek 
kadar kuvvetlenince bir ordu gönderdi. O ldu 
Marakeş s ırlarına kadar g itti; fakat zaptedeme- 
di. Mehdi Tinmelel etrafındaki muzafferiyatı-

na devam etti. (1128) de, damat edindiği, Ab- 
dülmümin, kumandasına bir ordu daha yolladı. 
Fas önünde o da bozuldu. İbn Tum ert (1128) 
de öldü. Halef olarak gösterdiği damadı Ab- 
dülmümin nüfuzunu cenuba doğru genişletme
ğe ve harbe devam etti. Emir Ali bin Yusuf 
tehlikeyi görerek İspanyadan getirttiği askeri 
oğlu Taşifinin kumandasına vererek(Tinm elel)e 
hücuma gönderdi. Abdülmümin bu ordunun bir 
kısmını dağlar arasında mahvederek (Fas) ö- 
nündeki mağlûbiyetin önünü aldı, ( \  138).(1139) 
da Abdülmümin çoktanberi tasavvur etmekte 
olduğu sefere başladı. Rife kadar yürüdü. Mu* 
rabitiyn mukabelesine çıkamadılar. H er taraf
ta itaatle kabul olundu. M urabitiyn hükümdarı 
Ali bin Yusuf (1142) de öldü. Yerine oğlu 
Taşifin geldi.

Bu devirde yeni üç kabile (Abdülavd, 
Tucin, Beni Merin) sahnei tarihe girdiler. A- 
rap Hilâli kabileleri tarafından cenuba sürül
müş olan bu Berberiler (Ben i Uammanû) ka
bilesinin topraklarını istilâya başlamışlardı. T e
cavüze uğrayanlar Muvahhidinden imdat iste
diler. Abdülmümin memnuniyetle gönderdi Ta- 
şifinde Abdülvad kabilesi ile birleşti.

M urabitiyn ve Muvahhidin (M edes) de 
karşılıyarak muharebeye giriştiler. Murabitiyn 
iyi bir zafer kazandı. Fakat Tlemsen civarına 
ilerlemiş olan Abdülmümin bu haberi mağlû
biyet üzerine gelerek M urabitleri mağlûp etti 
ve Abdülvad kabilesini itaate alarak Tlemsenc 
döndü.

Taşifin Muvahhidine yalnız başına galebe 
edemiyeceğini anlıyarak müşterek tehlike kar
şısında Hammadi emiri Yahya ile birleşti. 
Gönderdikleri orduda bozuldu. Muvahhidin 
her tarafta galebe ediyordu. Taşifin İspanya
dan deniz yoliyle imdat getirmek ve muzlar 
kalırsa İspanyaya sığınmak üzere (O ra n ' a 
gitti. Fakat Abdülmümin O ran'a gelerek mu
hasara etli. Taşifin geceleyin Mersalkcbirc 
doğru kaçarken atı ile sarp bir vadiye düştrek 
öldü. (1145) Abdülmümin O ran'dan s->nra 
Tlemseni aldı. (1146). Fası zaptetti. Bu veçhile 
bütün Mağrip itaati altına girmişti.

Abdülmümin M urabitiyn hükûm et'nin 
İspanyadaki miraslarını toplamak için İspan
yaya asker gönderdi. Muvahidin her tarafta 
iyi kabul olundular. M ağripte biribirini müte
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akip Septe, Sala, Armat’dı aldılar.
Yalnız Metakeş kaldı. M urabıtiyn son 

mukavemetlerini orada hazırlamışlar; Mera- 
keş emiri tbrahimi kaldırarak yerine Taşifinın 
kardeşi tshak’ı getirmişlerdi. Ishak henüz ço
cuktu. Muvahhidin (11,) ay muhasaradan on- 
ra çok şiddetli müdafaalara rağmen şehri aldı
lar. Isahakı ve ahaliyi kâmilen öldürdüler. Mu- 
rabitiyn hükümeti artrk kalmamıştı. (1147).
(1) Sanhace kabilelerinin reisleri olan ilk üç 
Murabiti>n hükümdarı Abdullah bin Yasin'ın 
nüfuzu ruhanisini ve ibni Taşifinden sonraki
ler saltanatı cismaniyelerini muhafaza etm.Kİe 
beraber Abbasilerin hükümeti ruhaniyelerini 
tanırlar ve Emırülmüslimin unvanını alırlar
dı (2) Sonraki seneler Muvahhidin kuman
danları İspanyadaki muharebelere devam etti
ler.

Abdülmümin şark tarafını istilâyı düşü
nüyordu. Zaten Buji Hammadileri pr*k ziyade 
sarsılmış, Beni Zirilerin ise mevcudiyetleri K a l 

mamış gibi idi. Yahya bin Temim Ziriyi (1107) 
de bir taraftan Arap Hilâlileri, diğer tar ıftan 
Sicilya norm anlan Mehddiyede sıkıştırıyorlar
dı. Yahya bu vaziyette (1116) ya kadar hükü
met ederek maktulen öldü. Bu zat bir yardım 
ümidiyle Mısır Fatimilerinin tabiiyetini kabul 
etmiş .fakat hiç bir faydası olmamıştı.. Elûziz

bin Mansurül Hammedi ise Bujide iyi bir Hü
kümete varis olmuştu. Yahyanın yerine ge
len oğlu Ali bir çok işlerle uğraşmak istedi.

Tunus şehri Hammadilerle Ziriler ara u n 
da daima niza* vesilesi olurdu. T unusta Hora
san isminde bir aile tevarüs tarikiyle valilik e- 
diyor ve ahvale göre bazan Zirilere ve tercihan 
Hammadilere arzı itaat ediyordu. Ali bin Man* 
sur Ziri Tunusa yürüyerek valiyi vazifeye irca 
etti. Gabes’de (Raka) isminde bir reis isyan ve 
Sicilya prensi ikinci Roje ile ittifak etmişti. 
(1117) de Raka karadan ve Roje denizden A- 
liye hücum ettiler. Rojenin donanması m u\af- 
fak olamadı. Karadan da Ali ümitli mühartbe- 
ler ederken Hammadi emiri geldi Tunusu aldı. 
Artık her şey aksine gidiyordu. Ali (1121) de 
vefat ederek memleketi (12) yaşındaki oğlu 
El Hasan’a kaldı. Ayni zamanda Hammadi hü
kümdarı Elâziz de ölerek oğlu Yahya hüküme
te geçti. İkisi de hanedanlarının son hükümda
rı oldular. Normand’ların (1122 ve 1123,) deki 
Mehdiyeye taarruzları tardedildi. İkinci Roje 
İtalya işleriyle çok uğraşmakta olduğundan bu 
muvaffakiyetsizliklerin intikamını almağı lon- 
raya bıraktı. Haşanla sulh yaptı.

(1 ) — For Bige.
(2) — Hükümeti İslâmiye tarihi.

(.ezilir itı tnrtlıi b ir resmi
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Hammadi hükûm dan Yahya komşusu 
( Elm uhsir.ülziri) nin ufacık arazisine göz dik
mişti. (1135) de karadan ve denizden hücum 
ediyordu. Elhasan da başka bir sığınacak yer 
bulamadığından eski düşmanı Rojeyi imdada 
çağırdı. Roje geldi. Cirbeyi işgal etti. Ertesi 
sene de Haşana kendisine tabi olmasını ceblığ 
etti. Maahaza gene Haşana bir istiklâl gölgesi 
bıraktı. Rojenin donanması Tarabulus ve Buji
ye taarruz etti. (1143) de Tarabulusa karşı 
gönderilen büyük bir Normann kuvvei seferiye- 
si muvaffak olamadı. Fakat o sene ve j»tesi 
sene Hammadi memleketinin sahilleri yağma 
edileli.

(1145) senesi Normanlar Kerkene adalarını 
(1146) da Tarabulusu aldılar. Arap bir va\: ta
yin ettiler. Elhasanın etrafm daki daire gittikçe 
darlcşıyor. Roje (1148) dc Gabes’de çıkar, bir 
isyan bahanesiyle donanmasını Mehdiye • nüne 
gönderdi. Hiç bir muvaffakiyet ümidi bul anla
dığından Elhasen terki hükümet ederek çekil
di. Normanlar Mehdiye ve diğer sahilleri aldı
lar. Yalnız Tunus şehri Hammadilerin elinde 
kaldı. Beni ziri hükümeti böylece söndü, fcllhas- 
en yeğeni Yahyanın yanına Cezayire gitti. Fa
kat onun da sonu yaklaşmıştı.

Muvahhidin hükümdarı Abdülmümi.. İs
panyaya göndermek bahanesiyle Septe'de bir 
ordu toplamıştı. Ordunun bir kısmını oğlu ile 
kayınpederi Ebu H afsöm ere vererek İspanyaya 
yolladı. Diğer kısmını kendisi alarak şark 
tarafına yürüdü. Hammadilerin son hüküm
darı Yahyanın hiç bir şeyden haberi yoktu.O* 
nun için ciddî bir mukavemete uğramadan -\b- 
dülmümin Bujiye girdi. Bir miktar asker gön
dererek (Klaa Hammadi) yi de aldı. Yahya 
K ostantiniyeye çekilmişti. îtaa t arzetti. M:m- 
leketi Muvahhidin mülküne katıldı. İki ay kal
dıktan sonra Abdülmümin Merakeşe döndü. 
(1153) de Mehdiyeden çıkan bir Norman filosu 
(B on) u yağma etmişti. Muvahhidinin •. \nla- 
rında kalmış olan hıristiyanlann vaziyeti ai- 
ma tehlike verici olduğundan böyle bıraftr.ma- 
ları caiz değildi. Bunun ıslahı zamanı da gel
mişti. Muvahhidin ordusu hazırlıklarını bitire
rek intizamla yürüdü, ve Tunusu zaptetti. 
Sonra da Kırvan, Sus, faks'ı alıp denizden 
ve karadan Mehdiyeyi muhasara ettL M uvahhi
dinin donanmasına (M eymun) kumanda ediyor

du.Normanlar mağlûp olarak çekildiler, ve şehir 
teslim oldu. (1160) da Tarabulus ve B 'rka  
da zaptolunarak Muvahhidin Şimali Afrikanın 
temamiyle hâkimi oldu. Hiç bir hüküm*.* bu 
kıtada bu kadar esaslı olarak kurulmamış* .

Hükümetinin son üç senesi içinde Abdül
mümin Ispanya ile uğraştı, ispanyaya imdat 
yolladı. Cebeli Tarık kayasının üstüne bir 
şehir ve bir kale yapmağa başladı. Ayni za
manda İspanyada bir kati harp için uzun ve de
rin düşünerek büyük bir ordu hazırlıyordu. 
(1163) dc Muvahhidin hükümdarı umumi silâh 
başı emrini verdi.

Herkes arzu ve istekle orduya koşup b ir
leştiler. Emir de ordusunun başına geçmek 
üzere Merakeşten çıktı. Şimdiye kadar bu de
rece büyük fırtına hiç İspanyayı tehdit etm e
mişti. Bu sırada Abdülmümin ölümün pençe
sine düştü. Oğlunu halef tayin etmişti.

63 yaşında ölerek Tinmelelde gömüldü. İs
lâmlık en büyük siyasi ve asker adamını kay
betmişti. Hıristiyanlık hiç haberi olmadan bü
yük bir tehlike geçirmişti (1) Abdülmümin ve 
kendisinden sonra gelenler ( Em irülm üm ir.n) 
unvanını almışlardı. (2 )

Muvahhidinin ikbal devresi ve sonu*
Islâm hükümetlerinde bir hükümdarın 

vefatiyel varisinin cülusu epeyce nazik bir me
seledir. (3).

Abdülmüminin oğlu Ebu Yakup Yusuf ve 
onun oğlu Yakub Elm ansur bu cülus hâdisele
rini iyi geçirdiler. Ebu Yakub Yusuf 
kardeşlerini kumandanlıkta kullandı. is 
panyada epeyce uğraştı. Şimali Afrikada çok 
karışıklık olmadı. Yalnız Gafsa’da bir isj an 
çıktı. Onu bastırmak için Afrikiyeye geldi. Ah
vali tanzim ettikten sonra İspanyaya gitti. San- 
terem muharebesinde yaralanarak 47 ya/»-dr. 
öldü. Zamanı saltanatı pek fena geçme işti. 
Yakubel Mansur zamanında birçok zaferler ka
zanılmış ve Muvahhidin saltanatının son şa
şaaları aksettirilm işti.

Murabitiyne taraftar Ali bin (Ganiye) ai
lesi Balear adalarına çekilmişti.

Bu zat Yusufun vefatını fırsat sayarak (1185)

( 1) — For Bige.
(2 ) — Hükümeti islâmiye tarihi.
(3) — For Bige.
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te birdenbire bir donanma ile Buji öniine geldi. 
Şehri basarak yağma ve zaptetti.

(Yakubel M ansur) asker göndererek Ali
yi Bujiden çıkardı. Ali Cenuba ve Tunusun 
cenubuna doğru çekildi. Oralardaki Murabitiyn 
taraftarlarını topladı. Bu esnada (Salâhaddini 
Eyyubi) Tarabulusgarbı almış ve Karakıı na
mında birisini vali bırakmıştı. (4)

Ali karakuşla birleşti. İlânı isyan ettiler, 
ve Tarabulusta büyük bir hükümet yaptılar 
(1187) de (Yakuu) bizzat bir ordu ile gelerek 
Aliyi ve müttefikini mağlûo etti. Burada karı
şıklık yapmakta olan Arap kabilelerinden bazı
larını garbe yolladı, ve kendisi de geri döndü. 
Halbuki bu suretle Arap unsurunun Mağrıbc 
gitmesini kolaylaştırmış oldu, maksadı; göz ö- 
nünde tutarak bunların karışıklık çıkarm ısına 
mani olmaktı. Fakat bunlar uzun müddet bir 
şuriş vc iğtişaş amili oldular. Ali bin Ganiye 
Yakuptan yediği darbe üzerine Tunusun ce
nubuna çekilmekle beraber gene sarkıntılıktan 
vaz geçmediğinden bir muharebede ölüp gitti.

Kardeşi Yahya onun yerini boş bırakmadı. 
Karakuşla darılıp barışarak ve Tarabulus c 'der 
ele geçerek didişmeleri devam etti. Nihayet 
Karakuş mağlûp oldu. Fizanda öldürüldü. Yah 
ya (1195) de Tarabulus vc Gabesi tekrar eline 
geçirdi. İspanyada hıristiyanların daima arazi 
kazanması vc dokuzuncu Alfons’un Elcezire ya
kınlarına kadar ilerlemesi üzerine (Yakub El
mansur) kendi oğlu Mehmet kumandasında 
bir ordu gönderdi. Hıristiyan ordusu A'arKos 
muharebesinde kati bir bozgunluğa uğradı El
m ansur (1197) de Merakeşte öldü.

Muvahhidinin ilk üç hükümdarı Ispanya 
Hıristiyanlarının barışmaz düşmanı idiler, f a 
kat diğer hıristiyan hükümetleriyle vc hattâ 
Papa ile olan münasebetleri hiç böyle değildi. 
Ticaret ve dostluk muameleleri yapıyorlar, sulh 
aktediyorlardı. Fakat şarkta müslümanl;.ı la 
H ıristiyanlar arasındaki muharebe çok şiddetli 
idi. Bu zamana kadar Avrupa İspanyada ge
çen vakalarla alâkadar olmadığı gibi Mnğrip 
hükümdarları da Ehlisalip muharebelerine 
karşı lâkayit kalmışlardı.

Maamafih Yakub Elm ansur saltanatının 
nihayetlerine doğru Salâhaddini Eyyubiyc bir 
filo imdat göndermişti. Papa da İspanyada bir 
küçük Ehlisalip tertip etmişti.

(1199) da Mehmet bin M ansur zamanında 
Yahya bin (Ganiye) kuvvetlenerek Tunusu 
zaptetti.

Mehmet bin M ansur, Yahyanın daima Ma- 
yorkadan kuvvet alm akta olduğunu anlıyarak 
evvelâ bu mcnbaı kurutm ak istedi.

Oraya donanma gönderdiği gibi kendisi de 
Tunusu karadan ve denizden muhasara etti, al
dı. O radan sonra Mehdiyeyi aldı. Yahya Ga- 
besten de daha cenupta tardcdildi. Fakat Yahya 
meselesi böyle bitmedi. Birkaç defa daha mey
dana çıktı.

Yirmi sene Muvahhidini uğraştırdı,her çıkışın 
da mağlûp olarak ve her mağlûbiyetten sonra 
taraftarları daha azalarak fesadını yürütmeğe 
çalıştı. Nihayet bir haydut çetesi haline dÜNtü. 
Çöllerde mahvolup gitti.

Yahyanın isyanı buralarda m uktedir ve em
niyetli bir zatın bulunması lüzumunu gösterdi
ğinden Mehmet Nasır Ebu Hafs Omerin torun
larından Ebu Mehmet Abdürrahman bin 
Ebabekir bin Ebi H afs’ı bu havaliye vali tayin 
etti. (1207) Ebu Mehmed hiç istiklâl düşüncesi
ne sapmıyarak Muvahhidinin en fena zamanla
rında da sadakatla hizmet etmişti.

Elnasır İspanyadaki harpleri vc bilhassa 
Lasnavas de Toloza harbini kaybetti. (14 hazi
ran 1212). Bu mağlûbiyet İspanyadaki Islâm- 
hâkimiyetinin sukutunun ve Muvahhidinin Af
rikada zevalinin başlangıcıdır.

Ennasır Arapların ikab adını verdikleri mu
harebeden güçlükle canını kurtardıktan sonra 
Fasa geldi.

Oğlu Ebu Yakup Yusuf Elm ustansır veli- 
at tanıttırdı. Kendisini sarhoşluğa vurdu Vü
kelâsının tarafından zehirlenerek (1213) de öl
dü. Bundan sonra Muvahhidinin saltanatı daha 
(60) sene sürdü. Fakat bu zamandan itibaren 
Muvahhidin şeyhlerinin meş’um tesirleri görül
meğe başladı.

Daha şimdiden, beni Hafs'la birlikte Muvahhi 
dinin mirasını taksim edecek olan zenet ve beni 
Merin kabileleri kendilerini göstermeğe başla
mışlardı. Bunlar Arap istilâsının tazyikile cenup 
tan şimale doğru çıkmışlardı. Muvahhidinin

(4) — Bu Karakuş akla mugayr harekât 
vc hükümleri umumun lisanında dolaşan (hük
mü Karakuşi) leri vermiş olan kimsedir.



42

sabık müttefikleri olan Abdülvaadlar Tlemsen 
istikametine ve onların düşmanları olup onlar
dan daha kuvvetli olan beni Merinlerde Molu’- 
yadan şimale gelmişelrdi. Beni Mer’inin reisi 
(1194) denberi Mehmet Abdülhak ibn Ma-'ıyû 
idi. (Lasnavas) bozgunluğundan sonra Rif’e 
kadar sokularak etrafı yağma etm işler ve Mu- 
vahhidinin bir ordusunu (1216) da bozmuşlar
dı. Abdülhak (1217) de Riyah Araplariyle yap
tığı bir muharebede öldü. Fakat beni Merin 
galebeyi kazandı. Riyaseti oğlu Osman aldı. 
Bunun kuvveti pek çabuk çoğalmağa başladı. 
Beni Merin hükümeti doğuyordu. Tunu* va
lisi Ebu Mehmet sükûneti tesis etmişti. Vefa
tında yeğenlerinden Ebül’ula Idris yerine tayin 
edildi. Muvahhidin hükümdarı Yusuf Elmus- 
tansır hiç merkezinden çıkmadı. Sarayının 
bahçelerinden birinde buğa doğ ü ttürürken bir 
buğanın boynuz darbesiyle öldü. Muvahhidin 
şeyhleri kendi halinde, iyi bir ihtiyar olan Yusuf 
Elm ustansır’ın amcasını buldular. Abdülvahit 
adiyle tahta oturttular. Fakat bir sene sonra 
indirdiler ve birkaç gün sonra da astılar. Bunun 
yerine kardeşinin oğlu Ebu Mehmet Abdullah 
Uladil'i getirdiler. (1 ). Tunus bunun zamanın
da da beni Hafsada kaldı. İspanyada Ebül'ula 
isyan ederek Elmeemun namiyle hilâfetini ilân 
etmişti. Şeyhler Mehmedüladile istifa teklif et
tiler. Kabul etmediğinden tutup boğdular. 
(1227).

İspanyada Memun hilâfet ilân ederken 
Afrikadaki şeyhler Ennasır’ın 16 yaşındaki oğ>- 
lu Ebu Zekeriyya (yahut Ebu süleyman) Yah
ya Elmutasimi hükümdar yaptılar. Fakat Me- 
emun Afrikaya gelerek Yahyayı mağlûp etti, 
kaçırdı. Bütün şeyhlerin kafasını kestirdi. 
Şehrin surlarına ( 4600 / kafa dizdirdi. 
Meemun Afrikada üç sene uğraştı. Bu esnada 
İspanya beni H ud’un eline geçiyor ve Hıristi- 
yanlar daima galebe kazanıyordu. Balear 
adalarını D. Jaym'le, Konkistador zaptet 
mişti. T unus’ta beni Hafs’tan Zekeriya vali 
olup Yahya Elmutasımr Metbu tanıyordu. Fa
kat müstakil gibi idi. Beni Merin evvelkinden 
ziyade yağmacılığa devam ediyordu. Tlemjen* 
de çıkan bir isyan Abdülvaad kebilesinin mü
dahalesiyle teskin olunmuş fakat kabile reisi 
Cober ibn Yu*uf vali tayin olunmuştu. (1232; 
de Meemunun bir kardeşi Ebu Musa Amran

Septe’de (Elmüe>yed) unvaniyle halifelik »lan 
etti. Meemun gidip onu muhasara ile uğraşır
ken evvelce dağlara çekilmiş olan Yahya Elmu- 
tasım meydana çıktı; hücum ederek Merakeş’i 
aldı. Septe’yi bırakıp geri gelmekte olan Me- 
emun Umürrebia nehrine geldiği vakit Elmüey- 
yed’in Septe’yi beni Hud’a vermiş olduğunu 
duydu. Bu son darbe Me’emunu ezdi; (7 Teş- 
rinevvel 1232) de vefat etti.

Me’emunun birçok evlâdı vardı. Üçü hü
kümet ettiler. En büyüğü olan Ebu Mehmet 
Abdülvahid Erraşid. lakabile babasının yerinj 
geçti. Yahya Elmutasım ile uğraştı. Yahyanın 
adamları başını keserek Eraşid’e getirdiler. O 
gaile bitti . ( 1242 ) ye kadar mühim
bir vak’a olmadı. Yanlız beni Ahmer ispanya
da G renata emirliğini kurdu ve şeklen Erraşid’c 
bağlı oldu. Şarki İspanyadaki muhtelif emir
ler ise Afrikiyedeki beni Hafs'ı daha kuvvetli 
görerek ona arzı tabiiyet ediyorlardı. Beni Mer’ 
inler genişliyorlardı. Merkezi alarak Fas'a ka
dar ilerlediler. Reisleri Osman ibn Abdülhak’- 
ın (1241) de ölümü üzerine riyaseti kardeşi E- 
bülmaruf Mehmet ibn Abdülhak aldı. Tlem- 
sendeki Abdülvaadların reisi Cober de (1231) 
de ölmüş yerine oğlu Elhasen ve sonra Osman 
geçmiş ise de biribiri ardından birkaç ay sonra 
düşürülerek ayni aileden Zeğdan ibn Zeydan 
reis olmuştu. Bu da (1235) de bir muharebede 
ölerek yerine Yağmurasen ibn Zeyyan geçmiş
ti. Bu zat beni Zeyyan hanedanının mütssisi 
olmuştur. Şiddet ve mahareti sayesinde kom
şusu beni M erin’lerin yanında metin bir vaziyet 
yapmağa muvaffak olmuştur. Fakat Muvahhi- 
din‘e sadıktı. (1242) de Erraşid sarayının havu
zuna düşerek öldü. Bu sıralarda beni Hafs Af
rikiyede parlak bir saltanat kurm uşlar vedaha 
(1238) de Ispanya’daki müslüman emirlerin- 
der. birkaçının metbuu olmuşlardı. Ebu Hafs 
Zekeriya evvelâ Tarabulus cihetini emniyet al
tına aldıktan sonra garba doğru sefere çıktı. 
Tlemscn’i aldı. Yağmurasen’i itaati altına ‘ok
tu vc bu suretle garp cihetinde memleketi om. 
niyette bulunduracak bir tâbi elde etmek rı.ak- 
sadı hasıl olduğur.dan geri döndü. Muvahhidi- 
nin kat’i surette düşmesine kadar H afs’ler i.arp 
işlerine karışmadılar.

(1) Müneccim ba$ı tarihi.
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Ispanya emiri Haf’silerden bir imdad uma
rak onun tâbfi olmuşlardı. Fakat hıristiyanlar 
tarafından sıkıştırıldıktan vakit istedikleri var* 
dıma nail olamadılar. Beni Hafs İtalya ile sulh 
halinde idi. Üçüncü Fredrik’le de bir müsala- 
ha yaptı. Zekeriya (1294) de ölünciye kadar bir 
isyan ve muharebe olmadı. Yerine geçen oğlu 
halife Elm ustansir adını aldı. O zaman en kuv
vetli hükümdar oldu. (1250).

(1266-1267) de üç isyanı yatıştırdı. Muvah- 
hidin hükümdarı E rraşit’in yerine geçen Ebül- 
hassen Ali muhtelif isyanlarla uğraştı. Afrika’
yı tamamiyle zaptederek gene toplu bir hükü
met yapmak için çalıştı. Bazı muvaffakiyetler 
de elde etti; Fakat Ucda civarında Yağmu 
rasen’la olan kavgada öldü. Muvahhidin o» du
şu bir taraftan da beni Mcrin'ın hücumuna uğ- 
rıyarak dağıldı. (1248) Ebülhasen Aliden son
ra gelen onun akrabasından M urtaza Ömer on 
sekiz sene gibi uzun sayılacak müddet hükümet 
etti. Fakat bu zaman beni Merin'le muvaffakı- 
yetsiz harplerle geçti. Beni Merin’lerin istiklali
nin iptidası bunun saltanatının başı sayılır. 
(1248) de beni Merin Fas’ı alarak hükümetle
rine merkez yaptılar. Yukarıda yazıldığı veç
hile (1241) de Mehmet ibn Abdülhak Meı inli
lerin başına geçmişti. Bu zatın (1244) de öl
dürülmesi üzerine biraderi Ebu Yahya Ebu Be
kir riyasete gelmişti. Ebu Yahya Fas'ı aldı ve 
Yağmurasen'i mağlûp etti.

(1255) de Ömer Elınurtaza teşkil ettiği bir 
ordu ile Merinilerin üzerine yürüdü. Ebu Yahya 
kumandasındaki M erinler'le olan muharebede 
büyük bir hezimete uğradı. Bir daha belini doğ
rultamadı. Ebu Yahya daima münaziünfih olan 
Sicilmasc’yi de zaptetti. Yağmurasen (İsli) de
ki mağlûbiyetini telâfi için (1257) de tekrar 
Merir.ler’e taarruz ettise de mağlûp oldu. Ebu 
Yahya Faşta ölünce yerine (1259) da kardeşi 
Ebu Yusuf Yakup Elmansur geçti. Ömer El- 
murtaza memleketin her tarafında çıkan isyan
larla daima çarpışıyordu. Merini reisi Ebu 
Yusuf Elmansurun ordusiyle yaptığı muhare
bede galebe ederek ( 1262) de bir musalaha yap
tı. Akrabalarından Ebu Depuz (Topuzlu) la- 
kabiyle anılan (E bül’ula Idris) in hiyanetinden 
şüphe ederek tutturm ak istedi o da Fas'a canını 
dar attı. Orada Ebu Yusuf ile bir mukavele yap
tı. Ebu Yusuf Ebül’ulaya yardım ederek onun

zaptedeceği memleketleri yan  yarıya pay ede
ceklerdi. Ebu Yusuf Ebül'ulaya asker verdi.

Ebül’ula bu askerle Merakeş’e doğru yürü
dü. Merakeş’i aldı. Ömer Elm urtaza’yı öldür
dü; (Sus,) da çıkan isyanı yatıştırdı, hükümete 
geçti. Fakat Ebu Yusuf hissesini istemeğe 
başlamıştı. Kuvvetlenmiş olan Ebu Depuz 
bunu reddetti ve Yağmurasen'i ittifakına 
alarak muharebeye hazırlandı. Yağmur.ıten 
şarktan Merinlere taarruz etti. Ebu Yusuf 
yetişti. Evvelâ Yağmurasen'i mağlûp etti . 
Sonra Merakeş üzerine yürüdü, önüne  gelen 
yerleri harap ederek üm ürrebia nehrine doğru 
ilerledi. Maksadı Ebu Depuz'u mümkün ner- 
tebe merkezinden uzağa çekmek idi. Harap edi
len yerlerdeki taraftarlarının talebi üzerine 
(Ebu Depuz) dayanamıyarak M erakeş'ten çık
tı, bütün ordusunu beraber aldı. Buna kar
şı Ebu Yusuf rüc'ate başladı sonra ani bir avdeti 
taarruziye yaptı. Vadii (A rfû) da kavgayı gi
rişti. Ebu Depuz'un ordusu mağlûp oldu. 
Kendisi de öldürüldü. Son Muvahhidin reisinin 
başı Fas’a gönderildi (1269). Birkaç gün sonra 
Ebu Yusuf Mcrakeş’e giriyordu. Artık Elmu- 
vahhidin saltanatı kalmamıştı.

IV  —  M u h te lif h ü kü m etle r  devri 
Muvahhidin saltanatı Tl269) da verildiği za

man şimali Afrika üç hükümetin elinde kaldı:
1) — T unusta Beni Hafs hükümeti (A b

dullah Elm ustansir).
2) — Tlemsen'de beni Zeyyan, Yağmura

sen bin Zeyyan.
3) — Fas'ta beni Merin, Ebu Yusuf Yakup 

Elmansur.
/ —  Beni Htıfs hiikûm tei (1393) e kadın

Ebu Zekeriyanın oğlu Abdullah Elmus- 
tansır’ın hükmeti zamanı sükûnetle geçeceğe 
benziyordu. H ıristiyanlar Tunus limanlariyle 
ticaret yapabiliyorlardı. Korsanlık sonradan 
olduğu gibi bir âfet halini almamıştı. Bu sırada 
Sen Lüi Tunusa karşı maksatsız bir haçlılar 
seferi yaptı. Haçlılar (1270) Temmuzunda 
eski K artaç mevkiinde karaya çıktılar.Tahkimat 
yaparak orada hareketsiz kaldılar. Bir ay sonra 
Sen Lüi dizanteriden öldü. Dört ay so n n  da 
haçlılar bir muahede yaparak çıkıp gitmekle 
kendilerini bahtiyar saydılar.

Abdullah Elm ustansir (1275) de bir ordu 
göndererek Cezayir'i tahtı itaate aldı, iki sene
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sonra (1277) de Elmustansır öldü. Yerine oğlu 
Yahya (Elvasık) lâkabiyle geçti. ( İ J  Ebu Ze
keriya yalnız emir unvaniyle iktifa etmişti . 
Fakat oğlu Elm ustansır halife ve emirülmümı- 
nin unvanlarını aldığı gibi Bağdad halifeliği* 
nin Halâgû tarafından imhasından sonra M-kke 
şerifi Abbasi halifeliğinin varisi olmak üıere 
Elm ustansır bir berat göndermişti. (2),

Elm ustansır’ın kardeşi Ebu Ishak (1254) 
de rsyan etmiş ve mağlûp olarak Ispanya’ya 
kaçmış oradan da Tlemsen’e gelmişti. Kardeşi 
ölünce Ebu Ishak hükümdarlık davasına kalk
tı. Buji’yi aldı. M ustansır’ın diğer bir karde- 
şi olan Ebu Hafs’ın ker.di tarafına geçmesi ü- 
zerine (1279.) da T unus’a bilâmukavemet girdi. 
Elvasık’ı ve üç oğlunu öldürdü. Saltanata geç
ti. Bunun esnayı hükümetinde Kostantin va
lisi (tbn i Elüzeyir) denilen Ebu Bekir ibn Mu
sa isyan ve (A ragon) kralı üçüncü f P iyer) ı 
imdadına çağırdı. Fakat Piyer gelmeden Ebu 
Bekir ibn Musa mağlûp ve maktul oldu. Bir 
ay sonra Piyer geldi. Kollo da karaya çıktı. 
Fakat iki ay kadar kalabildi. E trafı yağma ve 
harap edip ( \285)  de Sicilya seferine gitti. Bu 
esnada Yağmurasen, Hafs hanedanından bir kı
zı oğluna alarak sihriyet kurdu. (1280) de mü
him bir isyan oldu. (Ahmet ibn Mezruk ibn Ali 
Amare) isiminde birisi babalariyle beraber öl
dürülen Elvasık’ın oğluyum diyerek meydana 
çıktı. Tarabulus’a taarruz etti. Muvaffak 
olamadı. Fakat Gabes’i aldı. T araftar topladı, 
Tunus kıtasının cenubunda hâkimi mutlak ol
du. Ebu Ishakın Ebu Zekeriya adlı oğlu bu 
müddeiye karşı gönderildi. Kırvan'ın cenu
bunda ordusu Ebu Zekeriya’yı bilâmuharebe 
terkedip dağırdı (1283). Ebu Ishak kendisi de 
bir ordu ile yürüdü. Bu da ayni hale uğtadı. 
Güç hal ile Buji'ye oğlu Faris’in yanma kaçtı. 
Muvaffakıyetsizliğe uğrıyan baba ve oğul Buji 
de kaldılar. Ebu Faris ve amcası ve bütün kar
deşleri birlikte Ahmet ibn Mersukun üzerine 
gittiler. Fakat harp talii asiye yüz veriyordu. 
Ebu Hafstan maada Beni Hafs sülâlesi evlâtlaıı 
öldü. Ordu mağlûp oldu. Ebu Hafs Tebessa*- 
ya gitti. Ebu Zekeriya ile Ebu tshak Buji de 
kalmışlardı. Ahmet bin Merzuk Tunus'a girdi. 
Ebu Ishak Bujiden kaçarken tutulup öldürül
dü. Ebu Haf. 'la yeğeni Ebu Zekeriya kaldılar. 
Ebu Zekeriya da Tlem sen’de eniştesi Osmanın

yanma gitti. Ebu Hafs Tebessa mmtakasında 
taraftar topladı. (1284) dc T unus’a yürüdü. 
İbn Ebu Amara'nın zulmü herkesi bıktırmış ol
duğundan kimse kendisine yardım etmedi. O da 
kaçıp saklandı ise de tutulup öldürüldü. Ebu 
Hafs Tunus’ta hükümdar oldu. Ebu Zek . iya 
ise asıl meşru varis kendisi olduğunu iddia ile 
ayni sene, yani (1284) de Buji'yi zaptederı't 
(E lm üntehap) namile halifeliğini ilân etti. Bu 
halde beni Hafs hükümeti şarkta Tunus'ta, ve 
garpta Buji'de ikiye ayrıldı. Ebu Zekeriya (12- 
86) da amcasına hücum etti. Fakat Ebu Hafs 
Tlemsen'deki (Beni Zeyyan) emiri ve Ebu Ze- 
kariya'nın eniştesi Osmandjy? muavenet iste
miş olduğundan Osmanda Buji’ye yürüdü. Bu 
hali görünce Ebu Zekeriya Buji’ye koştu. Am
cası da kurtuldu. Bundan sonra iki hükümdar 
(1293) de Ebu Hafs'ın ölmesine kadar iyi geçin 
diler. Yalnız bunların biribirleriyle uğraştıkları 
sırada Amiral Rojer Dello'ria de Cirbe’yi al
mıştı Yİ 289) da da K atalanlar Tarabulus ve T u 
nus yalılarına taarruz etmişlerse de bazı yağma
cılıktan başka bir şey yapamamışlardır. Ebu 
Hafs (1295) de öldü. Yerine oğlu Ebu Aside 
(M ehmet Vasik) lâkabiyle geçti. Bu da Ebu 
Zekeriya ile bozuştu. (Beni M erin) den imdat 
istedi. Fakat onlar Tlemsen muhasarasiyle 
meşgul olduklarından mühim bir yardım ede
mediler. Yalnız Buji’ye kadar asker gönderdi- 
lerse de bir şey yapamadan dönüp gittiler. 
(1330) da Ebu Zekeriya öldü. Yerine oğlu E- 
bulbeka Halit geldi. Bu zat Vesik’le iyi geçin
di. Beni (H afs) hükümetinin birleşmesi için 
Ebu Aside ile Ebulbeka bir mukavele yaptılar . 
Hangisi evvel ölürse diğeri or.un hüküm* tını 
alıp memleket birleşecekti. Ebu Aside (1309,) 
da ölünce Ebülbeka T unus’a girerek mukavele 
hükmünü yerine getirdi. Fakat bu birlik iki 
sene sürdü. Ebülbeka zulmü ve sefahati ile 
ahaliyi dilgir ettiğinden oğlu Ebu Yahya Lbu 
Bekir Kostantinde hüküm dar ilân olundu. Ba
bası oğlunun üzerine bir ordu göndermek üzere 
iken bir salatanat davacısı daha çıktı. Ebu 
H afs\n  torunlarından (E bu Yahya) Zekeriya 
ibn Ullihyanı isminde bir ihtiyar Tarabulus'tan 
Tunus üzerine yürüdü. Ebülbeka oğlunu bı-

( 1) — For Bige.
(2) — Hükümeti islâmiye tarihi.



rakarak hazırladığı orduyu buna karşı yolladı. 
Fakat bu iki saltanat davacısı Ebu Y ahyalı lar 
aralarında bir ittifak yaptılar. Ebülbeka'ııın 
oğlu Lbu Yahya Buj’ye yürdü orasını aldı hü
kümdar oldu. Ebu Yahya Zekeriya Ellihyani 
de Ebutbeka’nın ordusunu bozdu ve kendisini 
öldürdü. T unus’a girerek hükümete geçti. 
(1311) de Buji hükümdarı Ebu Yahya penç 
ve müteşebbis idi. (1314) de beni Zeyyan hü- 
kmdarı Ebu Hamun’un taarruzunu ve muhasa
rasını defetti. Sonra da T unus’taki Ibnillihya’- 
r.ın memleketini zapte kalkıştı, evvelâ (G res) e 
taarruz etti. (1315) ve (1316) senelerinde mu
vaffakiyetle döğüştü.

ibnüllihyani ihtiyar olduğundan T u n jsu n  
müdafaasını oğlu Ebu (D orba) ya bırakarak 
kendisi G abese çekildi. Ebu Dorba Mustaıısır 
namı altında halifeliğini ilân etti. Memleketin 
müdafaası vasıtalarını hazırladı.(1317) de Ebu 
Yahya'nın 1 unus muhasarasına karşı durdu. 
Ebu Yahya Kostantin tarafına çekilmeğe ".ec- 
bur oldu. (1318) de Ebu Yahya te 'irar taarruz 
etti. Ebu Dorba'yı bozarak Kırvan’ı ve 1 u- 
nus’u aldı. Ellihyani İskenderiye'ye gitti. Ebu 
Dorba Mchdiye’ye çekildi. Altı sene kadar ora
da korsanlıkla uğraştı. Beni Hafs hükümeti 
Ebu Yahya’nın eli altında tekrar birleşti. Bu 
birlik 30 sene sürdü. Maamafih Tarabulus 
müstakil, yahut anarşi halinde kalmıştı.

(1324) de beni Hafs'laıın bütün düşmanları 
birleştiler. Tlemsen emiri Ebu Taşif’in ve da
ima Mehdiye’de bulunmakta olan Ebu Doı ba, 
(İbn Ebu Amran) ve Araplar hakiki bir o**du 
yaptılar, ibn Ebu Amran Araplarla daha ce
nupta iken Ebu Dorba ile Taşif'in onun gelme
sini beklemiyerek T unus’a doğru yürüdüler . 
Ebu Yahya bunları mükemmel bir bozğunluğa 
uğrattı. Sonra İbn Ebi Anıran a dönerek onu da 
kaçırdı. (1325 ve 1326) da beni Zeyyan' la ve A- 
laplarla uğraştı. (1329) da Yahya'nın aleyhine 
bir ittifak daha oldu. (1324) muharebesinin ol. 
duğu Marıııccenna civarında Riyad mevkiinde 
gene ordular karşılaştı. Bu defa Ebu Yahya 
yaralandı ve bozuldu ; Buji’ye çekildi ibn Am
ran ise Tunus'a girdi. Beni Zeyyanın kurrnn- 
daniylc müştereken hükümete başladı.

Ebu Yahya oğlu Ebu Zekeriya’yı göndererek 
(M erini) hükümdarı Ebu Saidden yardım dile
di. Ebu Sait muavenet vadetti ve Tlemsen

üzerine ilerledi. Beni Zeyyan ordusu payitahtı
nı müdafaa için Tlem sen’e gitmeğe mecbur 
kaldı. Ebu Yahya’da gelip Ebu İbn Amran'ı 
kovarak Tunus’u geri aldı. Muavenet maksadı 
hasıl olunca beni Merin ordusu da Tlemsen p- 
nünden çekildi (1330). Ebu Taşifin sıkıntıdan 
kurtulunca gene Buji'ye taarruza kalktı. (1330,) 
Bu sırada Merini hükümdarı Ebu Sait ölmüş ye
rine oğlu Ebülhasen geçmişti. Bu zat beni 
Hafs hanedanımdan kız alarak akraba olmuşlar
dı. Beni Zeyyanın Buji’ye taarruzunu görünce 
o da imdatlarına yürüdü. Ebu Yahya ile ittisal 
hasıl etti. İkisi birden beni Zeyyan'ın üzerine 
yürüyerek kovdular. Sahildeki müstahkem yer
leri ellerinden aldılar. (1346) da Ebu Yahya 
öldü; (35) sene hükümet etmiş azimli bir zat 
idi. Kardeşlerinden Ebu Hafs Ömer Ebu V ah- 
ya’nın oğullarını öldürttü. Kendisi hükümeti 
eline aldı. Ebu Yahya’nın oğullarından Elfadl 
kız kardeşini Merin hükümdarına gelin götür
müştü. Ondan dolayı M agribta idi. Ebu Hafs 
Oıncı-in saltanatı gaspı üzerine Ebülhasen 
kayin biraderini alarak bir ordu ile ilerledi. Her 
tarafta hüsnü kabul görerek gcliyorlard'. Ta
kat alınan yerlere (beni M erin) lerden muha
faza konuluyordu. Ordu T unus'a girdi. Ebu 
Hafs Omer kaçtı ise de tutulup kafası kesildi. 
(1347) de Ebülhasen kayin biraderini Tunus 
tahtına oturtm adı, yalnız (B on) hükümeiine 
tayin etti. Beni Hafs'ların memleketini de iceti- 
di memleketine kattı. Ebülhasen bir Arap 
ihtilâlinde Kırvanda mağlüp olarak Tunusdan 
maada memleketleri terkettiği sırada (Bon) da 
bulunan (E lfadl) halifeliğini ilân etti, ve Bu
ji'} i Kostantini aldı. (1348) . Ebülhasen Tunus- 
ta idi. Ebülfadl Tunus'a da taarruz etti. E* ül- 
hasen denizden Cezayir’e gitti. Fakat Ebülfadl 
bu galebeden istifade edemedi, çünkü Araplar 
onu da devirdiler. Yerine kardeşi ikinci Ebu 
Ishak İbrahim'i hükümdar yaptılar (1351). E- 
bülhasen kayin biraderi Elfadl’ı hükümete ge
tirmek vadiyle şarka sefer ettiği esnada Buji'de 
( Beni Hafs) sülâlesi hükümdar zadelerinuen 
Ebu Abdullah Mehmet ve K ostantinde kar'leşi 
Ebu Zeyt Abdurrahm an vardı. Ebülhasen 
bunları Mağribe yollamıştı. Fakat Ebu inan 
isyan edince bunları orada tutmağa lüzum (.ör
mediğinden serbest bıraktı. Onlar da memle
ketlerine gelerek hükümeti ellerine aldılar. Bi-
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(1352) de beni Merin Buji’yi zaptetti; ve 
K ostantin) de olmak üzere üçe ayrılmış o l' u.

1325 de beni Merin Buji’yi zaptetti; ve 
Ebu Abdullah'ı alarak,Tlemsen'e döndü. (1353) 
de K ostantin'de Ebu Zeyd’e karşı bir ordu gön
derdi. Ebu Zeyd ite (M erini) ler arasında ta
raftar kazanmak ümidiyle Ebülhasen'in oğlu 
Ebu Ömer Taşifini hükümdar ilân ve kendisne 
met bu ittihaz etmişti. (Beni M erin) ordusu 
yaklaşınca Ebu Zeyt bu mevhum hükümdarı 
teslim etti. (1354) Ebu Zeydin Ebülabbas is
minde bir kardeşi vardı; Ceritde mühim bir 
kumandanlıkta bulunuyordu. Ebülabbas ken
disini kafi derecede kuvvetli zannederek T unus’ 
ta bulunan ikinci Ebu lshak 'a taarruz etti. Fa
kat muvaffak olamadı. Beni M erin'in tekrar 
K ostantin'i muhasarası üzerine kardeşi -bu  
Zeydin daveti ile o tarafa yürüyerek muhasaı a- 
yı kaldırmağa muvaffak oldu. Ebu Zeyd beni 
Merin taarruzundan kurtulunca kardeşi El'ül- 
abbası K ostantin’de bırakarak T unus’a kaışı 
yürüdü. Ebülabbas kardeşinin yokluğundan 
istifade ederek K ostantin’de ilânı hükümet 'i t i .

D iğer tarafta Ebu Zeyt Tunus taarruzunda 
muvaffak olamadı. Kostantini de kaybetmiş ol
duğundan düşman olarak üzerine yürüdüğü 
Ebu Ishakla birleşti. 1355. 1357 de beni Merin 
K ostantini aldı. Ebüllabbas mukavemet etm e
miş olduğundan onu hürm etlerle garbe yolladı. 
Karadan ve denizden kuvvet göndererek Tunu
su da zaptetti.

Ebu Ishakı sani de Mehdiyeye çekildi. 
(1357) ayni sene içinde Merini hükümdarı Ebu 
İnan Tunustan Zaba arapları tenkile gidince 
Ebu Ishak gelip Tunusa girdi. Bu esnada T a
rabulusgarp müstakil ve Gabes’dc oturan Ibn 
Mekki isminde reislerinin idaresi altında bulu
nan cenup kabileleri ile müttefik idi.

(1360) da Ebu Ishakı sani Bujiyi Merinler- 
den aldı. Beni merin hükümdarı Ebu Salim de 
m üşkülât ve gaile çıkarmak için Ebülabbas’ı 
Kostantine vc Ebu Abdullahı Bujiyi almağa 
gönderdi. Ebülabbas muvaffak oldu. K ostan
tini aldı. Ebu Abdullah bir şey yapamadı. Bi
naenaleyh beni Hafs hükümeti T unusta Ebu 
Ishakı sani ve Kostantinde Ebülabbas olmak 
üzere ikiye bölünmüş idi.

Fakat (1361) Ebu Abdullah Bujiyi zaptetti
ğinden gene üç parça olduysa da (1366) da E-

bulabbas hücum edip Bujiyi alarak Ebu Abdul- 
lahı öldürdüğünden gene iki hükümet kaldı.Meş 
hur müverrih ibn Haldun Ebu Abdullahın ma
beyincisi idi. Ebülabbas Tunusu da almak için 
bir fırsat bekliyordu. (1369) da Ebu Ishak öle
rek yerine henüz çocuk olan oğlu Ebülbeka geç
ti. Bundan istifade ederek Ebülabbas Tunusu 
zaptetti. Ebülbekayı Mağribe yolladı, fakat bin 
dikleri gemi fırtınada battığından Ebülbeka 
da meydandan kalktı. (1370); binaenaleyh be
ni Hafs hükümetinin birliği hasıl oldu.

Ebülabbas (1394) tarihine kadar saltanat 
sürdü. Eski beni Hafs hükümetinin ayn  kalan 
parçalarını birleştirmeğe uğraştı. Gabes’deki 
ibn Mekiy’yi kaçırdı. Tarabulus’taki ibn Tabet 
hükümetini tabiiyet altına aldı.

Arap kabilelerini itaat ettirdi. Denizli İtal
ya hükümetleriyle münasebetleri iyi idi. K or
sanların yaptıklar ıvukuat neticesi olarak Sicil
ya, Venedik, Ceneve, Pize hükümetleri bir haçlı 
donanması yaparak gelip Cirbeyi aldılar. İdare
sini Sicilya hükümetine bıraktılar. (1388).

(1390) da Fransanır; da içinde bulunduğu ye. 
ni bir heyeti Seferiye Mehdiye önüne gelerek 
muhasara etti. Şehir düşecck hale gelmişken 
Ebülabbas bir imdat kuvvetiyle gelip kurtar
dı. M uhasara edenler de çekilip gittiler.

(1399) da Sicilya’lıların Tarabulus'a karşı o. 
lan taarruzları tamamiyle boşa çıktı. Cirhe bir 
kaç defa alındı verildi. Fakat her kimde olsa 
Cirbe gene bir nev’i istiklâlini muhafaza ediyor
du. (1394; de Ebülabbas öldü. Yerine oğlu (E . 
bu Faris Azuz) geçti.

2 —  Beni Zeyynn v e h m i  Merin hüküm etleri 
( 1303) e kudur

Bu iki hükümetin (1269 dan 1393) e kadar 
olan tariiıîeri biribirleriyle mütemadiyen mu
harebe etmekten ibaret gibidir. Binaenaleyh 
ayrı ayn  yazılması ayni vakayiin iki defa tek
rarı demek olacağından birlikte yazılması mec
burdur.

Beni Merin’in Beni Zeyan ( Abdülvaadler') 
le hudutları takriben Moloya nehri idi. Beni 
Zeyan‘ın hükümdarı Yağmurasen (1) beni Me
rin'in barışmaz düşmanı idi. Beni Merin emi- 
ri Ebu Yusuf Yakup ise Yağmurasen'den inti-

(1) — Düveli Islâmiyc tarihi.
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kam almaktan başka şey düşünmezdi. Fakat 
evvelâ hükümetinin bazı yerlerinde asayiş te
minini luzumlu görerek (1270-1271) senelerini 
buna sarfetti. (1271) dc Ebu Yusuf Tlemsen 
üzerine yürüdü. İsli vadisindeki muharebede 
Yağmurasen i müthiş bozguna uğrattı. Tlcm- 
sen’e kaçırdı, ve Tlcmsen’e kadar takip ettikten 
sonra geri döndü. (1272).

(1273) dc Sicilmaseyi zaptetti. Muhafızların 
hepsini öldürdü, (1) Moloya nehrinin garp 
tarafını kamilen eline aldı. Bundan sonra Ispan
ya cihetine ehemmiyet verdi. İki defa İspanya
ya geçerek epeyce muvaffakiyetler kazandı, 
tekrar Afrikiye’ye gelerek Yağmurasen’e ittifak 
teklif etti. Yağmurasen Beni Merin’in ebedi 
düşmanı olduğunu söyliyerek ittifaka yanaşma
dı. (1281) de Zeyani'lerin üzerine yürüyerek 
ordularını bozdu. Tlemsen'i muhasara ettiyse 
de alamadı, geri döndü. Ispanya’ya gitti. 
Orada bazı muvaffakiyetler elde etti, hayli ga
nimetler topladı. (1283) de Mcrakcş’e döndü. 
O sene dc Yağmurasen öldü. Yerine oğlu O s
man geldi. Ebu Yakup Yusuf dördüncü defa 
Ispanya’ya geçti, ve bu defa (1286) da Elcczire 
civarında öldü. Merini tahtına oğlu Ebu Ya
kup Yusuf Ennasır geçti. Merin ler için en 
mühim taraf İspanya olduğundan yeni hüküm
dar evvelâ oraya gitti. Geri geldiği vakit (1287 
— 1288; de her zaman olagelen isyanları yatıştır 
mağa çalıştı. (1290v da Tlemsen üzerine yürü
yüp memleketi tahrip ederek geri döndü. Tlem 
sen hükümdarı Osman Merinlerin Ispanya'da 
meşguliyetlerinden istifade ederek beni M erin’- 
in müttefiki olan (beni mendiler üzerine asker 
yollıyarak cezalandırdı; (1297) dc Ebu Yakup 
tekrar Tlcmsen’e taarruz etti. Gene muvaffak 
olam adı.(1299)da büyük bir ordu ile 1 lemsen'c 
musallat oldu muhasara etti. Bu muhasara
8 sene devam etti. Bu muhasara esnasında beni 
Merin ordusu Tucin vc beni Mendil’Ieri itaate 
sokmuştu. (1303). Beni Zeyan hükümdarı Os
man ( 1304)de öldü. Fakat müdafaa zayıflamadı. 
Oğlu Ebu Zeyan hükümete varis oldu. Bu sı
rada Gerncta emiri beni Merin hükümeti ile bo
zuştu. Tlemsen muhasarasından istifade ede
rek Septe'yi aldı. Beni Mer'in sülâlesinden 
ve saltanat iddiasında bulunan Osman bin Ebul- 
ula isminde birisini Fas’a saldırdı. Buna karşı 
beni Merinin gönderdiği kuvvet mağlûp oldu.

Maamafih Ebu Yakup muhasarayı kaldırmadı. 
Sekiz senelik çalışmanın meyvasını toplamak 
istiyordu. Fakat (1307) de bir köle tarafından 
katledildi. Yerine geçen torunu Ebu Tabet
Tlemsen muhasarasını kaldırdı. Osman bin
Ebül’ula ile uğraştı. Bu müddeii hükümeti Sep- 
te'ye kadar kovaladı, ve Septe’yi muhasara e t
ti. Fakat (1308) de öldü. Kardeşi Ebu Rabia hü
kümdar oldu. O da İbn Ebül'ula ile uğraşarak 
Ispanya’ya kaçırdı. Septe’yi geri aldı. Fakat 
bu da az yaşadı. (1310) da ölerek yerini akraba
sından Ebu Sait Osm an’a bıraktı.

Beni Zeyan hükümdarı Ebu Zeyan, Tlem
sen muhasarasından kurtulduktan sonra eski 
memleketlerini itaat altına sokmak için şarka 
doğru sefere çıktı. Tekrar memleketlerin ele 
aldı. Tlemsen’e döndükten sonra (1308) de öle
rek kardeşi Ebu Hammu hükümete geldi(1311) 
ve (1314) de şark eyaletlerini dolaştı, ve Tenes 
M orrauala’riylc I ucinleri itaate aldı; kendisi Şe 
tif te kalarak şarka gönderdiği orduyu tarassut 
ediyordu. Kumandanı (M esamih) Cezayir ve 
Dcllisi aldı. Henüz dönüp Tlemsen’e gelmişti 
ki beni Merin hükümdarı Ebu Saidin taarruzuna 
uğradı. Tlemsen gene muhasara olundu. Fakat 
Ebu Sait bir şey yapamadan döndü. (1314). Bu 
sene içinde Ebu Hammu oğlu Ebu Teşifini vekil 
bırakarak Buji’deki beni Hafs emiri Ebu Yah
ya’ya karşı bir ordu gönderdi. Ve kendisi ge
ne Şetif’de kaldı. Ordusu Buji’yi muhasara e t
tiyse dc zapta muvaffak olamadı. Ebu Hammu 
oğlu tarafından öldürüldü. Ve Ebu T aşifin  
yerir.e geçti. (1318). Ebu T aşifin  (1321-1322) 
de beni Hafs sülâlesiyle ve Mehmet bin ebi Am- 
ran ismindeki âsi reisiyle uğraştı. Bazan galip 
vc bazan mağlûp olarak boğuştu.

Beni Mer’in hükümdarı Ebu Saidin iki oğlu 
vardı. Büyüğü Ebülhasen küçüğü Ebu Ali idi. 
Ebu Ali birkaç defa isyan etti. Her defasmda 
babası oğlunu mağlûp etti. Fakat affederek 
Sicilmase’ye kumandan yapacak kadar zaaf gÖs-

(1) — Sicilmasc Tüfylatın 60 kilometre 
şarkında atlasların eteğinde (ziz) nehri üzerin
de pek büyük vc mühim bir kasaba idi. (Ka- 
musülalam) şimdi haraptır. 31 derece arzı şi
malide vc (Tafilct — Tafilalet) mmtakasında 
(E rriçani) mevkiinin 6 kilometre cenubunda- 
djr.



terdi. (1330) da Ebu Said öldü. Yerine Ebül- 
basen Buji hükümdarı Ebu Yahya ile akraba 
idi. Beni Zeyan’in Bujiye taaruzunda imdat 
ederek Ebu Yahya’yı kurtardı. Bu sırada Si- 
cilmase'deki kardeşi Ebu Ali beni Zeyan hü
kümdarı Ebu T aşif’in ile birleşerek isyan etti. 
Abdülhasen, üzerine yürüyerek tu ttu . Ve ba
bası gibi merhamet etmiyerek boğdurdu. Gre- 
nata hükümdarı birkaç defa beni M erin’den is
timdat etmiş fakat (Ebülhasen,) yardım ede
cek kadar kendisini kuvvetli görmemişti. Yal
nız (1327,) de oğlu Ebu Malık kumandasında 
bir kuvvet gönderdi. Bir defa (1330) da bir kuv 
vet göndererek Cebelitarık’ı zaptetti. (1335) de 
Ebülhasen beni Zeyan hükümetine taarruz ede
rek gene Tlemsen’i muhasara etti. bu  da iki 
sene sürdü. Bu defa şehir zapt ve yağma edildi. 
Yaralı olarak tutulan beni Zeyan emiri Ebu Ta- 
şifinin başını kestirdi. (1339) da oğulları isyan 
etti. Onları tu tturup hapse attı. Afrika'da 
düşman kalmayınca Ispanya'ya geçti. Fakat o- 
rada ve denizdeki muharebeleri muvaffakıyetsiz 
oldu, oğlu Abdülmalik şehit oldu. Karısı düş
manın ordugâhı yağması esnasında öldürüldü. 
Kendisi de Afrika’ya döndü. Beni Hafs’tan o- 
lan karısının yerine onun hemşiresini istedi. 
Muvafakat ettiler. Elfadl kız kardeşiyle Fas a 
geldi. (1346> ayni zamanda Buji emiri Ebu Yalı 
ya’nın vefatiyle (Ebu Hafs ö m e rj in hükümet 
gasbetınesi üzerine (EbülbasenJ bir oru ile be
ni Hafs memleketlerine girdi. H er tarafta hüs
nü kabul görerek ilerledi. Buji’yi alarak T u
nus'a kadar yürüdü. Ebu Hafs Ö m er’i Gabcs 
civarında tu tturarak  öldürttü. Tunusa girdi. 
(1347).Fakat kayin biraderini hükümete geçır- 
miyerek yalnız (B on)a tayin etti. D iğer taraf
ları zaptederek bütün Şimali Afrikayı bir elde 
topladı. Fakat bu hal pek çabuk zevale yürü
dü..

(E bülhasrnJ kayin biraderiyle Afrikiye’- 
ye gelirken M orrarua ve Tucinleri de beraber 
getirmişti. Arap Hilâli kabileleri ise her tarafa 
yayılmış ve bir suriş unsuru olmuşlardı. Hepsi 
de Zeyani boyuduruğundan kurtulm ak istiyor
lardı. A raplar son Muvahhidin sülâlesinin to
runlarından olduğu iddiasiyle (Ahmet ibn O s
man Ebu Depuz) adlı bir terziyi saltanat da
vasına kaldırdılar. (1 ) ihtilâl ettiler. Kırvan- 
nın şimalinde (Ebülhasen) i bozdular. Ebül
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hasen Tunus'a çekildi ve şehirden maada 
memleketler elinden çıktı. Bon’a tayin ettiği 
kaynı Elfadl Buji’yi K ostantin'i aldı. Ebülhas- 
sen T unus'a tıkıldığı zaman Tlem sen'de oğlu 
Ebu (A nan) bulunuyordu. Mahvedilmiş olan 
beni Zeyan sülâlesinden Ebu Yusuf Osman is
minde birisi de Abdülvadlardan bir ordu teşkil 
ederek Tlemsen’e doğru ilerliyordu. Ebu 
(A nan) babasının öldüğü haberini alarak tahta 
cülus etmek üzere Tlemsen’i bıraktı gitti. Ebu 
Sait de Tlemsen’e girerek Ebu Tabet'le birlikte 
hükümeti ele aldı.

T unus’a tıkılmış olan Ebülhasen kaynı 
Elfadlın hücumuna uğrayınca T unus'u  bıraka
rak denizden Cezayir’e gitti. Kendisine taraf
tarlar bulup etrafını kendi emri altına almağa 
başladı. Fakat Şelif civarında Tlemsen hü
kümdarı Ebu Saidin kardeşi Ebu Tabet ku
mandasındaki orduya mağlûp olarak Varsenis'e 
çekildi ( 1350). Sadık taraftarları orada da ken
disini bırakmamışlardı. Onlarla beraber cenu
ba gitti. Sicilmasc ahalisi kendisine memnu
niyetle şehrin kapılarını açtılar Fakat burada 
da oğlu Ebu Anan'ın hücumuna uğradı. Daha 
cenuba gitti. Dolaşıp Mcrakeş'e geldi. Orada da 
hüsnü kabul gördü. Ufak bir de ordu teşkil e t
ti. Ebu Anan babasının üzerine yürüdü. Um- 
mürrebia kenarında olan muharebede Ebülha
sen mağlûp oldu. Müşkülatla canını kurtardı. 
(1351J oğlu lehine terki saltanat etti. Biraz 
sonra da öldü. Ebülhasen'in vefatından son
ra Ebu Anan müttefiki olan beni Zeyan hüküm 
darı Ebu Saidin üzerine yürüdü. Müthiş bir 
muharebeyi kazandı, Tlemsen’e girdi. Ebu Sa- 
idi esir ederek öldürdü. Ebu Tabet Şelif nvn- 
takasına kaçtı, beni Zeyan hükümeti gene dev
rilmişti.

Ebu Anan'ın babası sağ iken gelip de Faş
ta saltanat gasbettiği zaman babasının evvelce 
memleketlerinden alıp getirdiği Ebu Abdullah 
vc Ebu Zeyd’i serbest bırakmış ve onlar da es
ki mülklerini gidip zaptetmişlerdi. Bu defa 
(1352) de Bujideki Abdullahtan şehri aldı. Kos 
tantin üzerine de bir ordu yolladı, fakat bu 
defa ve bundan sonraki teşebbüslerinde Kos- 
tantini alamadı. (1357) de tekrar bir taarruzla

(1) — Evvelce de bir (Ebu Depuz) geç
miştir. Sayfa: 52.



almağa muvaffak oldu, sonra Tunus'a yürüdü, 
ve zaptetti. Her tarafa dağılmış ve daima isyan 
ve ihtilâl ile uğraşm akta bulunmuş olan Arap 
kabilelerini tedip için Zab’a kadar üzerlerine 
yürüdü. Fakat ordusu siyasî entirikalarla ifsat 
edilmiş ve seferden bıkmış olduğundan dağıldı
lar. T unus’u da ikinci Ebu Ishak tekrar almış
tı. Binaenaleyh Ebu Anan mecburen Mağriba 
döndü. Maamafih T unus'tan maada bütün 
Şimali Afrikaya sahip oldu. Ebu Anan merke
zi hükümetine geldikten sonra şiddetli bir has
talığa tutuldu. Birçok evlâdı vardı. En büyü
ğü, Ebu Zeyan Veliaht idi. Şeyhler onun ye
rine kardeşlerinden beş yaşında bir çocuğu ge
tirmek istediklerinden Ebu Zeyanı öldürttuler. 
Küçüğü Veliaht ilân ettiler. Fakat Ebu Anan
ın hastalığı devam etm ekte ve ölümü gecikmek
te olduğundan boğdular (1358) Küçük (Es-sa- 
id ji hükümdar ilân ettiler. Fakat Ebu Ananın 
akrabasından Elm ansur ve kardeşi olup İs
panyada bulunan Ebu Salim hükümet davasına 
kalktılar.

E s’sait bir sene hükümet sürdü. Elmansur 
geldi, Fas'ı muhasara etti. Bu »ırada Ebu Sa
lim de ispanyadan Afrikaya geçerek Elm ansur' 
a sataştı. Neticede Ebu Salim kazanarak Fasa 
girdi. Hükümdar oldu. Elm ansur'u ve oğlu
nu öldürttü. Diğer hanedanı hükümdarı aza
sım da denize attırdı. Fakat bu hanedandan E- 
bu Zeyan Mahmut isminde birisi Ispanya’da 
olduğundan ölümden kurtulm uştu. Bundan son- 
ra Ebu Salim gözünü dışarıya çevirdi. Bu aile 
muharebelerinden dolayı hükümet çok şey kay
betmişti. Bilhassa Tlemsen gene beni Zeyan'a 
geçmişti. Fakat şarktaki Oran, Medea. Ceza
yir, Buji, Kostantin (Beni M erin) de idi. Lâ
kin hepsi de eski hükümdarlarına geçmek üze
re idiler. En müstacel iş Tlemsen’i almaktı. 
Ebu Salim Tlemsen’e taarruz etti. Tlemsen
(1325) de Tunus'a iltica etmiş olan beni Zeyan- 
dan Ebu Hammun’un eline (1359) da düşmüştü 
Ebu Salim taarruz edince Ebu Hammun cenu
ba çekildi. (Beni M erin) in Carptaki memle
ketlerine sataşmağa başladı. Henüz Tlemsen’e 
girmiş olan Ebu Salim de kendi memleketlerini 
müdafaa için Tlem sen’i bırakıp gitmeğe mecbur 
oldu. Ebu Hammun da merkezi hükümetine 
girdi. Eskiden kendisine tabi olan Medea, Oran.

Cezayir'i almağa uğraştı. Bu esnada ikinci Ebu 
Ishak Bujiyi almış ve Merinilerin elinde yal
nız Kostantin kalmıştı. Ebu Salim Tlem- 
sen'le bir müsalaha yaparak muharebeye 
hitam verdi. Fakat zuhur eden bir isyanda 
kendisi kaçmış ise de tutulup öldürüldü. (1361;

İhtilâli yapanların başındaki Ömer mem
lekette hâkim oldu. Altı sene hükümet sür
dü. Maamafih bu müddet zarfında ismen Ebu 
Salimin kardeşi Ebu Ömer Taşif'in , sonra Ebu 
Zeyan Mehmet ve ondan sonra da Abdül’aziz 
hükümdar idiler. (1365) Fas’da bir işler olur- 
hükûmdar idiler. (1365) Fas’da bu işler olurken 
cenupta M erakeşte de H intani Ömer is
minde diğer bir Vezir elinin altında (Beni Me
rin) hanedanından Ebülfadl ve Abdülmümin 
isminde iki saltanat davacısı bulundururarak 
bunlardan birisini zahirde hükümdar göstere
rek kendisi hakikatte saltanat sürüyordu.

Beni Merin hükümdarı Abdülaziz, Ö m er’in 
her türlü arzusuna mümaşat etmemeğe başladı
ğından Ömer bunu öldürmek tasavvurunda iken 
Abdül’aziz daha çabuk davranarak Ömer'i öldür
dü. (1) (1367) de M erakcşteki H intani öm erin  
yardımile Ebülfadl ismindeki hükümdar taslağı
nı da öldürttü. Zaten evvelce Abdülmümin Hin- 
tanili Ömer tarafından öldürülmüştü. Binae
naleyh garp ciheti tamamen elde edildi. Abdül- 
aziz aynı sene içinde Tlemsen'e yürüyerek 

zaptetti. Ebu Hammu gene f^ran mıntakası- 
na kaçtı. Beni Merin kumandanlarından Ebu 
Bekir bin radı Cezayir'e kadar olan mıntakada 
Merin'i nüfuzunu geçirdi. (1371) senesi kabaili 
itaate almakla geçti. ( 1372) de Ebu Hammu tek 
rar Tlemsen’e taarruz etmek istediyse de mağ
lup olarak tek başına Tigürarin vahasına kaç
tı. Abdülaziz (1372) de öldü. Oğlu Essait henüz 
çocuktu, cülusu merasimi için mutlaka Fas'a 
gitmek lâzımdı. Essait vc kumandanı Ibnürradi 
Tlemsen'den çıkınca Ebu Hammu üçüncü defa 
olarak geldi, yerine oturdu. Derhal de bir hü
kümet davacısı ve isyanlar çıktı. Bunlarla uğ
raştı. Akrabasından müddeii saltanat olan Ebu 
Zeyan Mehmet ibn Osmana biraz para vererek 
iddiayı hükümetten feragat ettirdi.

Beni M erin'ler başka bir- işle meşgul ol-

(1) — İki Ömer vardır. Birisi Fas'daki ö -  
mer diğeri Merakcş'deki Hintalini öm erdir.

Şimali A frika: 4
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masalar Tlemsen'i Ebu Hammu'ya bırakm*ya- 
caklardı. Fakat Grenata hükümdarı beşinci 
Mehmet Merin’lerin elinde olan Cebeli Tankı 
almak ve Afrika işlerine karışmak için Beni 
Merin hükümetine güçlükler çıkanyordu. Be
ni Merinden iki müddeii hükümet vardı. Birisi 
Ebu Salim’in oğlu olup Septe’de mahbus iken 
serbest bırakılan Ebülabbas Ahmet İkincisi de 
Ebu Ali’nin torunu Abdurrahman ibn Elflussen 
idi. Grenata emirinin yardım ederek Fas’a sal
dırdığı bu zatlar Essaidin kumandanının emri 
altındaki orduyu bozdular. Hükümeti ellerine 
aldılar.( 1374) Ebülabbas Fas'da hükümdar ol
du. Abdurrahman da merkezi Merakeş olmak 
üzere Cenup taraflarını aldı. Essait te Grena- 
ta'ya gitti. Çok geçmeden Ebülabbas ile Abdur
rahman arasında müharebeler başladı.(1379) da 
Ebülabbas Abdurrahm an’a galebe çalarak Me
rakeş surlarının içine tıktı. Şehri muhasara ve 
zaptederek Abdurrahman vc oğlunu öldürdü 
Merini hükümeti gene bir elde kaldı.

Ebülabbas Fas'a dönünce bir ordu ile 
Tlem sen’e taarruz etti. Ebu Hammu da her za
manki usıdüne tebcan dördüncü defa olarak 
şehri bıraktı. Şelif mıntakasına çe'«ildi. Beni 
Merin şehıi aidi, soydu harap etti. 0 3 3 8 ) . Gre
nata emiri Afrika işlerini karıştırm ak için bu 
defa da ebu Anan'ın Musa adlı oğlunu Septe* 
de karaya çıkardı. Musa orada taraftarlar bula
rak Fas'a doğru yürüdü. Ebülabbas Tlemsen' 
den kalkıp Fas’a gelinciye kadar o da Fas’a g ir
di (1384) Ebülabbas geç kalmıştı. Taraftarları 
kendisini terketmiş olduğundan teslim oldu. 
Musa da onu zencirler içinde G renata’ya gön
derdi. G renata hükümdarı da evvelce gene 
kendi çıkarıp yolladığı bu hükümet davacısını 
münasip bir zamanda kullanmak üzere serbest 
bıraktı. Musa bir sene yaşadı. Yerine Ebülab- 
bas’ın oğlu (E lm üstansırJ namile hükümdar 
oldu ise de Veziri bunu istemedi. Grenata emi
ri n den Ebülhasan’ın torunu ve Ebülfadl’ın oğ
lu olup Grenata da olan Elvasık’ı istedi. O ge
lince Elm üstansır G renata’ya babasının yanına 
gönderildi. (1386).

Elvasık’ın Veziri Grenata hükûmdarile 
bozuşarak Septe’yi almak istedi. Grenata emiri 
de gene fe»at salmak üzere Ebülabbas'ı Afriki
ye’ye yolladı. Ebülabbas Fas’a çıkar çıkmaz 
kendisini bir ordu başında buldu. Fakat Vasık-

m Veziri iyi müdafaa ediyordu. Ebülabbas se
kiz ay muharebeden sonra ancak Fas’ı muhasa
ra edebildi. Sonra zaptederek Veziri vc Elva- 
sık’ı öldürdü. (1387).

( 13841 de Ebülabbas Tlem sen’den çıkınca 
Ebu Hammu hükümetini almıştı. Fakat bude- 
fa oğlunun taarruzuna uğradı. Ebu T aşif’in 
hükümeti babasının elinden aldı. Bütün akra
basını öldürtmeğe başladı. Ebu Hammı <ıarka 
gitmek üzere terki hükümet etti. Fa!«at Tu
nus'a gelince fikrini değiştirdi. Geri döndü oğul
larından Ebu Zeyan'la birleşerek Ebu Taşifini 
mağlûp oldu. Başı kesilerek oğluna gönderildi. 
Taşif'in beni Merin emiri Ebülabbas’a m üra
caatla kendisine yardım ederek Tlemsen’i alır
sa kendi tabiiyetine gireceğini söylediğinden 
o da kabul etti. Oğlu Ebül Faris kumandasında 
Taza'ya bir ordu yolladı, ih tiyar Ebu Hammu 
nıaglûp oldu. Başı kesilerek oğluna gönderildi, 
f/giu Ebu Zeyan Fas’a iltica etti. Taşifin ema
reti aldı. Dört sene sükûnetle geçti.Fakat( 1393 > 
de beni M erin’lerle ataları açıldı. Beni Merin 
Tiemsen’e bir ordu gönderdi. Bu sırada Ebu 
Taşifin öldü. Tlemsen Beni Mcrin'e geçti. Ebu 
Taşifinin oğlu Tabet ve Ebu Hammu'nun oğlu 
Ebülhaccac Yusuf isminde iki saltanat davacı
sı çıktı. Bir üçüncüsü de Fas’a iltica etmiş olan 
Ebu Zeyan idi. Ebülhaccac Y usuf koşup gelerek 
tahtı zaptetti. Ve*yeğeni Ebu T abet’i öldürttü. 
Fakat asıl beni Merin hükümdarı olan ve bu sıra 
da vefat eden Ebüiabbas'ın yerine geçen oğlu 
kendi yanındaki Ebu Zeyan’ı Tlemsen emirli
ğine tayin ederek gönderdi. (1394).

•t— H vni H afs lıiiknm eti ((Irena lan ıa  snhıı* 
lana ka tla r .)

13 üncü asrın nihayetlerinde Şimali Afrı-
kada

d )  — T unus’da Beni Hafs hanedanından 
Ebu Faris Azuz (1393).

(2) — Tlcmsen'de Beni Zeyan hanedanın
dan Ebu Zeyan ( 1394).

(3) — Fas'da Beni Merin hanedanından 
Ebu Faris (1393).

hüküm sürüyorlardı .
Ebu Faris Azûz babasının tu ttuğu  yola gi

derek hükümeti yükseltmeğe uğraştı. A rapla
rın nufuzunu azalttı. Harici siyaseti de iyi idi. 
Maamafih Sicilya'lılar (1424 ve 1431) de Cirbe
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ye neticesiz hücumlar yapmışlardı. Ebu Faris 
bir aralık garptaki karışıklıklara da el uzattı. 
Kırk sene hükmet etti ki bu memlekette pek 
az tesadüf edilen bir vak’adır. (1434) de ölünce 
yerine torunu Ebu Abdullah geçtise de bir se
ne sonra öldü. Yerine Ebu Faris lakabile kar
deşi Ebu Ömer Osman geçti. Ebu Faris’Ierin 
iyi siyasetini takip etti. Mümkünmertebe Arap
ların dizginini tutuyor hiristiyan hükümetler
le hoş geçiniyordu. Ebu Faris Ömer (1488) tari 
hine kadar hükümet etti. Fakat devri saltana
tının sonlarına doğru Beni Hafs hükümeti tak
sime uğramış gibi idi. Kostantin vc Buji Vilâ
yetleri hükümdar adını takınmamış fakat işle
rinde müstakil bulunmuş olan Beni Hafs prens
lerinin elinde kalmıştı. (1460) da Tarabulus ay. 
rılarak müstakil olmuştu. Ve bir nevi aristok
rat cumhuriyetle idare olunuyordu.

(1488) de vefat eden Ebu Faris öm erin  yeri
ne torunu Ebu Zekeriya Yahya geldi. 
Zamanı hükümetini Arapların ihtilâlini bastır
makla geçirdi.f 1494)de hükümete Ebu Zekeriya 
Yahya’nın amcazadesi Ebu Abdullah Mehmet 
(1) gelmişti ki Grcnata sukut edeli iki sene 
olmuştu.

I —  ö i ’ l * ı  iteyim ( Zeynniler l lııı Zeyan)
( I 5 0 5 )  e kınlar

(1394) de Beni Merin'in tabiiyetini kabul 
ederek hükümete gelen Ebu Zeyan evvelâ ms- 
ut bir devir geçirirken ( 1399)da metbuile bozuş 
tu. Hal’edildi. Yerine Ebu Hammu’nun oğulla
rından (Ebu Mehmet Abdullah) geldi. Ebu 
Zeyani kaçarken öldürdüler. Ebu Mehmcdin 
de (1402) de Beni Merin ile araları açıldı. O da 
tahtından indirilerek Ebu Hammunun dördün
cü oğlu Ebu Abdullah getirildi. Bu zat (1410) 
da öldü yerine daha çocuk olan oğlu Abdur- 
rahman geldiyse de amcası ve Ebu Hammunun 
bcşinci oğlu Molay âaide terki mevki etti. Bu 
zat müsrif ve çok zevkine düşkündü. Delilikleri 
herkesi bıktırdı. M erin'ler bu halden istifade 
ederek Ebu Hummanun altıncı oğlu Ebu Ma
lik Abdülvahidi Tlem sen’e gönderdiler. (1411). 
Ebu Malik (1424) tarihine kadar hükümet sür
dü. Ve o tarihte Ebu Abdullah Molay Mehmed 
Beni Hafs hükümetinin yardımiyle Tlem sen’e 
hücum etti. Ani bir surette hücuma uğrıvan 
Ebu Malik kaçtı. Beni Merin'den muavenet e-

dilmiyeceğine kani olduğundan Beni Hafs’a 
müracaat ve oğlunu sefaretle nezdine şevketti. 
Bu sefirin avdetinde Molay Mehmedin adamları 
tutarak Tlemsen’e gönderdiler, ve öldürdüler.

Ebu Faris kendisinin tahta çıkardığı Mo
lay Mehmedin bu hakaretine kızdı. Ebu Ma- 
lik'e asker vererek gönderdi. Ve Tlemsen Ebu 
Malik'in eline geçti. (1428).Bu defa Molay Meh 
met taraftar toplamağa başladı. (1430)da Tlem
sen’e hücum etti aldı ve Malik’i öldürdü. Ebu 
Faris de Ebu Malik’in intikamını almak için 
Tlemsen'e taarruz etti. Ve Molay Mehmedi tu 
tup öldürdü.

Ebu Hammunun yedinci oğlu Abdülabbas 
Ahmedi geçirdi. Bunun da akrabası tarafından 
taarruza uğraması gecikmedi. Ebu Yahya is
mindeki kardeşiyle senelerce uğraştı. Yeğeni 
Ebu Tabet'in oğullarından Ebu Zeyan Mehmet 
Tenesden Cezayire kadar uzayan mmtakada 
ayrıca bir zeyani hükümeti kurm uştu. Fakat 
(1438) de Cezayiri aldığı esnada şehirde bir is
yan olarak Ebu Zeyan Mehmet hayatını kay
betti. Oğlu Abdullah Ebu Mehmet F.lmiit ’vekkıl 
yerine geçti. Ve Tenes merkez olmak üzere 
hükümete devam etti. Beni Zeyan hükümeti 
parçalanıyordu. (M ehmet Elmütevekkil) yavaş 
yavaş memleketi genişletti. Nihayet (1461) de 
Ebülabbastan Tlem sen’i aldı. Ebülabbas İs
panyaya kaçtı. Ve biraz müddet sonra tekrar 
gelip hükümeti zapta uğraştı ise de, mağlûp ve 
maktul oldu. Elmütevekkil (1475) o kadar hü
kümet etti. ^1475) de yerine oğlu Mehmet T a
bet geçti. O da (1505) e kadar hükümdar idi.

5 —  lir  m  Merin (M eriniler. Abıliilraarllıır) 
lıiikiuneti. (irenalanın sokuluna kınlar

Bu devrin Beni Merine ait vakayii tarihe 
pek noksan olarak geçmiştir.

Korsanların toplanma yerleri olan Tetvanı 
lspanyollar (1399) da aldılar. Bütün şehir aha
lisini de öldürdüler yahut İspanyaya gönderdi
ler. Ş^hir boş ve haıap kaldı. fl414 ) de hüküm 
dar Ebu Sait isminde bir gençti. (1415) de şid
detli müdafaaya rağmen Portekizler Septe yi 
aldılar. (1418) de Ebu Sait Septeyi geri 
almağa beyhude uğraştı. Bu memleketlerin

(1) — Müneccim başı tarihi “Abdülmümin., 
diyor.



elden kaçırılması üzerine ahali isyan ederek 
Ebu Saidi öldürdüler. (1423) tarihine kadar 
kimlerin hükümet ettiği bilinmiyor. Ebu Saidin 
iki kardeşi hükümeti almak için biribiriyle uğ
raştılar. Ebu Anan’ın Mehmet isminde bir to
rununu Tlemsen hükümetinin müdahalesiyle 
hükümeti ele almış olması muhtemeldir. (1423) 
de Ebu Saidin Ebu Abdullah ismindeki oğlu 
tahta çıktı. (1431) de Beni Merin hükümeti pek 
düşkün bir halde iken hükümdar Ahmet ismin
de bir zat idi. Bundan sonra Beni Merin hükü
meti üçe ayrıldı. Merkezleri Fas, Merakeş, 5i- 
cilmase olmak üzere üç hükümet kuruldu.

(1437) de Portekizler ellerinde bulunan 
Septe'den Tanca’ya hücum ettiler. Fakat büyük 
bir bozgunluğa uğradılar. Septeyi de terk ve 
tahliye şartiyle teslim oldular. Fakat taahhütle
rini yapmadılar. Beni Merine rehin olarak ver
dikleri (Infant. D. Ferdinand) hapishanesinde 
öldü.

(1458) de Ispanyollar hücum ederek (K asr’ı 
Masmuda) yı aldılar.

(1465) de Portekizle'rin Tanca’ya hücumları 
neticesiz kaldı. Portekizler (1466) da Bahri mu
hit sahillerine taarruz ettiler vc (Darıbeyza) yı 
“ Kazablanka,, yı tahrip ederek çekildiler. İşte 
bu sıradadır ki Beni Merin hanedanı yani Ab- 
dülhakkın ahfadı nihayet buldu.

(1470) de ldrisi olduğunu iddia eden Meh 
met ibn Ali ibn A m ran hükümeti zaptetti. Fa
kat (1471) de Abdullah ibn Mehmet tarafından 
devrildi.

Abdullah ibn Mehmet Beni Merin vüzera- 
sından birinin oğlu idi. Beni Vattas hanedanı
nı tesis etti. Ve bu hanedandan (1548)e kadar 
hükümet sürdü. Bu hanedan umumiyetle Be
ni Merinin bir kolu gibi devamı sayılıyor. Bu 
vaka Portekiz’lere fırsat oldu. Evvelâ Bahri
muhit sahilindeki Asılayı ve sonra Tanca’yı al
dılar. Fas hükümdarı da bu emri vakii kabul ve 
on senelik bir mütareke imzaladı.

f> —  Sııtli i t  llıısııni şerifleri

(1500) tarihlerinde cenupta Şerifler görünmi 
ye başladı. Bunlar muahharen Beni Merinin 
hükümetine varis olmuşlardır. Hazreti Ali ah
fadından ol-ıp sekizinci asrın nihayetine doğru 
Yanbuğ’dan gelmişlerdi, ik i şubeye münkasım 
idiler. Sadiler Draa vadisinde ve Hasaniler

5 2 ___

Sicilmase’de teessüs etmişler ve her ikisi de 
bulundukları mıntakada büyük nüfuz kazanmış- 
'ardı. On altıncı asrın iptidasında Sadilerin 
reisi (Ebu Abdullah Mehmet Elkasım) idi. İç
lerinden ilk defa siyasi bir rol yapan budur. Mu
maileyh (1509 dan 1511) e kadar birçok kabile
leri itaat altına aldı. Ve Beni Merin hükümeti
ni cenuptan parçalamağa başladı.

H asaniler ise isimlerini, Sicilmaseye ilk 
defa gelmiş olan (Elhasen ibn Şerif) den al
mışlardı. Bunların siyasi rolleri daha sonra
ları başladı. Sadilere halef oldular. Bunların 
ahfadı hâlâ Faşta hükümrandır

Asılları Tafilala'dan olduğundan Filali Şe
rifleri de derler.

(,renulunın Sııkıılu

(897) saferinin 29 uncu (1492 senesi kanu
nusanisinin birinci) günü Grenata şehri Ferdi
nand ve Izebcllanın eline geçti. Ferdinand ve 
Izcbellanın eline geçti. Şehrin Ispanyollara 
tesliminde >apılan muahedeye göre ehli İslâm ö- 
tedeneberi Ispanya ülkesinde kalan ve müdecce- 
rin (1 ) denilen müslim riayanın göregeldikleri 
muameleye tabi olacaklardı. Halbuki verilen 
sözlerin hiç biri tutulm adı. İspanyolların Ka- 
toliklerden başka bütün insanlar üzerinde yap
tıkları mezalimi, tazyiki tarih nefretle yadeder. 
G rcnata'nın sukutundan evvel 882— 1477 (2) 
senesi ortalarında lstanbula bir sefiri mahsus 
gelerek bir feryatnamc getirdi. Endülüs islâm- 
larının hali nazarı dikkate alınmak istenildiyse 
de Osmanlı kuvvei bahriyesinin o kadar uzak 
mevkide tehdidini ika edecek kuvveti haiz ol
mamasından ve Sultan Cem Avrupada bulundu
ğu cihele hıristiyanlık âlemine karşı hareket 
siyasete muvafık görülmediğinden ve Mısır Sul
tanı ile çarpışılmakta olduğundan bir maddi 
muavenet yapılamadı; Mısır da bir yardım ede
medi. Afrikadaki İslâm hükmetleri de biribi
riyle uğraşa uğraşa hristiyanların avı olacak 
zaifliğe düşmüşlerdi.

Osmanlıların yalnız Kemal Reis kumanda
sındaki donanması o sulara giderek öteyi beriyi 
vurmuş bir göz dağı vermiş fakat sonu gelmc-

(1) — Bizim tarihlerde Müdeccer. Müdeccl 
olarak iki türlü yazılmıştır.

(2) — Takvim üttevarih.
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miş idi. Garpta, ehli İslâm böyle kırılırken 
şarkta Osmanlı ve Mısır hükümetlerinin biribi- 
rini zebunlattığını gören Tunus emiri araya gi
rerek kanın önünü aldı.

Bir nüsha kelâmükadim ile eski hadis ki
taplarından mürekkep hediyeyi hamil bir Tunus 
elçisi fstanbula geldi. Osmanlılar ile Mısır a ra
sında iadei münasebet için Tunus hükümdarının 
tavassutunu arza memurdu. Molla Arap ünva- 
niyle meşhur Müfti Aliyyülarabi de bu husus 
için hayli zamandanberi Mısırla muharebede idi. 
Müfti ile Tunus elçisinin müzakeratı calibi hoş- 
nudi bir neticeyevasıl oldu. Osmanlı ordusu 
için pek de calibi şeref olmıyan beş senelik bir 
muharebeden sonra Çukurovadaki Mısır ordu
su tarafından zaptolunan üç kale ( Harcmeyin 
evkafmdan olduğu Mısır hükümeti tarafından 
dermeyan olunmakla iade kılınmak şartiyle ) 
Mısırla akti müsalâha olundu. (85)6 — 1491 f
(V .

Mısırlılarla Osmanlılann barışmaları üzeri
ne, birisi orusu, diğer donanmasiyle gelip İs
panyayı vuracakları tevatürü çıktı. Bu havadis 
düşmana yaradı. Çünkü tspanyollar bu haberi 
duyunca yardım yetişmeden işlerini bitirmeğe 
koyulmuşlar, sahilleri elde edip deniz kapılarını 
tutmağa çalışmışlardı. Malağa kalesi gibi 
sarp sûrların tez tez ellerine geçmesi bu gayre
tin semeresi idi. Bu aralık Beyza kalesini mu
hasara eden Ferdinanda, (K ayitbay) Kudüs 
Fransisken manastırı baş papası ile bir arkada
şını göndererek eğer tspanyollar Grenatadan 
ellerini çekmezlerse Filistin hıristiyanlarım Ka- 
mame kilisesinde kestirip, dıvarların üzerlerne 
yıkacağını ve bundan böyle de hıristiyan ziya
retçilere Suriye ve Filistin kapılarını kapaya- 
cağını söyletmışti. Fakat Ferdinand bu tehdide 
inanmadı Ve ehemmiyet vermiyerek işine 
baktı ve sonunu getirdi.

Grenata zaptedildi. Fakat bu galebe İspan
yolları tehdit eden bütün tehlikeleri bertaraf 
edememişti. Yarım adanın en zengin ve mah
suldar vilâyetleri Morlarla meskûndu Bunların 
adedi o kadar ziyade idi ki üç imha harbine 
rağmen (1609,) fermaniyle kraliyet haricine çı
kanların adedi bir buçuk milyona baliğ olmuş
tu.
Cesur, zengin, sanatkâr dinlerine kaviyen mer
but olan Morlar mağlûbiyetlerinin kat*î ve ni

haî olduğuna inanmıyorlar ve silâhlarını, reis
lerini saklıyorlardı. Bu vaziyetin tehlikesini 
tspanyollar nazan dikkatten kaçırmıyorlardı. 
Maamafih Ispanya umurunu çevirenler arzu e t
miş olsalar dahi taahhüt ettiklerini yapamaz
lardı. Çok zamandanberi devam eden Salip 
muharebesi hissiyatı diniyeyi fevkalâde teh- 
yiç etmişti. Binaenaleyh muahede yapıldığı
nın ferdasında ihlâl olundu, alenen dini islâ- 
mın izharı menedildi. (1) (Kimeness) in zulma 
başlamasiyle (1500; ihtilâli çıktı. Müslümanlar 
(Cebelülbeşir — Alpoharas) da iki yıl döğüş- 
tüler. Hükümetle islâmlar arasına ateş girdi. 
Muataassıp papaslar bu ateşi durmayıp körük
lediler. Birkaç yüz senedenberi sessiz ziyan
sız oturan Leon, Kaştala, Belensiye Müdeccer- 
leri İspanyadan kovulmağa başlandı. Ferdi
nand bu değerli halkı elinden çıkarmamak için 
bir kere 1503 de vc sonra 1510 da muhacir 
koyuvermemeğe çalıştıysa da önüne geçemedi. 
Afrika sahilleri muhacirlerle doldu.

Dahili harplerle harap olmuş Bon, Mazag- 
ran, Mostaganem, Presk, Şerşel, Kollo yeni
den can buldu. Oran, Cezayir, Dellis, Buji’- 
nin nüfusu iki kat oldu.

Yeni gelenler Afrikaya servetlerinin artı
ğı ve sanatlarının faidesi ile beraber hıristiyan 
adından nefreti de getirdiler. Harpleri, taz
yikleri, yağmaları camilerin, türbelerin uğra
dıkları hürmetsizlikleri anlattılar. Her taraf 
heyecan içinde kaldı. Bunun neticesinin zu
huru da gecikmedi. Bütün Şimalî Afrika şe
hirlerinde üç yüz senedenberi ticaretgâhlan, 
kiliseleri taarruzdan masun olarak yaşıyan î- 
talyan ve Fransızlar taarruza uğramağa baş
ladılar. Emniyet ve asayiş ebediyen bozuldu. 
Gelen muhacirler, fakir ve zaruret dolayısile gel 
meğe muvaffak olamıyanlara muavenet için 
dindaşlarını teşvik ettiler. Vahdeti asliye, eski 
aile rabıtaları, menfaati siyasiye hepsi bunla
ra yardımı vazife haline koyuyordu. H ıristi
yanların islâma yaptığının karşılığının gelece
ği zamana intizaren sahil şehirlerin ahalisi 
tspanvanın bahrivesini tahrip, ticaretini imha, 
sahillerini yağma suretiyle uğraşıyorlardı 
Akdeniz korsandan hali kalmamışsa da İbn H a

f i )  — Hammer Osmanlı tarihi. 20. kitab.
(1 ) — Grammon. Cezayir tarihi.
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ludunun rivayetine nazaran 1364 den itibaren 
Buji ahalisinin bu hususta haklı bir şöhreti 
vardı. (1) Ispanya muharrirlerinden Süoraez 
Montaney bu usulü harbin iki sahil ahalisi a ra
sında beledî bir tarz olarak kullanıldığını yazı
yor. H er ne olursa olsun Morların İspanyadan 
çıkarılması korsanlığı müthiş surette ziyadeleş
tirdi. Muhacirler ve yerliler ufak gemiler teçhiz 
ediyor; Münferit ve bazan filo halinde de
nize çıkarak tüccar gemilerini zapt, limanları 
basarak sahilleri , şehirleri oturulmaz hale 
getiriyorlardı. İspanyolların kıyılarda gemi
leri görüp haber vermek için yaptıkları kule
lerin de faydası olmuyordu. (2)  Dahilde 
kalıp cebren tanassur ettirilenler gelen kardeşle 
rine, aralarında m ukarrer işaretlerle en tehlike
siz yerleri gösteriyorlardı.

Bu halin devamı imkânı yoktu. Sahil vilâ
yetleri ahalisi hariçle ticaret yapamadıkları 
gibi ziraat da mümkün olmadığından vergi ver
meğe imkân bulamadıklarını krala arzettiler. 
Mutaassıp katolik İzabe! zaten Grenatanın zap
tının ferdasında, (A lkala) valisi Loranzo de 
Padiilayi çağırarak gizli bi*- vazife vermişti.
( Loranzo) yerli tüccar kıyafetine girerek 
Tlemsende bir sene kaldı. Hazırlanan bütün 
işleri raporlarla bildirdi. Ayni zamanda K ar
dinal (K im enes), Joremino Vizanclli adında 
ve tüccar, bahriyeli, mühendis, asker hasaili 
olan bir zatı yanına getirmişti. Joremino 
hayli zaman ticaret ve sefer yaptığı Afrikanın 
sahillerini pek iyi tanıyordu. Bu menbalardan 
alıran malûmat üzerine kraliçe İzabel Tlenı- 
scııin istilâsiyle harbe başlamağa karar ver
mişti.

Bu iş için de (12.000) asker toplanıyordu. 
Fakat 1504 de Izabelin ölümü seferi geri bı
raktı. Bu harp kraliçenin cn büyük emeli idi. 
Vasiyetnamesi açıldığı vakit bu cümle görüldü. 
(Afrikanın fethine fasıla verilmesin ve münki
rine karşı din uğrunda muharebe kesilmesin) 
Korsanların günden güne artan tecavüzü de 
bu arzunun icrasını ta’cil ediyordu.

liarbuntsu km lıır T iirk  tlrtuzi'ijtı
Türklerin Çin denizlerinde gcmicilik e t

tikleri vc şimdi Çinlilerin gemilere verdiği Jonk 
adının Türkçe cönken alınma olduğu ve Asya- 
nın büyük iç göllerinde de gemiciliğe alışkın 
bulundukları bilinmekle beraber ukdeniz kıyı

larına yerleştikleri zaman bu muhitte mu
vaffak olmak vc mevcudiyetlerini devam e ttir
mek, denizlerde de hükmetmeğe mütevakkıf 
olduğunu analarlar. Demir bilekli T ürkler 
için denizcilikte tevakkuf kazanmak için çok 
zaman sarfetmek icab etmemişti. Anadolunuıı 
limanları, ormanları gemiciliğe atılacak bir 
rrillct içiıı çek mü:.ait idiler. Maamafih Ak
deniz adaları asırlardanbcri gemicilikte doğmuş 
ve büyümüş ahali ile meskûn olduğundan bu sa
hillere gelmiş olan Selçuk Türklerinin daha 
acemi iken denizde bu düşmanalara karşı çık
maları pek büyük cesaret ve kahramanlık is te r
di ki bu haslette Türk miletindc herkesten 
daha çok vardır.

(463 - 1071) de Bizanslılarla Alpaslan a- 
rasında olan kavgada Alpaslaııın galebe». 
T ürklerc Anadoluyu açmıştı. Melekşah zama
nında Selçukilcrin memleketi Akdeniz ve K a
radeniz Boğazlarından Süveyşe, Yemene, Bas- 
raya kadar genişlemişti. Melekşahın akraba
sından (Süleyman) Iznik'i alarak hükümet 
merkezi yapmış ve oradan Üsküdar ve Kadıko- 
yüne kadar ilerlemişti. Istanbulu bile almağa 
niyet etmiş fakat donanmasızlığı mani olmuş
tu. Bizans donanması M armarada ve Akde- 
nizin şarkında hâkimdi (3).

Süleyman Şah Antakyanın zaptı için de
nizden gitti. Selçuk Türklerinin büyüklerin
den ilk denize çıkan bu zattır. Bu esnada 
İznik’te T ürkler gemi yapmağa başlamışlardı. 
Fakat Bizanslılar gelip yaktılar. (477 - 1065) 
de 1/ınirde ufacı't bir hükümet kuran (Tekiş) 
denize çıktı. İlk deniz seferi yapan da bu zattır. 
Tekiş Klazo,nen.Urla ve Foçayı zaptetti,M idilli, 
deki rum valisini Istaı.bula kaçırdı. (432-1090). 
Sakız'a musallat olarak kalesini aldı. Bizans

(1) — Blcnsiye İslâmî bunca yıllar dokla
ra ve krala sadık dururken 1520 dc halk üzer
lerine yürüyerek aman vermeksizin boğazladı
lar, çocuklarını, kadınlarını esir ettiler. (1568 
— 1570) dc Mehmet Elmansur isminde bir re
isin kumandasında çıkan Grenata ihtilâli iki 
sene sürmüştür. 1583 den 1610 a kadar Is
panya müslümanlardan ve Yahudilerden boşal
mağa devam etmiştir.

(2 ) — Grammon.
(3) — Osmanb tarih. Necip Ahmet ve Arif



İm paratorun Aleksiyosun gönderdiği bü> ük bir 
donarm aya da galebe çaldı. Bu da Selçukilerin 
ilk zaferidir. Bizansın biribiri ardınca gön
derdiği donanma ve askere karşı Tekiş Izmire 
çekilmeğe mecbur oldu. Fakat gene gemiler 
yaptırıp Bizanslılara musallat olmaktan vaz 
geçmiyordu. (486 - 1094) .

T ürkler sahilleri zaptederek yerleştikçe 
deniz kuvvetleri ve gemiler meydana getiri
yorlardı. (1).

(662)  de Sinoptan ( SaltüU dede) ye tabı 
olarak yirmi bin T ürk Dobriceye geçmişti. 
Bunlar birkaç defada dahi geçmiş olsalar her 
halde bu nakliyat hayli gemiye malik olmağı 
icap eder. (2). Bu geçen ahali Kastamonu ve ci
var ahalisinden olup o taraflardaki büyük or
manlar gemi yapmağa çok elverişli olduğundan 
gemiciliğe alışmış idiler. Şimdi bile yelkenli 
kayıklar hep bu kıyılarda yapılır. (3) . (706 - 
1307) de Aydın Türkleri Ishak r.dlı birisinin 
kumandasında Ipsalaya gelmişler \ e  m üttefik
leri olan Katalonlarla birlikte Bizınslılarla çar
pışmışlar ve Katalonların Geliboluyu almalarına 
yardım etmişlerdi. (4).

Rum Selçukilerinin son hükümdarı (Giya- 
Mİddin Mesudisani) oğlu Gazi Çelebi (azan 
Han) ye Sinop, Sivas, Kastamonu taraflarını 
vermişti. Gazi Çelebei Moğol ümerasma kar
şı Sivas ve Kastamonuyu elinden kaçırd*. Fa
kat Sinopta çok /am an hükümet sürdü. Biraz 
deniz kuvveti tedarik ederek ölünciye kadar 
Cenevizlerle ve Trabzon im paratorluğu ile 
çarpışmıştı. (5).

Selçuk devletinde Amirallara (Emirüssava- 
hi!> veya ( M elikussevahil) unvanları verirlerdi. 
Alâiycdc ve Izmirde, Sinopta Emirüssevahil 
adrnda beyler vnrdî. Aydın beyinin babası 
Mehmet Bey Eırirüssevahil idi. Menteşe oğul
larından Ahmet Gazi Beyin medresesei kapı
sındaki kitabede ismi (Sültanüssevah*!) olarak 
yazılıdır (6).

Aydın beyi Mehmet beyin oğlu Umur ya
hut (ö rre rJ  Bey zamanında bu beyliğin deniz 
kuvveti mühim bir derecede idi. (300) gemi ve 
(29.000) efrattan mürekkepti.

Aydın b îy i Bizans im paratorluğuna yar
dım etmiş ve tedarik ettiği askerle Rumeliye 
geçmiş ve Balkanları bile açara1! Bulgar ve 
Sırplarla harp etm iştir (1).  Binaenaleyh Ru

meliye geçmekte Osmanlılara örnek olan Ay
dın Beyidir. (741 - 1340) ta Saruhanlı Yahşi 
Bey büyük bir donanma ile Rumeliye taarruz 
etmişti. Rum im paratoru Aydın Beyi Umur 
beyden imdat istedi. O da (380) gemide 
'38.000) neferle Enoza geldi. Umur Bey 
donanmasiylc Korent limanında yatarken bir
denbire düşman gemileri tarafından sıkıştırıl- 
dığından şimdiki Korent kanalının olduğu ber
zah üzerinden o cesim donanmasını çeke çeke 
Adalar denizine aşırmıştı. Bu sebepten dola
yı T ürkler eskiden Korent lim anına/U m ur bey) 
limanı derlerdi (8 ). Bu vaka Fatihe, karadan 
Halice donanma indirmeği ve T urgut reise 
Cirbeden kultulmağı öğretmiştir. Umur Beyin 
donanması bir aralık fırtınaya tutularak yüz
den fazla gemisi batmıştı. Fakat bir iki sene 
içinde yeniden yapılan gemilerle bu donan
manın (400^ e çıkarılması bu zatın himmetinin 
derecesini gösterir ^9). İşte Adalar denizin
deki bu kuvvet denizci hıristi>an milletlerini 
ürküttüğünden papanın teşvikiyle bir ehlisalip 
toplandı, ve Izmire gelerek Umur Beyin gemi
lerini yaktı, ve şehri aldı. (74S - 1344).

Aydın Beyliğinin Osmanlılar tarafından 
zaptı ile denizciliğe alışkan ve üzerlerin bir 
Ehlisalip seferi ihtiyar ettirecek kadar ehem
miyetli ve kuvveti bir kısım Türk Osmanlılara 
iltihak etmiş ve Akdenizi çalkayan levend 
kaptanlariyle tayfaları buradan çıkmıştır.

Karasi Türkleri de sahilleri ve donanma
sı olan tavaifi mülûktan idiler. (731 - 1330) 
da 70 gemi ile Rumeliye geçerek Karaferya 
tarafına kadar gitmişlerdi (10).

Saruhar. oğullarından Saruhan Bey mü
him bir donanma tedarik ederek defalarla Ru-

(1) — Osmanlı tarihi. Nccip Asım ve Arii.
(2) — Esfari Bahriyeyı Osmaniye.
(3) — Esfari bahriye» Osmaniye
(4) — Osmanlı tarihi Necip Asım ve Arif
(5 ) — Osmanlı tarihi Necip Asım ve Arif.
(6) — Tarihi Osmani encümeni mecmuası 

say. 619.
(7) — Osmanlı Tarihi Nccip Asım ve Arif.
(8) — Ali Rıza Seyfi Bey (Donanma mec

muası N o : 119).
(9) — Esfari bahriyci Osmaniye.
(10) — Esfari bahriyei Osmaniye.
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meliye geçmiştir. Naksus dukası ve Sakız'da 
ve Foçadaki Cenevizleri ve Midillideki Gatiloz- 
lan  vergiye bağlamıştı (1).

Menteşe oğullan Muğla, Balat. Milis, Be- 
çin, Miğri, Köyciğez ve civarlarına malik idi
ler. Orhan İbn Menteşenin yüz binden ziyade 
askeri olduğunu ve berren vc bahren cihatla 
meşgul olduğunu Mesalikülepsar yazıyor(2).

Aydın, Saruhan, Menteşe beylerinin ge
mileri Sakız ve Sisam ile Adalar denizindeki 
diğer adalar gibi Rodosu da istedikler veçhile 
tahrip ederlerdi. (SenjanJ şövalyeleri Türk 
korsanlarını çkardktan sonra Rodosu zaptet* 
mişlerdi. Epi&kopi adası da (732 - 1331) de 
Türk korsanlanndan alınmıştır.

Selçukiler ve sonra Tavaifi Müluk bu 
halde iken karşılarında da Bizanslılar, Cene
vizliler, Venedikliler vardı. Halkın Ceneviz 
dedği Cenovalılann elinde Ağribos, Kandiyc 
adalariyle Mora, Selanik. İzmir, Sakız. Midilli, 
Bozcaada, ile Kefe, Amasra, Trabzon sahilleri 
ve hatta Galata ve Beyoğlu var idi. Bod
rum Kıbrıs ve tzmiri alan Senjan yahut 
Rados şövalyeleri (708 - 1309) dan itibaren 
Radosta teessüs etmişlerdi.

Bütün bu hükümetler Anadoluya yerleşen 
Türkün can düşmanı idler Bizanslılann uzun 
sahilleri olmakla beraber deniz kuvvetlerine, 
lâyık olduğu kadar ehemmiyet vermiyorlar
dı.

En kuvvetli denizci hükümetler Cenova, 
Venedik ve eFlemcnklilerdi. Bunlar donanma- 
lannı başka hükmetlere kiraya verirlerdi. Bil
hassa haçlılann muharebesinde bu mutaassıp
lan taşıyarak büyük para ve nüfuz kazanıyor
lardı. Cenovalılar hem haçlılan taşır ve hem 
kendileri de (20-40) Gali ile muharebeye işti
rak ederlerdi (3 ) . Ormanlılar Sultan Orhan za
manında hudutlarını denize getirmişlerdi, bu hu. 
dut da azdı Bahriye kuvvetlerine lüzum görül
memişti. Müradi Hüdavendigâr zamanında Geli- 
boluda bahriye askeri yetiştirmek için bir kışla 
ve gemi kurmak için bir tersane yapılmıştı. Bah
riye askerine Azap denilmişti. H er ne kadar 
kara ordsunda da köprücülük, lâğımcılık gi
bi işlerdekullanılan askerlere dahi Azaplar de
niliyorsa da bu yeni Azaplara bahriye Azapla- 
n  adı verilmiş olup gemilerde tilâhendaz ola

rak kullanılıyordu. Fakat asıl gemileri idare 
edecek, kullanacak denizciler yoktu.

Osmanlı Türkleri henüz bu işe alışmamış- 
lardı. îlk defa Marmara ve Adalar denizi kı- 
yılannda yeni alınan memleketlerin gemiciliğe 
alışkan T ürkler kullanıldı. Tavaifi Mülûktan 
Osmanlılara ilhak olunan memleketlerin ahali- 

. si daSa denizci idiler. Fakat bunlar da kâfi 
gelmiyordu. Bu kifâyetsizlikten dolayı Rum, 
Italyan, Ispanyol gibi ecnebi milletlerden ge
mici alınarak kullanılmıştır. Bunlara (LevendJ 
deniliyordu. Levent ismi İtalyanca (Lavan- 
tino) yahut (L avanti) den alınmıştır.

Bu isim evvelâ bilhassa Venediklilerin 
şark memleketlerinden alıp donanmalarında 
yahut sahil muhafazasında kullandıkları asker
lere verilmişti (4 ). T ürkler de ecnebi milletler
den aldıkları gemilere bu adı verdiler.

Fatih zamanına kadar deniz işlerinde dev
let gemileri kullanılmayıp lüzum görüldükçe 
tüccar gemileri nakliye ve harp için istimal e- 
dilmiştir. Sultan Murad Avrupaya askerini 
geçirmek için Venediklilere müracaat etmiş ve 
bunlar her askeri bir dokaya Rumeli yakasınn 
naklet mişlerdi. (5).

tstanbulun muhasarasında (420) gemiden 
mürekkep bir Osmanlı donanması vardı. Bun
dan (150) gemilik bir fıka 4 Ceneviz ve 1 
Bizans gemisinin Halice girmesini menedemi- 
yerek, atrnı denize sürecek kadar Fatihi kız
dırmıştı. Çünkü gemilerin etrafı acemi ve su 
kesimleri alçak olarak yapılmış idi.

Fatih zamanında bahriye Azapları ziyade
leştirilmiş ve şimdiki (A zap) kapısı civannda 
bulunan kışla yaptırılm ıştır. Gemiler için kü
rekçi, ahaliden tedarik olunurdu. Bir sefer 
esnasında donanmadaki Azaplar kâfi gelmeme
ğe başladığından bunlan ziyadeleştirmek için 
gemilere yeniçeri ve cebeci ilâve olunrdu. 
Fatih ve ikinci Bayazid zamanı böyle idi. Fa
kat Yavuz Sultan .Selim zamanından itibaren 
donanmıya silâh endaz olarak yeni Levendler

(1 ) — Tarihi Osmaniye cncümcni mec
muası say. 619.

(2) — Hammcr kitap: 17. Sayıfa 199.
(3 ) — Esfari bahriyei Osmaniye.
(4 ) — Tarihi Cevdet ve Kamusu Türki.
(5) — Hammer kitab: 12.
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ilâve edileli. Merkezi Gelibolu olmak üzere bir 
kaptan paşa eyaleti ihda* ve bu eyaletin asker
leri donanmıya tahsis olundu. Istanbulda iki 
Levend kışlası vardı..

OsmanlIlarda denizcilik ilerileyip donan
ma büyüyünce bu Levcndlerin intizamsızlığın
dan dolayı kullanılmalarından vaz geçildi. Yal
nız tersanede bırakıldılar. Donanmadan çıkarı
lan Levendler Anadoluya yayıldılar. Eyalet 
valilerinin bir kısmı çok zaman kapı kullarını 
bu Levendlerden yapıyorlard. Fakat bunlam 
bir kısmı da memleket dahilinde türlü türlü 
fenalıklarda bulunuyorlardı. Milâdi 17 inci 
asrın sonundan itibaren hükümet Levendlerın 
ilgisi için tedbirler almağa mecbur oldu. (1695) 
(1718), (1720) tarihli fermanlarla bunların 
deli yahut gönüllü kıtalarına iltihakına müsaa
de olunmuştu (T). Fakat tahammül edilemi- 
yecek hale geldiklerinden 1737, 1747, 1752,
1759, 1763 tarihlerinde üzerlerine asker gön
derilerek Anadoludaki son çeteleri de mahve- 
dilmiştir. (2)

Korsan gemileri kaptanlarına vc sonra ba- 
zan hükümet gemicilerine de Levend ismi ve
rildiği vakidir.

Fatih zamanında donanma şayanı ehemmi
yet bir miktarda değilse de herhalde yükseli
yordu. (866) da Midilli, (872) de Agriboz 
zaptolunmuştu. Agriboza gönderilmiş olan 
donanma (100) kadırga, (200) nakliye gemi
si idi. Yetmiş bin kişiyi taşıyordu.

İkinci Bayazıd zamanına kadar donanma 
terakki etmiş ve o zamanın büyük denizci dev
leti olan Venediklilere galebe çalınarak Akde
niz hâkimiyeti ele geçirilmek derecelerine gel
miş iken Sultan Bayazıdın ihtiyarlığı dolayısi- 
le hükümet işleriyle uğraşmaması ve vükelâsı
nın ihmal ve müsamahası neticesi oalrak (909- 
1502) dc Venediklilerle olan müsalâhadan son
ra deniz seferleri bırakılarak tefevvuk kaybe
dilmiştir. Bu durgunluk devri Yavuz Sultan 
Selimin padişahlığına kadar sürmüştür.

Yavuz Sultan Selim tersaneye çok büyük 
himmetler etmiştir, fakat Iran ve Arabistan se
ferleriyle uğraştığından Akdenizde bir müşkü
lât çıkarılmaması için Osmanlı korsanlarını se
ferden katiyen menetmiştir (3 ).

Osnıanlı (tenlilerinin nılhırt

OsmanlIların ilk gemileri Karamürsel 
denilen çektirme (Ç ektiri) ler idi. Sonraları 
bunlar büyütüldü. Şekilleri değiştirildi. On 
türlüsü meydana çıktı, hepsine de ayrı ayrı ad
lar verildi.

Çektirme envaından olan gemiler hem yel
ken, hem kürekle yürüyen hafif tekneler olduk
larından hem yapılması, hem kullanılması ko
laydı. Harb için de elverişli idiler. Bunlar o- 
turak adedine göre sınıflara ayrılmıştı. 10 o tu
raktan on yedi oturağa kadar olanlarına (F ir
kate - Firkateyn) denilir. Her küreği iki üç 
kişi çekerdi. Bu cins gemilerin en küçüğü
ne (K ırlangıç) denilip donanma maiyetinde 
bulunur ve süratlerinden dolayı keşif ve mu
habere ve karakol hizmetlerinde kullanılırdı.
18 oturaktan 19 oturağa kadar kadar olanla
rına Pcrkende (Brick - B rgantin) derlerdi.

19 oturaktan 24 oturağa kadar olanlara 
(Kalite - Galita - Galiote) derler. 25 oturaklı 
gemilere kadırga (Galere - Gali)derler. Her kü
reği dört kişi çekerdi. Venedik kadırgaları 
(26) oturaklı idi. Kadırgada 100 cenkçi vc 
230 kürekçi ki ceman (330) m ürettebat bulu
nurdu.

Buraya kadar olar. gemilere ince donanma 
derlerdi.

26 oturaktan 36 oturağa kadar olanlara 
Baştarde vc bilhassa (36) oturaklıya Paşa Baş- 
tardesi (Galere Baştarde) denilirdi.

Baştardcnin kıçı müdevver olup her kü- 
ğini ( 5 - 7 )  kişi çeker ve teknesi dc yüksek ve 
geniş olursa buna (M avna) (Mahon - Galez- 
za) derler, 2, 3, direkli olup 24 topu ve (600) 
m ürettebatı bulunurdu.

Eğer geminin güvertesinden başka bir dc 
top anban bulunursa yani altı mavna üstü kal
yon kapısında olursa buna (Göğe) derlerdi.

Ispanyollar Kalyon (Galion) yaptılar ve 
kürekten ziyade yelken kullanmağa başladılar. 
Bunun üzerine diğer hükümetler de Galerler- 
den vazgeçtiler. Kalyon yahut Galis denilen

(1 ) — Esfari bahriyci Osmaniye.
(2) — Ansiklopedi dö l’lslâm (Levend ke

limesi).
(3 ) — Esfari bahriyei Osmaniye.



bu gemilerden yaptırm ağa başladılar. Bunlar 
çok büyüktüler. Birden ziyade güverteleri 
olup alt güvertelerinde de lumbazlardan kul
lanılan toplar vardı. Baş ve kıç kasaralarına 
top konmuştu.

Kalyonların da şekline ve büyüklüğüne gö
re karaka, Parça karavela, pulaka (pulakr) 
ve borton nevileri vardı. (1)

Korsanlık ve Korsanlar — Muharebe esna
sında hususi şahıslar tarafından teçhiz olunan 
ve taşıdığı sancağın hükümeti tarafından düş
man gemilerinin takip ve zaptına müsaade ve
rilmiş olan gemilere korsan derler. Fakat da
ha eski zamanlarda gerek sulh ve gerekse harp 
zamanında bir gemiyi zapt ve içindeki insan 
ve eşyayı esir ve yağma eden deniz haydutlarına 
verilmiş bir isim idi.

Bu âdet her milletin ecnebilere karşı yap
tığı ve hemen tabii hallerden saydığı bir mua
mele idi. H er millet gücü yettiğine karşı 
korsandı. Türklerden Anadolu sahili Beyleri 
de bu usulü tatbik edi>orlardı.

Akdenizde bütün adalılar. Venedikliler ve 
Cenevizliler ve bilhassa Senjan şövalyeleri İs
lâm ve Türk gemilerine amansız bir düşmandı
lar. Gece gündüz denizlerde dolaşıp hep İs
lâm gemilerine sataşıyor ve Anadolu kıyılarını 
yağma ediyorlardı. Elhasıl her milletten hay
dutlarla deniz dolu olduğu gibi Türk gemicile
rine hangi hıristiyan hükümetin donanması ras- 
gelse onlan batırıyor, veyahut zaptederek için
dekileri esir alıyor, öldürüyor, yahut ölene ka
dar kürek çekmek üzere geminin yalı kütüğü
ne iki ayağından zencirle bağlıyordu. Bir 
çok zamanlar hep böyle geçti. Denize çıkan 
gemiler bir sefere gider gibi silâhlı, cephaneli 
olarak hazırlanıyorlardı. Fakat nihayet de
nizli devletler bunun pek zararlı olduğunu gör
düler, korsan gemileri hakkında nizamlar koy
dular, muahedeler yaptılar..

Korsanlığın umumiyetle meşru sayıldığı 
bir sırada erbabı hukuktan Mabli, Gritus, Ga- 
liani korsanlığın aleyhinde bulunmuş, ve Gali- 
ani Rusya imparatoriçesi K aterin'e bir mektup 
yazarak korsanlığın ilgası için Avrupa hükü
metleri nezdinde nüfuz icrasını rica etmiştir. 
(1785) de Amerika ve Prusya devletleri yap- 
tıkaln muaheı'eye . aralarında bir harp vuku
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unda korsanlık ruhsatnamesi vermemeği şart 
koymuşlardı.

1792 ve 1823 de Fransa hükümeti korsan
lığın lâğvı için bir teşebbüs yapmışsa da ekser 
devletler kabul etmemiştir. 1854 de Kırım 
muharebesinde muharip devletler korsan gemi
leri teçhiz etmemeğe karar vermişler ve 1856 
Paris kongresinde korsanlığın ilgasını karar
laştırm ışlard ır (2). Binaenaleyh garp ocakla
rının vakayii okunurken o zamanlarda korsan
lığın meşru ve her milletçe tatbik edilen bir u- 
sul olduğunu göz önüne getrmek lâzımdır.

Şimali Afrkada korsanlık — Korsanlık Şi
mali Afrika sahillerinde çoktanebri yapılıyor 
ve cihadın bir nevi sayılıyordu. Ibn Haldun 
kendisinin muvasalâtından (30) sene evvel 
Bujide korsanlığın şekli tatbikini şöyle hikâye 
ediyor:

Küçük veya büyük bir korsan cemiyeti 
toplanır bir gemi yaptırılır. Cesareti tanınmış 
bahriyeli adamlar aranır, bulunur, gemi teç
hiz olunur. Bu gemi Frenklerin oturdukları a- 
dalara, kıyılara akın yapmağa gönderilir. Kor
sanlar âni olarak hareket eder, ve hedeflerine 
baskın suretiyle taarruz ederler; ellerine ne 
geçerse zaptederler. Korsanlar hıristiyan ge
milerine de sataşıp ekseriya tutarlar ve gana- 
im ve esirlerle dolu olarak evlerine dönerler.

Bazan pek âli zatlar (Tunusun Beni Hafs 
Sultanı gibi) de çok büyük kâr getiren bu cemi
yetlere hissedar olur idiler Tunus Sultanı 
İspanya müslümanlariylc ve Fas ve Kahire 
hükümetleriyle iyi münasebetlerde bulunmakta 
ve Sicilya ve Ispanya hıristiyanlarını daima 
tehdit altında bulundurmakta idi; fakat ken
disi düşman korsanlarının izaçlarından kurtu l
mak için Venedik ve Cenova ile muahede
ler yapmak siyasetini de göstermişti. K or
sanlıktan Tunus Sultanının aldığı paralar Arap 
kabilelerini ve Cerit şehirlerini itaatte tutabil
mek için beslediği askerin masrafını ödiyebili- 
yordu.

Fas cihetinde ise Tetvan korsanları şeca
atte Tunus ve Buji korsanlariyle boy ölçüşecek 
kudrette idielr. Grenata emirleri Kastil kral-

(1) — Tuhfetülkibar. Esfari bahriyei Os
maniye..

(2) — Grammon.



lariyüle yapmış oldukları muahedeler dolayı- 
siyle kendi sahillerinde korum teşkilâtı yapa- 
mıyorlardı. Fakat Tetvan, komşu devletlere 
zarar vermekten zevk alan bir hükümetin elin
de idi. Ayni zamanda Tetvan Endülüsün 
kapısında demekti.

Gelmesi beklenen yahut hareket edecek 
gemiler hakkında çabucak haber almak kolay
dı. Binaenaleyh Tetvan siyaseten emin ve mev- 
kice de korsanlığa pek müsait idi. Tetvan kor
sanlarının mazarratları o kadar ziyadeleşti ve 
Kastil sahillerinin ticaretine vurdukları darbe
ler o kadar ağırlaştı ki (1399 - 802.) de üçüncü 
Hanri bunlara karşı bir sefer açtı. Tetvain 
zapt vc yağma edildi. Ahalisinin yarısı kı
lıçtan geçirildi; yarısı esir edilerek İspanyaya 
götürüldü. Ertesi asır içinde bu şehir harap 
ve insansız kaldı.

Fakat Tetvana karşı yapılan hareket mü
him siyasi mahzurlar doğurdu; korsanları ez
mek için yapılan bu sefer korsanlığın çoğalma
sına yaradı; çünkü Tetvana yapılan zulüm 
Afrikanın her tarafını heyecana getirdi. Mura- 
bıtlar memleketi dolaşarak hıristiyan elindeki 
esirleri kurtarmak ve satın almak için para 
topladılar. Bu paraların hepsinin yerine sar- 
folunduğu şüphelidir. Müslümanlarda ve hı- 
ristyanlarda esir kurtarm ağa para toplamak 
Misyoner. Papas ve Murabıtların kârlı bir sa
natı haline girdi.. Hükümetler muahedeler ik
tizası korsanlarla alâkalarını gösteremedikel- 
rinden onların yerine M urabıtlar çalışyordu. 
O zamana kadar korsanlık kârı ve zararı ya
pana ait bir teşebbüs halinde kaldı. Fakat esir- 
korsanları kurtarm ak için para toplamağa baş 
lanınca korsanlık görülmemiş bir vüsat aldı. 
Mutaassıp partinin sayesinde hükümeti ele ge
çirmiş olan (Beni M erini hükümdarı Ebu Sa
it culûs ettiği vakit 16,5 yaşında ve ahvale 
gayri vakıf bir gençti. Şimali ve Garbi Afri
ka ticareti Portckizlerin elinde idi. Ebu Sait 
mutaassıp partinin nüfuziyle korsanların bilâ 
tefrik her millet gemisine taarruzuna müsaade 
verdi. Müslümanlara karşı çok kindar olan 
Portekizliler gibi denizci bir millet bile korsan
lıktan çok zarar gördü. Papalığın bir haçlı 
ordusu yapılması hakkındaki propagandası en 
çok Portekizde taraftar buld. Portekizliler 
(Beni M erinin) dahili aile kavgalarından isti

fade ederek Septeye hücum ile aldılar.
Ispar.ya müslümanlarınııı ve Berberi- 

lerin muhtelif zamanlardaki hücumları şehri 
kurtaram adı. Şimali Afrika dahili harplerle 
yanıyordu. Portekizliler ikinci defa olarak 
Tancaya hücum ettiler. Burada muvaffak o- 
lamadılar, fakat (862 - 1458) de Kasrüsagiri 
aldılar. Mutaassıp parti bu ziyaı fırsat saya
rak daha ziyade kuvvetlendi Zaviyeler daha 
çoğaldı. (867 • 14631 de tspanyollar Cebeli- 
tarık'ı aldılar. Grenatalıların Şimali Afrikadan 
imdat istmesi fayda vermedi. Çünkü Sus'dan 
Tadlaya kadar Berberiyede anarşi hükmediyor
du. Cezuli tarikati müritlerinden başka kuv
vetli teşkilât kalmamıştı.

Bu karışıklık Portekizlilere yarıyordu. Bu 
defa Asila ve Tancayı aldılar. Donanmaları 
Septe Boğazmadn itibaren Bahrimuhit sahilel- 
rinde dolaşıyor, korsanalara faaliyet sahası 
bırakmıyordu. Buralarda iş bulamayınca kor
sanlar, İspanya sahillerine döndüler. Faaliyet
lerini buralarda çoğalttılar.

1481 de Ispanya kralı Ferdinand ve Iza- 
bcl la katolik bu hale nihayet vermek için Af
rikaya taarruzu kararlaştırdılar. Melila sefe
rini yaparak Melila, Ksasayı alarak tahkim 
ettiler. Bundan sonra (892 - 1487) de Mala- 
gayı ve (897 - 1492) de Grenatayı aldılar. Is
lâm hâkimiyeti İspanyadan silindi.

Bu felâket İslâm âleminde büyük heyecan 
ve hissi intikam uyandırdı. H ıristiyan kini ev
velkinden ziyade korsanalara kamçıladı. Zavi
yelerde âlimler, müçtehitler, veliler bu intikam 
hareketini pek tabii olarak takdir ve teşvik e t
tiler . Şairier, mersiyeler, manzumeler yaz
dı; M urabıtlar para topladı. Ispanya müalü- 
manlarmın uğradıklar zulüm ve vahşet ve m u
hacir olarak gelenlerin çektikleri ve gördük
leri faciaların hikâyeleri korsanlığı cihadı mu
kaddes yerine koydu. Daha Grenata düşmez
den evvel Mağribe kütle halinde muhaceret e- 
den Endülüslülerin nakliyatı korsanlan zen- 
ginletmişti. Bahrimuhit sahillerindeki (Sale) 
o muhit korsanlarının yatağı ve Sale korsanlan 
Fasın garp kıyılannın şöhretli ve maharetli 
kahram anlan idiler. (1)

(1 ) — O güst Kur, sayfa 24.



60

Barbaroslarm garbe doğru gittikleri devir
de Şimali Afrika korsanlığı böyle idi.

Osmanlılarda korsanlık — Akdenizin garp 
kıyılarına yerleşen T ürkler karşılarındaki mil
letlerden korunmak ve onlara galebe çalmak 
için çalışmış vc muvaffak olmuşlardı.

H er halde Osmanlılara kadar olan devirde 
de korsanlık Akdenizde ve Adalar denizinde 
bütün vüs’atiyle cereyan etm iştir. Bu hal b it
tabi Osmanlılar zamanında da devam eyledi.

Hıristiyan korsanlarının bizim gemilerimi
ze taarruzları ardı arası kesilmiyen vakalardı. 
Fakat bunların tafsilâtının pek azı kaydolmuş
tur. Hâzineyi evraktaki mühimme defterleri 
kayıtlarında bizim denizlerimizde kendi yalı* 
lar vc gemilerimize sarkıntılık eden Levendler 
le deniz hırsızlarının tedip ve tenkilleri için 
muhtelif eyaletlere, hâkimlere, kaptanlara hi
taben yazılmış yüzlerce emir vardır. (961 - 
972 kayıtlan).

Nizamı cedidin ihdasına kadar bahriye za
biti yetiştirmek için Osmanlılann bir mektebi 
yoktu. Korsan gemileri tatbikatı harbiye mek 
tepleri hükmünde idi. Bunlarda şöhret almış 
reisler, kaptanlar devletin resmi bahriyesine 
kabul olunup harp gemilerinin idarelerine geç
meleri kaide hükmünde idi ( i) .

Birçok kaptanlar ve kaptan paşalar kor
sanlıktan yetişmiş ve bahriyemize çok değerli 
hizmetler etmişlerdir.

Kâtip Çelebi (Tufettülkibar fiesfarülbi- 
har) nin 158 inci sayfa ve yedinci faslında 
korsanlar vasayasını (deniz harbi kavaidi) o- 
larak zikr ve kaptan olan zat korsan değilse 
derya cengi ahvalinde korsanlarla meşveret 
edip dinlemesini ve reyi hodile amel etmeme
sini tavsiye ediyor.

16 m rı A srın  ihtidasında Şimalî ifr ihattın  
siyasî vaziyeti 

(Beni M erin) hükmeti 16 inci asrın ipti
dasında cnup taraflarında (Sadi) şurefasının 
nufuzlannın çoğalmasiyle parçalanmak üzere 
idi. Beni Merinin hükümet teşkilâtı ülema 
partisinin şeriflere istinadını mucip olmuş ve 
şerifler de malik oldukları kuvveti göstermiş
lerdi. Daha müdebbir olan Beni Zeyan ve Beni 
Hafs bunlar gibi hareket etmemişti. (2) Maa- 
mafih M urabıtlann faaliyetinin tesirile bütün 
hükümetlerin teşkilâtının bozulması hepsinde

de bir gibi idi. On beşinci asnn sonuna doğ
ru dahildeki şehirler hükümdarlara muti kal
mışsa da sahil şehirleri ya müstakil yahut hırıs- 
tiyanlann elinde idi.

Berberiler dahi gerek Araplarla, gere't 
hükümdarlarla olan mücadele ve isyanlarla yıp
ranmış ve dağlarında eski anarşi haline dön
müşlerdi. (T el) ovalariyle yüksek yaylalar 
ise zayıflıyarak Arap unsurunun girmesine mü
sait olmuştu.

Kabilelerin parçalan yerlerini değiştiri
yor, ve yeni kabileler yapıp yeni isimler alıyor
lardı.

Endülüsten islâmların hicreti, bazı ş ehir- 
deki Avrupa ticarethaneleri, hıristiyan esirler, 
muhtelif emirlerin ücretle tuttukları Avrupalı 
asker, kadim Kürt kabilelerinin nagihani hü
cumları (3) memleketi karma karışık etmişti. 
Beni Hafs T unusta Arap ihtilâlleriyle uğraşı
yor Buji ve Konstantin muhtelif hükümet müd- 
deilerinin elinde bulunuyor, Beni Zeyan sahil
lerini kaybetmiş ve ufak ve yeni bir hükümet 
kuruyor; (Beni M erin) üç parçaya ay-
nlm ış dahildeki karışıklıklara bile mani olacak 
hali yoktu.

Mısır hududundan Bahrimuhıte kadar ci
lan memleketlerin hiç birinde kuvvetli bir
[bilek yoktu.

Bütün sahil boyunca İslâm ve hıristiyanlaı* 
arasında düşmanlık ve kavga vardı. Sahillerde 
büyük miktarda Avrupa müesseseleri olmasına 
rağmen müslüman korsanları (4) İtalya ve Is
panya sahillerine akınlar yapıyor. Müthiş tah
ripler ediyor, hırstiyan gemileri ancak harp 
galerleri himayesinde ve kafile halinde gezebi
liyorlardı. Korsanların Akdenizdeki merkez
leri evvelâ Cirbe sonra Tarabulus idi. Şerşel 
de de Cirbe kadaı korkunç bir merkez vardı.
(5 ) .

Grenata felâketinden sonra korsanlık deh
şetli hal almıştı.

Memleketin karışıklığına mukabil ahali ü- 
zerinde yalnız manevi nüfuzlarına siyasi nüfuz 
dahi inzimam eden murabıtların tensik edilmiş 
kuvveti vardı. Memleketi tehdit eden ecnebi 
istilâsı karşısında kabileleri ve kabile şubeleri-

( 0  — Esfari bahriyei Osmaniye.
(2) — O güst Kur (M. P. Rozet). 
( 3 - 4 - 5 )  — Cezayir tarihi M. P. Rozet
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ni toplıyan ancak murabıtlardı. Bu veçhile 
m urabıtlar Şimali Afrikayı Türklerin ve Şerif
lerin eline verecek olan faaliyeti siyasiyeye 
mukaddema hazırlıyorlardı. Çünkü memleketin 
ahvali bir hükümet teşkil için istinat edecek hiç 
bir nokta, bir kuvvet bırakmamıştı. Bu kuvvet 
hariçten geldi (1).
Portekiz  re Isfnmyolların Ş im ali  Afrika  

faaliyetleri.
1501 de Portekizliler Beni Zeyandan 

Mehmede tabi olan Mersalkebire bir ordu 
gönderdiler, fakat alamadılar. 1502 de Beni Me
rinle olan or. senelik mütarekelerinin bitmesin
den dolayı Portekizliler hücuma kalktılar. Ka- 
srülkebire taarruz ettiler. Beni Merin de 
bilmukabele Tancayı almak istedi; fakat her 
iki taraf da muvaffak olamadılar. Grenatadan 
sonra bütün Şimali Afrikayı almağı kuran İs
panyolların hareketi Izabelin ölümü ile gen 
kalmıştı. 1505 senesi ilk baharında Mersalkc- 
birdeki Mor korsanları 1? Brigantir. ve Firka
teyne sahiptiler. Bunlar Endülüs muhacir
lerinin kılavuzluğu ile Valans yalılarını yağma 
ettiler..

Elşe ve Alikantc hücumla külliyetli esir 
ve ganimet getirdiler. Birkaç gün sonra Ma- 
lagalıların Zizil kasabasını vurduklarını haber 
alınca bir gece Malağa limanına girerek tüccar 
gemileriri yaktılar. Çok mühim zayiata se
bep oldular.

Kral Ferdinand artık bu korsanların yuva
sını yıkmağa karar verdi. Don diego Fernan- 
dez kumandasında on bin kişilik ordu topladı. 
Donanma ise 7 galer, 140 nakliye ve sair gemi
lerden mürekkep olup Don Ramon Kardona 
emrinde idi. Bu kuvvet Malağa kurbünde top
landı. 9 Eylül 1505 de hareket ederek 10 Eylül 
sabahı Mersalkebirin açığında demirledi. Ev
velâ fırtına limana girmeğe mani olmuştu. Fa
kat birkaç saat sonra rüzgâr durdu, hücum 
emri verildi (2j ,  Mersalkebirdeki kale civa* 
n  şiddetle topa tutularak karaya asker çıkarıl
dı. Müdafaa eden yerliler dağlara doğru sürül
dü. iki gün iki gece muharebeden sonra kale 
muhafızları teslim oldular. Dondiego, mev
zii alınca hemer. tahkimata başladı. E traftan su 
ve taze et tedarikine müfrezeler çıkardı. Tlem
sen hükm dan Ebu Abdullah Mehmet 22 bin 
piyade ve iki bin süvari ile gelmiş fakat geç

kalmıştı. Bir süvari müsaademesinden başka 
bir şey yapamadı. Kral muvaffakiyetinden do
layı tebrik için Don diegoyu ispanyaya çağırmış 
olduğur.dan yerine (Don Roy Doxasi) kalmış
tı. İspanyada sekiz gün şenlikler ve diyni mera
sim yapıldı. Ordu ve donanma Mersalkebırde 
7 - 8  yüz muhafız bırakarak geri döndü.

Yerli ahali bu mağlûbiyete fevkalâde kız
dılar. Yahudilerin hiristiyanlarla birlik oldu - 
ğuna hüküm ile hepsini kestiler ve diğer ec
nebileri de öldürdüler, mağazalarını yağ
ma ettiler.

Ispanyollar toplarının menziil dahilinde 
mahsur gibi kaldılar. Bu vaziyetin devamı 
mümkün değildi. Dondiego Oranada hücum için 
asker istiyordu.

1507 de Kraliçe Juanna’yi kandırarak beş 
bin kişi aldı. Hiç harbe girmemiş olan bu 
askeri Morların muharebe usullerine alıştırmak 
ve etlik hayvan tedarik etmek için 6 Haziran
1507 de son derece sarp ve dağlık bir mahalde 
ve üç fersah uzaklıkta olan Missirgin'deki yer
lilere taarruz etti.

Mersalkebirden Missirgine iki yol vardır.
Birisi sahilden ve Oran kalesinin topları- 

r-ın önünden geçen yoldu. Diğeri dağdan inen 
bir patika idi. Kumandan bu patikayı intihap 
dtti.

Berberiler bu Ispanyol müfrezesini evve
lâ pusularla iyice hırpaaldıktan sonra hücum 
ederek hepsini Öldürdüler.

Kumandan Dondiego’nun da atı vurul - 
muştu. Maiyetinden birisi kendi atını kuman- 
dara  vererek kurtardı. Dondiego ancak etrafını 
saran sis sayesinde beş altı kişi ile Mersalkebire 
canını atabalidi (3 ). Ispanyollar istihkâmlar ar 
kasına saklandı. 1509 tarihine kadar mühim 
başka bir vaka olmadı.

Ispanyollar Mersalkebirin zaptile uğraşır
ken Portekizlielr de boş durmuyorlardı. 1506 
da (M azagan) ı tesis ettiler. (Safi) yi itaatleri 
altına aldılar. Sahillerdeki nufuzlan Merakeşe 
civar bulunan kabileleri Portekizlilere haraç ve
recek hale koyan m üttefikler edinecek kadar 
sağlam idi. Beni (V attas) dan yeni hükümdar 
Mehmet Elmansur 1508 de tahta çıkmıştı.

(1) — O güst Kur Cezayir tarihi.
(2 ) — Grammon.
( ) For Bige.



Bir icraat yapmış olmak için (Asila) ya 
tecavüz etti. Şehri aldıysa da Portekiz filosun
dan imdat bulan kaleyi zaptedemedi.

1508 de bir Ispanyol filosu (Penon dö Ve- 
lez) i aldı. Bu kayalıklar Portekizlilerle Ispan- 
yollar arasında defalarla alınıp verilmiş ve ni
hayet Portekizlilerde kalmkıştı. iki hükümet 
bir muahede yaparak Berberi sahillerinde faa
liyet mıntakalarını tahdit ettiler. (Tene*) dj- 
ki ufak bir hükümet Ispanya himayesine girdi.
(1 ) Missirgin bozgunluğundan sonra Ispanya 
hükümeti Mersalkebiri beşyüz eski askerle tak
viye etmişti. Bunlar da müdafaaya kâfi idi. Bu 
esnada Kardinal (Ximenes Kimeness) O ra
na karşı kendi kumandasiyle bir taarruz karar
laştırarak hazırladığını yapıyordu (2).

Kardinal 16 Mayıs 1509 da 33 harp gemi
si ve 24 bin asker taşıyan 51 nakliye gemisile 
Kartaçneden hareket etti. 18 Mayısta Mersal- 
kebire geldi ve ertesi günü karaya asker çıkar
dı. Yerlilerin cesurane müdafaalarına rağmen 
Ispanyollar (O ran) ı hücumla zaptettiler ve 
müthiş bir katliâm yaptılar. Kimeness bir ca
mii kiliseye tahvil ederek orada bir zafer dua
sı okuduktan sonra 23 Mayıs (1509 - 931) de 
İspanyaya döndü. O ıana kumandan olarak 
Don pedro Navaro de Olivetto bırakıldı. Fakat 
sonradan (Tlemsen kraliyeti ve Mersalkebir 
mevkii ve Oran şehri umum kumandanı) muh
teşem lâkablarile Don diego geldi.

Don pedro Don navaro 15 gemiye 14 bin as
ker koyarak Bujiye gitti. Ve orasını aldı. Ahali 
kamilen dağlara kaçmışlardı. Bunları yerlerine 
getirmeği düşünürken Abdurrahman ve Molay 
Abdullah kendisine müracaatla ittifak teklif e t
tiler (3 ). Donpedro Abdullahı tercih etti. Onun 
taraftarları da ş eh i re geldiler.

Haziranda donanma ile Donpedro Tarab- 
lusa gitti. Kanlı bir muharebeyi müteakip ora
sını da ele geçirdi. Ahalisi kısmen katliâma uğ
radı. İdaresi ayni krala tabi olan Sicilyaya rap- 
toundu (4).

Bu zaferler Şimali Afrika ahalisini çok 
korkutm uştu. Hepsi de korsanlıklarından dola
yı cezaya uğrıyacaklanndan korkarak hediye
ler göndererek Ispanyollara itaatlerini arzetti- 
ler.

Cezayir, Tenes, Mostaganem, Şerşel. Del- 
lis Ispanya tabiiyetini kabul etmişlerdi. Bu

memleketler Ispanya düşmanlarına limanlarını 
kapamak, hiristiyan esirleri geri vermek, istih
kâmları boşaltmak, m ukarrer bir tarifeye göre 
İspanyol muhafızlarına erzak «atmak ve sene
vi muayyen bir vergi tesviye etmek şartlarile 
ispanyaya bağlandılar. Bu şartlara tevfikan 
Cezayirliler de şehrin üç yüz metre uzağındaki 
(Penon d’Argel) denilen kayalıkları Donped- 
roya teslim ettiler. Donpedro da oraya ufak bir 
kale yaptırdı, 200 kişi muhafız koydu ve Oran* 
a döndü.

Bir kaç ay sonra Donpedronun yerine 
Ruy Diyaz geldiyse de bu da M artın d’Argote 
ile değiştirildi.

Kral Don pedro Diyagoya (M arki de Go- 
mares) unvanını vermişti. Ispanyollar buralar
da tertibat ve tahkimatla mcşğul oldular. Mü
him bir vaka geçmedi. Fakat İspanya kral mec
lisinin hasisliği Afrikadaki askerleri aç ve cep
hanesiz bırakıyordu. Aylıklar verilmiyor, istih
kâmlar harap oluyordu. Bu halin, elde edilen 
yerlerin düşmesi neticesini vermesi tabiî idi.

Buji de Donpedro'ya ittifak teklif edip de 
yüz bulamayan Abdürrahman Kabili Berberi- 
lerinin yanma sığınmıştı. Kabili reislerile anlaş
tı. Bu sırada Afrika sahillerinde şöhreti duyu
lan Uruç reisin muavenetini istedi. (5 ). 1503 
de Portekiz kralı Emaneul (Azemm ur) u zap
tetti. (6 ). Sadi şeriflerinden (Elkaim ) in oğlu 
(E l'aarecJ in bu şehri kurtarmak için yaptığı 
hücumlarda muvaffak olamadı. Binaenaleyh 
1513 de Şimali Afrika sahillerinde Ispanyol ve 
Portekizlilerin elinde mühim mevkiler vardı.

Siyasi inhilâl halinde olan bu sahilleri tama
miyle alacakları zannolunuyordu. Fakat terak-

(1) Grammon.
(2) For Bige vc (Düveli islâmiye tarihi) 

Bujinin Kostantinde hükümet etmekte olan 
(Beni H afs) hanedanından Abdülâzize ait oldu
ğunu yazıyorlar. Abdülâziz Bujiyi zayi ederek 
K onstantine dönüşünde hal* olunarak yerine 
kardeşi Ebubekir geçti. Ebubekir Bujide Ispan- 
yalları sıkıştırdı ve tacize başladı Şehrin muhi
tinden harice çıkartmadı.

(3) — Grammon.
(4) — For Bige.
(5) —For Bige 1513 ve Ogüst Kur 1516 

diyor.
(6 ) — For Bige.
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kileri durdu. Bu durgunluğun sebepleri: İspan
yanın Avrupada uğradığı siyasi ihtilâtlar ve 
nazarı dikkati celbeden yeni dünya keşfi ve bil
hassa Türklerın hattı harbe girmesi ve piştaı 
olarak Barbaroslarm zuhuru idi. (1J

l/ akliların hangi Osman!ı hüküm darı
ztımtmıua tesadüf ettiğini anlamak için /Mi

tli şalı Itırın tarihi saltanatları eedvelidir:
Hicri Milâdi

1 Sultan Osmar. 699 1299
2 Sultan Orhan 726 1325
3 Murad Hüdavendigâr 761 1359
4 Yıldırım Bayazıd 791 1389
*» Fitret devri 804 1401
5 Çelebi Sultan Mehmet 816 1413
6 Sultan Murad 824 1421
7 Fatih Sultan Mehmet 855 1451
8 2. Bayazıd 886 1481
9 I. Yavuz Sultan Selim 918 1512

10 1. Kanunî S. Süleyman 926 1520
11 2. Selim 974 1566
12 3. Murad 982 1574
13 3. Mehmet 1003 1595
14 1. Ahmet 1012 1603
15 1. Mustafa 1026 1617
16 2. Osman 1027 1618
17 1. Mustafa (2 inci defa) 1031 1622
18 4, Murad 1032 1623
19 1. İbrahim 1049 1639
20 4. Mehmet 1058 1648
21 2. Süleyman 1099 1687
22 2. Ahmet 1102 1691
23 2. Mustafa 1106 1695
24 3. Ahmet 1115 1703
25 1. Mahmud 1143 1730
26 3. Osman 1168 1754
27 3. Mustafa 1171 1757
28 1. Abdülhamit. 1187 1774
29 3. Selim 1203 1789
30 4. Mustafa 1222 1807
31 2. Mahmut 1223 1808
32 1. Abdülmecit 1255 1839
33 1. Abdülâziz 1277 1860
34 5. Murad 1293 1876
35 2. Abdülamid 1293 1876
(.ezayİritl 1 iirklere germesine yakın zaman-
Itırdan itilıaren ka/ıtıın /taşalar ( l.stnariittr-

tarihten tdınmu-Ur.)
Çıplak Mustafa paşa (2) 926 1519

Kemankeş Ahmet paşa 939 1532
Barbaros Hayreddin paşa (3) 941 1534
Tavİl Mehmet paşa 953 1546
Sinan paşa 957 1550
Piyale paşa 961 1553
Müezzinzade Şehit Ali paşa 975 1567
Kılıç Ali paşa 979 1571
İbrahim paşa 995 1586
Uluc Haşan Paşa 996 1587
Cıgala zade Sinan paşa 999 1589
Halil paşa 1003 1594
Cıgala zade S inar paşa 1006 1594
Kayapaşazade M ustafapaşa(4) 1010 1601
Derviş Mehmet paşa 1014 1605
Cafer paşa 1015 1606
Hafız Ahmet paşa 1016 1607
Hali] paşa 1018 1609
ö k ü z  Mehmet paşa 1019 1610
Halil paşa (5) 1022 1613
Çelebi Ali paşa 1026 1617
Davud paşa 1026 1617
Çelebi Ali paşa 1027 1618
Halil paşa 1029 1619
Defterdar M ustafa paşa 1030 1620
Halil paşa 1030 1620
Recep paşa 1032 1622
Haşan paşa 1035 1625
Mustafa paşa 1041 1631
Cafer pasa 1041 1631
Deli Hüseyin paşa 1044 1634
Mustafa paşa 1045 1635
Silâhtar M ustafa paşa 1047 1637
Deli Hüseyin paşa 1049 1639
Siyaviş paşa 1051 1641
Uzun Piyale paşa 1052 1642
Ebubekİr paşa 1053 1643
Y usf paşa 1054 1644

( 1) For Bige .
(2) — Kâtip Çelebi, Yılak M ustafa paşa 

diyor. Kendisi arnavut olup am avutça ihtiyar 
demek olan plâk lakablı olduğunu da okudum.

(3) — Kâtip Çelebi tarihi tayini 940 Es- 
marüt teverih 941 Hammet 943 olarak kay
dediyor.

(4) — Kâtip Çelebi bunu Kaptan pa^a 
değil, Ciğalzadenin kaymakamı olarak göste
riyor.

(5) — Kâtip Çelebi 1023 olarak kaydet
miştir .
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M uta paşa 1055 1645
D efterdar Musa paşa (İ J 1057 1647
Fazlı paşa 1057 1647
Ammarzade Mehmet paşa 1058 1648
Ahmet paşa 1059 1649
Bıykl Mustafa paşa 1059 1649
Mehmet paşa 1059 1649
Ali paşa (2) 1059 1649
Derviş Mehmet paşa 1062 1651
Çavuşzadc Mehmet paşa 1063 1652
Murad paşa 1064 1653
Zumazen M ustafa paşa 1065 1654
Mustafa paşa 1066 1655
Kenan paşa 1066 1655
Şeydi Ahmet paşa 1066 1655
Topal Mehmet paşa 1067 1656
Çavuş Mehmet paşa 1068 1657
Deli Haşan paşa 1068 1657
Ali paşa 1069 1658
Husamzade Ali paşa 1070 1659
Abdülkadir paşa 1072 1661
Kara Mustafa paşa 1072 1661
Kaplan Mustafa paşa 1076 1665
Ali paşa 1082 1671
Şeydi zade Mehmet paşa 1087 1676
Kara İbrahim paşa 1088 1677
Kaplan Mustafa paşa 1090 1678
Silâhtar Mustafa paşa 1091 1679
Musahip Mustafa paşa 1095 1683
Mısırlızade M ustafa paşa 1097 1685
Kalaylı Ahmet paşa 1099 1687
Mısırlı M ustafa paşa 1101 1689
Yusuf paşa 1103 1691
Amcazede Hüseyin paşa 1106 1694
Mezomorta Hüseyin paşa 1107 1695
Abdülfettah Hüseyin paşa 1113 1701
Ahçı Mehmet paşa 1114 1702
Osman paşa 1115 1703
Balatacı Mehmet paşa 1116 1704
Abdürrahman paşa 1116 1704
Veli paşa 1116 1704
İbrahim paşa 1118 1706
Mehmet paşa 1121 1709
Elhaç Ahmet paşa 1123 1711
Orsaboca İbrahim Hoca paşa 1124 1712
Süleyman paşa 1125 1713
Ahçı Mehmet paşa 1125 1713
Hoca Süleyman paşa 1125 1713
Canım Hoca Mehmet paşa 1126 1714

İbrahim paşa 1129 1716
Hoca Süleyman paşa 1130 1717
Mustafa paşa 1132 1719
Abdi paşa 1143 1730
Damat Ahmet paşa 1143 1730

Canım Hoca Mehmet paşa 1144 1731
Şahin paşa 1144 1731
Abdi paşa 1144 1731
Murabıt Süleyman paşa 1144 1731
Silâhtar Ebubekir paşa 1144 1731

Canım Hoca Mehmet paşa 1145 1732
Laz Ali paşa 1145 1732
Süleyman paşa 1149 1736
San Mustafa paşa 1153 1740
Şehsuvazzade Mustafa paşa 1157 1744

Ahmet paşa 1157 1744
Sovanyemez M ahmut paşa 1159 1746
Durak Mehmet paşa 1159 1746
Melek Mehmet paşa 1161 1746
Karabağlı Süleyman paşa 1168 1754
Abdülkerim paşa 1173 1759
Im rahor M ustafa paşa 1174 1760
Haşan paşa 1174 1760
Kethüda Mehmet paşa 1175 1761
Sinek Mustafa paşa 1176 1762
Melek Mehmet paşa 1177 1763
Ağa Mehmet paşa 1180 1766
Ağa Hüseyin Hüsnü paşa 1181 1767
Tosun paşa 1186 1772
Süleyman paşazade Mehmet pş 1186 1772
Agribuzi İbrahim paşa 1186 1772
İbrahim paşa 1186 1772
Hüsameddin paşa 1186 1772
Cafer paşa 1187 1773
Cezayirli Gazi Haşan paşa 1188 1774
Giritli Haşan paşa 1203 1788
Küçük Hüseyin paşa 1206 1791
Mehmet Kadri paşa 1218 1803
Hafız İsmail paşa 1219 1804
Hacı Mehmet paşa 1220 1805
Hacı Salih paşa 1221 1806
Seyit Ali paşa 1221 1806
Abdullah Ramiz paşa 1223 1808
Çarhacı Ali paşa 1224 1809
Hafız Ali paşa 1225 1810

(1) — Kâtip Çelebi
(2 ) — Kâtip Çelebi.
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B arbarım ın  Kadırgası.

Şim alî A lrîkada Türkler
Birinci kısım

B irinci Fasıl
1 — Barboroslar: İs ılla rı, O rucun ı-siıliği. kurtu lm ası. M ısıra ç it inesi dönüşü. Su ltan  Kor- 

Kııılln m ünasebeti — diirzii kâhyası ganim eti. —  M ağribi' hareketi. I l ı t ı r  reis, İlaha O ruçlu
birleşm eleri.

Fatih Sultan Mehmet Midilli adasını zap- 
tetdikten sonra gazilerden arzu edenlerin kale
ye muhafız olarak kaydedilmesini emretmişti. 
Adayı alan kuvvetin içinde Anadolu ve Rumeli- 
den bir çok asker vardı. Bunlardan lüzumu ka
darı ayrılarak adada kaldılar. Bu meyanda Var- 
dar Yenicesinden Yakup isminde bir sipahi za
de sipahi de bulunuyordu. Midilli adasında hiç 
İslâm bulunmayıp kâffesi hiristiyan olduğun - 
dan genç muhafızlar evlenmek için bulara mü
racaat zaruretinde idiler.

Fakat hiristiyanlar bunlara kız vermedi - 
ler. Mesele Fatihe arzolundu. Fatih kaledeki as
kerlerin arzu ettikleri kızı ailesinden istemele
rini ve ailesi nzasile vermezse cebren istiyen 
zata verilmesini emretti. Bu emir üzerine Y a 
kup ta adalı bir kızla evlendi vc bu kızdan dört 
oğlu oldu. En büyüğü Ishak, ondan küçüğü

Oruç vc ondan küçüğü Hızır ve en küçüğü II- 
yas idi.

Doğdukları tarihler hakkında bir malûmat 
yoksa da lshakın 867 ve Orucun 869 ve Hızı- 
nn  871 dc doğmuş olması ihtimale çok yakın
dır. (1)

(1) Gazcvatı Hayreddindc (Müddetile 
geldi andan dört oğlu) deniliyor. Midillinin 
fethi (866 - 1462) olduğuna göre Yakup Ağa
nın ilk çocuğunun doğması (867) dan evvel o- 
lamaz. Hayreddin (952 - 1546) da sek
sen yaşını mütecaviz olarak vefat ettiği de 
malûm olduğundan seksen iki yaşında öldüğü 
kabul olunursa tarihi tevellüdü (871 - 1467) 
olur. Orucun doğduğu tarih de bu iki tarihin 
arasındadır. Bunu da birinci çocuktan iki sene 
sonra yani 869 saymak çok yanlış değildir.

Şimali Afrika: 5



66

Bu dört kardeşten Ishak Midillide ticaret 
ediyor, Oruç llyasla birlikte gemicilik ve tüc
carlık yapıyor ve Tarabulus Şama, Iskenderiye- 
ye sefere çıkıyor. Hızır ise Selanik, Siroz, Ag- 
riboza gidip geliyordu. Bu kardeşler bir mem
leket eşyasını ve zahiresini diğer memle
kette satarak faideleniyor ve kimseye mühtaç 
kalmıyorlardı.

Bu ticaret seferlerinin birinde Oruç reis 
kardeşi llyasla beraber Rodos şövalyelerinin 
İslam gemilerine musallat olmağı hedef ve mes
lek edinmiş haydut gemilerine tesadüf ettiler. 
O zaman denizlerde hiç bir emniyet ve millet
ler arasında deniz seyahatleri hakkında bir ka- 
nurj yoktu. Gücü gücü yetene, istediğini yapı
yordu. Oruç da bu müteassıp hiristiyan hay - 
dutlarına karşı koymağa uğraştı. Fakat Senjan 
şövalyelerinin (Gali) Icrine mukabele etmek 
ufak bir gemi için ınümkünsüzdü.

Muharebe neticesinde llyas şehit ve Oruç 
esir oldu. Rodosa götürüldü. (1.)

Bu esnada Rodos kaptanlarından birisi 
memleketin idaresine diğeri askerin zaptu rap- 
tuna bakardı. Yani vali ve kumandan demekti
ler. Oruç reis ganimet payında müştereken bun
lara düştü İki ortaktan birisinin yanında bu • 
lunm akta olan Oruca ev sahibi hiç iş gördürm ü
yor, hendek kesmek vazifesi vermiyordu. Oruç 
ayağında demir olarak geziyordu.

Orucun esir olduğu havadisi Midilliye ge
lince kardeşi Hızır çok müteessir oldu. Fidyei 
necat olarak vererek ağabeyisini kurtarm ak için 
bir çok mal topladı. Aslen Rodoslu olup Midil
lide oturm akta olan bir hiristiyan vardı. Bu 
adam her zaman Rodosa gidip geliyordu. Hızır 
reis, teşebbüsünde kendisine delâlet ve vesatet 
etmek üzere bu adamı da beraberine almağı fa- 
ideli buldu ve merkumu (1000) akçeye razı e- 
derek birlikte gemi ile Bodruma gittiler. H ıris
tiyan, Orucun ahvalini anlamak üzere Rodosa 
gitti.

Fakat H ızır reis Oruç reisle buluşup onun 
reyini almadan hiç bir teşebbüse girişmemesi
ni ona tenbih etmişti. H iristiyan, Rodos’da O- 
ruç reisi buldu Kardeşinin kendisini kurtar - 
mak için külliyetli mal getirdiğini söyledi ve ne 
suretle kurtulm asının mümkün olduğur.u sordu. 
Oruç ço'ı memnun olarak mal getirdiklerini kim
seye söylememesini ve kendi âleminde oturup

biraz sonra gelip kendisiyle tekrar görüşmesini 
tenbih etti.

Oruç reis Rodos’da Santiri oğlu isminde 
insaniyetli ve zengin birisile tanışmıştı; ona 
müracaat etti. Sen iyi bir adamsın, esirlerin ha
linden bilirsin, lütfen beni satın al, istersen ge
ne satarsın dedi. Santiri oğlu Orucun bu tek
liften bir maksadı olduğunu anlamakla beraber 
kabul etti. Bu anlaşmayı kimseye faşetmiyerek 
kendisini kaptanlarla beraber dükkânında otu-

(1 ) Barbaros kardeşlerin hayatı hakkın
da en iyi menba say lan (K âtip Çelebi)nin 
(T uhfetülkibar) adlı eserinin (Gazevatı Hay- 
reddin Paşa) dan hülâsa edildiği söyleniyor. 
Tuhfetülkibar'ın gördüğüm el yazısı vc bas
ma nüshalarında hep Hızır reisin Rodoslulara 
esir olduğu yazılarak en birinci hata yapılmış
tır.

Manzum ve mensur (Gazevatı Hayred- 
din) in her ikisinde de (Y akup) un Selanik kur- 
bunde Vardar Yenicesinden olduğu m usanah 
iken Aceovalı denilerek bir hata daha yapıl - 
mıştır. Aceova rivayetinin nereden çıkmış ol
duğunu anlıyamadım. (Aceova) Gelibolu ya
rım adasında At limanının garbinde ve İmroz 
adasının Kefalos burnunun şimalinde olduğu 
kitabı bahriyede gösteriliyor. Yenice Vardar 
ise Sclânik civarındadır. Burası ile hiç münase
beti yoktur. Anlaşılan kitaplar biribirinden ikti
bas olunurken bu hatalar yapılmıştır. (Gazeva- 
tı Hayreddin Paşa) ıım Topkapı sarayı kütüp
hanesinde el yazısilc ve sonu eksik bir nüshası 
vardır. Bunu tetkik ettim. Darülfünun kütüp
hanesinde Halis Efendi kütüphanesinden geti
rilmiş kitaplar arasında (Tarihi Elcezayir) diye 
kaydolunmuş bir kitap gördüm : tetkik edince 
bunun Gazevatı H ayreddin Paşanın mensur bir 
nüshası olduğunu anladım. Bu kitapta Gazcva- 
tın biri manzum diğeri mensur olarak iki nüs
hası tertip ve tahrir olunduğu tasrih olunuyor. 
Yazan Barbaroslarla beraber karada ve deniz
de muharebelerde bulunmuş olup Nahifi ta - 
hallus etmiştir. Münderecatı manzumun tam a
men aynıdır. Yalnız bu mensurdur.

Hammer dahi böyle bir kitabın mevcut ol
duğunu yazıyor. H ayreddin vc Oruç reislerin 
kaydettiğim vakaları bunlardan alınmış olmak
la cn doğru tetkikler sayılabilir.
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rurken işine gidiyormuş gibi önlerinden geçerek 
vesilei kelâm olmasını tenbih etti. Oruç da o- 
nun dediği gibi yaptı. Santiri oğlu Orucu ge
çerken görerek bu T ürkü kendisine satmasını 
kaptanlara söyledi. Kaptanın birisi razı oldu, 
pazarlığa girişti. Oradaki diğer zevatın tavas
sutu ile (25) bin akçe paha kestiler. O ruçta his
sedar olan ikinci kaptan bu satışa razı olmadı, 
ve yirmi beş bin akçenin yansını diğer hisse
dar kaptana vererek Oruca tama mile sahip ol
du.

Yeni sahibi Orucu evine götürdü ve aya
ğına ikinci bir zincir vurarak hendeğe attı. Bu 
hal ile birkaç gün geçti. Oruç reis çok mütees
sir olmuştu, bir gün kendisini muhafazaya me
mur adama kaptanı görmek istediğini söyliye- 
rek kaptanın yanına çıktı. Kendisine ne için 
ikinci bir demir vurulup hendeğe bırakıldığını 
sordu. Kaptan dedi ki: Ben seni bu kadarla mı 
bırakacağım, zannediyorsun? Ben sana daha 
bir kaç demir vurup ne azaplar, ne eziyetler e- 
deceğim. Başına ne serencamlar getireceğim, 
bunları şimdi anlıyamazsın, fakat çektiğin va
kit anlarsın..

O ruç: — Pek âlâ... Fakat bunlardan mak
sadın nedir? Diyince:

— Maksadımın ne olduğunu bilmiyor mu
sunuz? Senin kardeşin hesapsız mal getirmiş. 
Bodrumda imiş, sen vermek istemiyormuşsun.. 
işte şimdi halini gör, dedi.

Bu münakaşadan sonra kaptan Orucu tek
rar handeğc yolladı. Bu sırada Şehzade Sultan 
K orkut Antalya valisi idi. H er sene Allah rıza
sı için biraz para ayırarak Kodoşa adam gönde
rir ve İslâm esirlerini abp azad ederdi.

Bu sene dahi kapıcı başısının eline para 
vererek Rodosa esir olup hendek kesmekte olan 
kırk müslüman esirin satın alınmasına gönder
mişti. Kapıcıbaşı esirleri satın aldı, paralannı 
verdi. Bir Rodos gemisi bu esirleri Antalya sa
hillerine kadar götürüp bırakacaktı. Oruç reis 
de kürekçi olarak ve eziyet olsun diye bu ge
miye konulmuştu. Rodos’da iken Oruç reis a- 
yağındaki demirlerden birisini zedelemiş vc 
kırmıştı. Gemide giderken arkadaşları Oruca 
hiristiyan olmayı teklif ettiler. Çünkü Oruç iyi 
rumca biliyor ve sohbeti tatlı idi. Oruç reis Ro- 
doslulann kılıçlarına, elbiselerine koydukları 
haçları göstererek kendi kendini bile müdafaa

edemiyen böyle bir Allaha tapamıyacağmı vc 
Hazreti Muhammedin kendisini kurtaracağını 
söyledi. H ıristiyanlar buna güldüler ve (Hele- 
şinıdiki halde küreği çeke dur; bu hava ile 
gönlünü eğlendirip hoşça tutagör.. Bakalım ne 
zaman senin Muhammedin gelip seni kurtara
cak, sen de kürek çekmekten kurtulacaksın?) 
dediler. Gemi Antalyaya yakın bir burunda 
yattı.

Geminin sandalı balık tutm ak için aynl- 
dı. Gemi sandalsız kaldı. Bu esnada bir fırtına 
çıktı ve âlemi zulmet kapladı. (1) Bu fırtına 
ve karanlık içinde herkes çalıştı, yoruldu, ve 
uyudular. Oruç reis evvelce kırmış olduğu de
miri attığı gibi o gece tayfalann meşguliyetin
den de istifade ederek ikinci demiri kesti . 
Allaha sığınıp kendisini dalgalara a ttı ve yüze 
yüze karaya çıktı, ve secdei şükrana vardı. 
Yavaş yavaş yola girdi. Oraya yakın ve tepe 
üzerinde bir köye erişince tesadüfen bir kadın
cığın evine gitti. Halini anlattı. Bütün köy
lüler duyarak Orucun yanına geldiler, kurtu l
duğuna sevindiler.

Bu köy zaten Rodos kaçaklarının uğrağı 
idi. Gelen esirleri yedirir, giydirir, ve yolcu 
ederlerdi. Oruç reise de don, gömlek, kaftan 
vc başına tülbend, ayağına pabuç, eline biraz 
para vererek ikram ettiler.

Esirleri taşıyan gemi gece yarısı hareket 
edecekti, fakat m ürettebat yoklanıp Orucun 
kaçtığı anlaşılınca sabaha kadar kaldı. Orucun 
kurtulup kultulmadığını anlamak için kaptan 
sahile kayıkla üç kişi yolladı. Bunlar köye geldi 
ler, sorup Orucu buldular, ve demiri kırıp kaç
masını takdir ettiler; Oruç bu kaçışın Hazreti 
Muhammedin mucizesi olduğunu beyan ederek 
onları geri yolladı. Gemiciler dönüp kaptana 
malûmat verdiler. Kaptan pek müteessir ola
rak yoluna devam etti.

H ızır reis ise Bodrumda Rodostan haber 
bekliyordu. Nihayet Rodosa yolladığı hıristi- 
yan geldi ve kardeşinin gemiden kaçıp kurtu l
muş olduğunu bildirdi. Hızır rei» evvelâ inan
madı. fakat limandaki gemilerden sorup anla
yınca kemali meserretle Midilliye döndü. Ev
velki gibi ticaret ve reislikle meşgul oldu.

(1) — Bu bahiste ekseri ibare vc kelimeler 
Gazevatın ayni olarak alınmıştır .



O r u ç  r e i s  g e c e y i  b u  k ö y d e  g e ç i r d i k t e n  s o n 

r a  s a b a h l e y i n  y o l a  ç ı k ı t ı .  Y ü r ü y e r e k  A n t a l y a y a  

g e l d i .  K e n d i s i n e  b i r  i ş  a r a m a ğ a  b a ş l a d ı .  A n t a l -  

y a d a  h u y u  g a y e t  i y i  b i r  b ü y ü k  g e m i  s a h i b i  A l i  

r e i s  i s m i n d e  b i r  z a t  v a r d ı ,  M ı s ı r a  s e f e r  e d e r d i .  

O n a  m ü r a c a a t l a  g e m i s i n d e  y e l k e n  r e i s l i ğ i  i s t e d i .  

A l i  r e i s  e v v e l c e  g e m i  k u l l a n m ı ş  b i r  k a p t a n ı n  h i z 

m e t i n i  m e m n u n i y e t l e  k a b u l  e t t i .  M u v a f ı k  b i r  

r ü z g â r l a  h a r e k e t  e t t i l e r .  M ı s ı r a  v a r d ı l a r .  O r u ç  

r e i s  M ı s ı r d a  S u l t a n  K a d ı r g a l a r ı n ı n  b i r i n d e  r e i s 

l i k  b u l a r a k  l û t u f k â r  A l i  r e i s i n  g e m i s i n d e n  o r a y a  

g e ç t i .

B u  s ı r a d a  M ı s ı r  S u l t a n ı  b i r  d o n a n m a  y a p ı p  

H ı n d i s t a n a  g ö n d e r m e k  n i y e t i n d e  i m i .  D o n a n 

m a y a  l â z ı m  o l a n  k e r e s t e l e r i  h a z ı r l a y ı p  g e t i r m e k  

ü z e r e  b i r k a ç  g e m i y i  P a y a s  k ö r f e z i n e  g ö n d e r d i  . 

O r u ç  r e i s i n  k a d ı r g a s ı  d a  b u n l a r l a  b e r a b e r d i .  K a 

d ı r g a l a r ı n  m ü r e t t e b a t ı  v e  d i ğ e r  a m e l e  k a r a y a  ç ı 

k a r a k  k e r e s t e  t e d a r i k i  i l e  u ğ r a ş m a ğ a  b a ş l a d ı l a r .  

M ı s ı r  d o n a n m a s ı n ı n  k ö r f e z e  g i r d i ğ i n i  h a b e r  a l a n  

h ı r i s t i y a n l a r  b i r  g ü n  g a f l e t t e n  b u n l a r ı  b a s t ı r d ı 

l a r  v e  g e m i l e r i ,  v e  h a z ı r l a n a n  k e r e s t e l e r i  y a k t ı 

l a r  K a r a d a  k a l m ı ş  o l a n  g e m i c i l e r  d e ,  h e r k e s  

m e m l e k e t i n e  d a ğ ı l d ı .

O r u ç  r e i s  g e n e  A n t a l y a y a  d ö n d ü .  A n t a l y a d a  

v a l i  o l a n  Ş e h z a d e  K o r k u t ’ t a n  m ü s a â d e  a l a r a k  

( 1 8 , )  o t u r a k l ı  b i r  g e m i  y a p t ı r d ı ,  d o n a t t ı ,  d e n i z e  

ç ı k t ı .  A l l a h a  s ı ğ ı n ı p  R o d o s  a d a l a r ı n a  d o ğ r u  y o l 

l a n d ı .  B ü t ü n  a d a l a r  a r a s ı n ı  v e  a d a l a r ı  g e ç i l m e z  

o t u r u l m a z  h a l e  g e t i r d i .  N i h a y e t  h e r k e s  R o d o s  

b e y i n e  O r u c u n  e l i n d e n  ç e k t i k l e r i n i  v e  a d a l a r  

a r a s ı n d a  g e m i l e r  y ü r ü m e d i ğ i n i ,  a d a l a r d a  h e r k e 

s i n  i ş i n d e n  g ü c ü n d e n  m a h r u m  k a l d ı ğ ı n ı  a n l a t t ı 

l a r .  R o d o s  ş ö v a l y e l e r i  d e  b i r  k a ç  g e m i  d o n a t ı p  

O r u c u n  p e ş i n e  y o l l a n d ı l a r .

R o d o s  g e m i l e r i  h e r  l i m a n ı ,  h e r  k ö ş e y i  a r a 

m a ğ a  b a ş l a d ı l a r .  V e  O r u c u  b i r  l i m a n d a  y a t a r 

k e n  b a s t ı l a r , .  O r u ç  y o l d a ş l a r i y l e  b e r a b e r  k a r a y a  

ç ı k t ı .  E s i r  o l a r a k a  a l ı p  g e m i d e  b u l u n m a k t a  o -  

l a n  h ı r i s t i y a n  ç o c u k l a r ı n ı  d a  ç ı k a r d ı .  S u l t a n  

K o r k u t ’ u n  l ü t u f k â r l ı ğ ı n a  i l t i c a  e t m e k  ü z e r e  

Ş e h z a d e n i n  n e r e d e  o l d u ğ u n u  t a h k i k  e d e r e k  M a -  

n i s a d a  b u l u n d u ğ u n u  ö ğ r e n d i .  O r u ç  r e i s  M a n i -  

s a y a  g i t t i .  S u l t a n  K o r k u d u n  m u s a h i b i  P i y a l e  

B e y  i l e  g ö r ü ş t ü .  P i y a l e y e  i k i  e s i r  v e  Ş e h z a d e y e  

d ö r t  e s i r  p e ş k e ş  ç e k t i .  P i y a l e  b e y  O r u c u n  h a l l e 

r i n i  S u l t a n  K o r k u d a  a n l a t t ı .  Ş e h z a d e  p e k  z i y a d e  

k ı z d ı .  O r u c u n  i s t e d i ğ i  g i b i  b i r  g e m i  y a p t ı r m a k  

ü z e r e  İ z m i r  k a d ı s ı n a  b i r  e m i r  y a z a r a k  O r u c a
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v a r d i .  V e  h ı r i s t i y a n l a r d a n  i n t i k a m ı n ı  a l m a ğ a  

y o l l a d ı .  O r u ç  İ z m i r e  g e l d i .  E m i r i  k a d ı y a  g ö s 

t e r e r e k  m ü n a s i p  b i r  y e r d e  2 4  o t u r a k  b i r  g e m i  

y a p t ı r d ı .  Y e n i  g e m i s i y l e  F o ç a y a  g i t t i .

G e m i y i  o r a d a  b ı r a k a r a k  k e n d i s i  M a n i s a y a  

g e l d i .  P i y a l e  i l e  b u l u ş t u .  P i y a l e  O r u c u n  k a d 

r i n i  y ü k s e l t m e k  i ç i n ,  d i v a n d a  k e n d i s i n i  K o r 

k u d u n  h u z u r u n a  ç ı k a r d ı .  K o r k u d  d a  y e n i  r e i s e  

h i l ’ a t  g i y d i r d i  v e  h a y ı r  d u a  e d e r e k  i z i n  v e r d i .

P i y a l e n i n  d e  b i r  g e m i s i  v a r d ı .  O  g e m i y i  d e  

O r u c a  ı s m a r l a d ı ,  h a b e r  e k s i k  e t m e m e s i n i  v e  n e  

i h t i y a c ı  o l u r s a  a d a m  g ö n d e r i p  b i l d i r m e s i n i  t e n -  

b i h  v e  i z a z  v e  i k r a m  e t t i .  D i y a r ı  R u m d a  y ü -  

r ü m e y i p  F r e n g i s t a n a  s a l m a s ı n ı  t a v s i y e  i l e  g ö n 

d e r d i .

O r u ç  r e i s  F o ç a y a  g e l d i ,  b i s m i l l a h  d i y e r e k  

a y a ğ ı m  g e m i y e  b a s t ı  v e  d e n i z e  a ç ı l d ı .  M i d i l l i y e  

g e l d i .  A k r a b a s i y l e  g ö r ü ş t ü .  T e k r a r  s e f e r e  ç ı k t ı .  

S e y r  e s n a s ı n d a  ( P o l y e )  y a k a s ı n a  g e ç t i .  O r a l a r 

d a  ş i k â r  e d i p  g e z e r k e n  i k i  p a r ç a  z a p t  i l e  d o y u m 

l u k  e d i p  R u m e l i  y a k a l a r ı n a  d ö n ü y o r d u .  A g r i -  

b u z  a d a s ı  y a k ı n l a r ı n d a  ( D ü r z i  K i y a s j  d e n i l e n  

y e r e  g e l i n c e  l i m a n d a  ü ç  h ı r i s t i y a n  k a l y o n u  g ö r 

d ü .  K a l y o n l a r  a t e ş  e d e r e k  O r u c u  l i m a n a  g i r 

m e ğ e  b ı r a k m ı y o r l a r d ı .  O r u ç  r e i s  d o s t ç a  g e l d i 

ğ i n i  v e  k e n d i l e r i n e  z i y a n ı  d o k u n m ı y a c a ğ ı n a  a h -  

t e d e c e ğ i n i  a n l a t t ı y s a  d a  r a z ı  o l m a d ı l a r .  V a f i r t o p  

v u r d u l a r .  O r u ç  r e i s  a r a k a d a ş l a r ı n a  d e d i  k i  :  

( B i z  b u n l a r a  z a r a r  v e r m e m e ğ i  a h d e t m i ş k e n  o n 

l a r ı n  b i z i  r e n c i d e  e t m e s i  b a ş l a r ı n a  b e l â y ı  d a v e t  

e t m e k t i r .  Ş ü p h e s i z  k a z a y a  u ğ r a m a l a r ı  y a k ı n 

d ı r .  B u n l a r  b i z e :  A v  b u l m a k  i ç i n  d e n i z l e r  a ş ı 

y o r s u n u z .  B i z  i s e  i ş t e  a y a ğ ı n ı z a  g e l d i k .  G e l i n  b i 

z i  a l ı n  d i y o r l a r .  V a l l a h  b e n  b u n l a r a  ç a t a r ı m . )  

y o l d a ş l a r  d a  O r u c u n  r e y i n d e  i d i l e r .  O r u ç  r e i s  

s a n c a k  k a l d ı r ı p  k a l y o n l a r ı n  ü z e r i n e  y ü r ü d ü .

İ k i  t a r a f t a n  h a y l i  c e n k  o l d u .  H a k i k a t e n  k a 

z a l a r ı ,  y a k ı n  i m i ş  v e  b e l â y ı  d a v e t  e t m i ş l e r . . .  N e 

t i c e d e  O r u ç  g a l i p  o l d u  v e  k a l y o n l a r ı  a l a r a k  M i 

d i l l i y e  g e l d i . . .

M i d i l l i d e  S u l t a n  K o r k u d u n  S u l t a n  S e l i m 

d e n  k o r k u p  k a ç t ı ğ ı n ı  i ş i t t i .  ( 9 1 8  T e ş r i n i s a n i  

1 5 1 2 , )  ( 1 )  O r u ç  r e i s  d e f a l a r l a  S u l t a n  K o r k u d u n  

l û t f u n a  ,  h i m a y e s i n e  n a i l  o l m u ş t u .  B u  h u s u s i 

y e t  b i t t a b i  h e r  t a r a f t a  v e b  i l h a s s a  M i d i l l i d e  d u 

y u l m u ş t u .  B u n d a n  d o l a y ı  k e n d i s i n i n  K o r k u d l u  

s a y ı l a r a k  s ı k ı ş t ı r ı l a c a ğ ı n d a n  h a k l ı  o l a r a k  k o r k -

( 1 )  —  H a m m e r .



t u  İ k i  ç e k t i r i ,  b i r  g e m i  v e  b i r  p a r ç a  a l ı p  m ü 

t e b a k i s i n i  y a k a r a k  M ı s ı r a  d o ğ r u l d u .

M ı s ı r  S u l t a n ı n a  b i r k a ç  e s i r  t a k d i m  i l e  k  ş ı  

İ s k e n d e r i y e d e  g e ç i r m e ğ e  m ü s a a d e  i s t e d i .  H a 

b e r  v e  p e ş k e ş l e r  S u l t a n a  e r i ş i n c e :  ( N e r e d e  i s t e r 

s e n i z  c r a d a  k ı ş l a y ı n .  Y a l n ı z  k i m s e y i  i n c i t m e 

y i n .  K i m s e  s i z d e n  ş i k â y e t e  g e l m e s i n )  c e v a b ı  

i l e  m u v a f a k a t  e t t i .  B u  t a r i h t e  M ı s ı r  S u l t a m  

( M e l i k  E ş r e f  K a n s o g u r ı )  i d i .

1 5 1 3  b a h a r ı  g e l i n c e  O r u ç  r e i s  g e m i l e r i n i  

d o n a t a r a k  d e n i z e  ç ı k t ı .  A v l a n a  a v l a n a  d o l a 

ş ı p  b i r ç o k  g a n i m e t l e r  a l a r a k  C i r b e y e  y e t i ş t i .  

E s i r l e r i n i ,  e ş y a s ı n ı ,  g a n i m e t  m a l l a r ı n ı  o r a d a  m u 

h a f a z a l ı  b i r  y e r e  k o y u p  t e k r a r  h ı r i s t i y a n  s a h i l l e ,  

r i n e  y e l k e n  a ç t ı .  ( 1 5 1 3 ) .

Y a v u z  S u l t a n  S e l i m  A n a d o l u  l i m a n l a r ı n d a n  

h i ç b i r  g e m i n i n  h a r e k e t  e t m e m e s i n i  e m r e t m i ş  v e  

b u  e m r i n  i c r a s ı n ı  t e m i n  i l e  l i m a n l a r d a  b u l d u ğ u  

b ü t ü n  g e m i l e r i  y a k m a s ı  i ç i n  K a p t a n  İ s k e n 

d e r  p a ş a y ı  m e m u r  e t m i ş t i .  İ s k e n d e r  b u  e m r i  

ş i d d e t l e  y e r i n e  g e t i r i y o r d u .  ( 1 )

H ı z ı r  r e i s  a ğ a b e y s i n i n  M i d i l l i d e n  

h a r e k e t i n d e n  s o n r a  İ s k e n d e r  p a ş a n ı n  z u 

l ü m  v e  ş i d d e t i  v e  k e n d i s i n i n  d e  O r u 

c u n  k a r d e ş i  o l m a s ı  h a s e b i y l e  K o r k u d l u  s a y ı l m a s ı  

v e  d e n i z l e r d e  s e f e r  y a s a k  o l a r a k  t i c a r e t i n  b o 

z u l m a s ı  s e b e p l e r i n d e n  d o l a y ı  O r u ç  r e i s  g i b i  

b u l d u ğ u  v e  k a d i r  o l d u ğ u  k a d a r  b u ğ d a y ı  g e m i 

s i n e  y ü k l e y i p  M a ğ r i p  t a r a f ı n a  s a l d ı .  M a ğ r i p  

v i l â y e t i n i n  b i r  t a r a f ı n a  g i d i p  z a h i r e y i  s i y a h  k ö 

l e l e r l e  d e ğ i ş t i r e r e k  P r e v z e y e  g e l d i .  O r a d a  g e m i 

s i n i  s a t t ı .  A r a p l a r ı  d a  M e ş k l o r  p a n a y ı r ı n d a  s a 

t ı p  S m e n d i r e  t a r a f l a r ı n a  h u d u d a  g i t m e k  n i y e 

t i n d e  i d i .

F a k a t  g e m i y i  a l a n  a d a m  t a a l l ü l  e d i p  p a r a y ı  

v e r m e d i ğ i n d e n  t e k r a r  P r e v z e y e  g e l d i .  G e m i y i  

b a ş k a  b i r i n e  s a t t ı .  A y a m a v r a d a  b i r  g e m i  b u l d u .  

O n u  a l d ı ,  v e  d o n a t t ı .  B i r  g e m i  d e  e v v e l c e  s a t ı n  

a l a r a k  k e r e s t e  v e  k ü r e k  y ü k l i y e r e k  C i r b e y e  

y o l l a m ı ş t ı .  K e n d i s i  d e  a v l a n a r a k  g i d e r k e n  

k a r d e ş i  O r u ç  r e i s  k a r ş ı s ı n a  ç ı k a g e l d i .  İ k i  k a r d e ş  

b u l u ş u p  s e v i n d i l e r .  ( 9 1 9  -  1 5 1 3 , )  B a b a  O r u ç  

C i r b e d e k i  e ş y a s ı n ı  a l ı p  d ö n m e k  n i y e t i l e  o r a y a  

g i t m e k t e  i d i .  K a r d e ş i y l e  b u l u ş u n c a  T u n u s a  

g i t m e ğ i  k a r a r l a ş t ı r d ı l a r .

O r u ç  g e m i l e r i n i n  b i r i s i n i  d ö r t  y ü z  a l t ı n a  s a t 

t ı .  K e n d i  b i n d i ğ i  g e m i y e  d e  k ü r e k  y ü k l i y e r e k  

T u n u s a  g i r d i l e r .  O  e s n a d a  T u n u s  h ü k ü m d a r ı  

E b u  A b d u l l a h  M e h m e t  i d i .  ( 9 0 0  -  1 4 9 4 )  d e

T u n u s t a  H a f i s ’ l e r d e n  ( B i r i n c i  E b u  A b d u l l a h  )  

M e h m e d d e n  s o n r a  y e r i n e  k a r d e ş i  E m i r  Z e k e r i 

y a  v e  o n u n  y e r i n e  a m c a s ı n ı n  t o r u n u  İ ş b u  i k i n c i  

E b u  A b d u l l a h  M a h m e t  ( 9 0 7  -  1 5 0 1 )  d e  g e l e r e k  

2 3  s e n e  h ü k ü m e t  e t m i ş t i r .

Şehzade K orkud  hakkında bir hulâsa 
İ k i n c i  B a y a z ı d ı n  b e ş  o ğ l u  A n a d o l u n u n  e n  

g ü z e l  b e ş  e y a l e t i n i  i d a r e  e d i y o r l a r d ı .  B u  m e 

y a n  d a  Ş e h z a d e  K o r k u d  d a  e v v e l â  S a r o h a n a  t a 

y i n  o l u n m u ş t u .  F a k a t  s o n r a  b a b a s ı  T e k e  s a n 

c a ğ ı n a  n a k l e t t i .  Ş e h z a d e  o r a d a n  m e m n u n  o l 

m a d ı .  T e k r a r  S a r o h a n a  n a k l i n i  i s t e d i y s e  d e  k a 

b u l  o l u n m a d ı .  K o r k u d  s a d r a z a m  A l i  p a ş a  i l e  

a r a l a r ı n d a k i  m ü n a f e r e t t e n  v e  b u  t a l e b i n i n  r e d 

d i n d e n  m ü n f e i l  o l a r a k  h a c c e  g i d e c e ğ i n i  b a b a 

s ı n a  b i l d i r e r e k  M ı s ı r a  g i t t i .  ( M u h a r r e m  9 1 5  

v e  N i s a n  1 5 0 9 )  M ı s ı r  h ü k ü m d a r ı  M e l i k  E ş r e f  

K a n s o g u r i  K o r k u d u  p e k  ş a ş a a l ı  s u r e t t e  k a b u l  

v e  m i s a f i r  e t m e k l e  b e r a b e r  h a c c e  g i t m e k  i ç i n  

k e n d i  a r a z i s i n d e n  g e ç m e s i n e  v e  S u l t a n  B a y a z ı d -  

l a  s u l h u  i h l â l  e d e c e k  d i ğ e r  m e t a l i b i n e  m ü s a â d e  

e t m e d i .  K o r k u d  b i r  m e k t u p l a  s a d r â z a m a  m ü 

r a c a a t  v e  o n u n  p a d i ş a h  n e z d i n d e  t a v a s s u d i y l e  

g e n e  T e k e s a n c a ğ ı n d a  i p k a  e d i l d i .  K o r k u d  g e l i r 

k e n  R o d o s  ş ö v a l y e l e r i  S u l t a n  C e m  g i b i  b u n u  

d a  e s i r  e t m e k  i s t e d i l e r .  F a k a t  K o r k u d  s e l â m e t 

l e  A n t a l y a y a  ç ı k t ı .  ( 9 1 5  H . )

K e f e  e y a l e t i  v a l i s i  o l a n  Ş e h z a d e  S e l i m  E d i r -  

n e y e  k a d a r  g e l e r e k  b a b a s i y l e  g ö r ü ş m e k  v e  R u -  

m e l i d e  b i r  e y a l e t  a l m a k  i s t e m i ş t i .  ( M a r t  1 1 5 1 )  

Ş e h z a d e  S e l i m e  S e m e n d i r e  e y a l e t i  v e r i l e r e k  u -  

z a k l a ş t ı r ı l d ı .  B u  s ı r a d a  Ş e h z a d e  K o r k u d  k a r d e 

ş i n i n  E d i r n e y e  g e l d i ğ i n i  d u y u n c a  o  d a  k o ş u p  

S a r o h a n  e y a l e t i n i  z a p t e t m i ş t i .  ( 1 1 5 1 ) .

H e r  i k i  Ş e h z a d e n i n  n i y e t i  d e  b a b a l a r ı  ö l 

d ü ğ ü  v a k i t  y a k ı n ı n d a  b u l u n u p  t a h t ı  k a p m a k t ı .  

B u  s ı r a d a  p a d i ş a h  K a r a g ö z  p a ş a  k u m a n d a s n d a  

ş a k i  ( Ş e y t a n k u l u )  y a  k a r ş ı  g ö n d e r d i ğ i  o r d u n u n  

b o z u l d u ğ u n u  h a b e r  a l a r a k  E d i r n e d e n  İ s t a n b u l a  

g e l m i ş t i .  Ş e h z a d e  S e l i m  d e  h e m e n  S e m e n d i r e  

y o l u n d a n  d ö n ü p  E d i r n e y e  g e l d i .  ( R e b i ü l e v v e l

(1 ) — İskender paşanın kaptanlığ ına bir 
yerde tesadüf edememiştim . Deniz lisesi tarih  
muallimi Fevzi K u rt oğlu B ursada mahkemei 
şerıyye kayıdlarından bulduğu bir vesikayı lü t
fen bana gösterdi İskender paşa (1512) de Y a
vuz tarafından  öldürülm üştür.
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917 Haziran 1511) İkinci Bayazıd arlık kendi
sine itaatsizliği tahakkuk eden bu oğlunun üze
rine yürüdü. Mağlûp etti. Şehzade Selim de 
Kırıma döndü. Şehzade Korkud kardeşleri gibi 
saltanatı kendisine temin arzusiyle ve vükelânın 
davetiyle (H ebri sahih) Istanbula gelerek ye
niçeri kışlasına debalet etti. Yeniçerilliler K or
kuda hürmet ettiler. Babasının elini öpmek a r
zusunu huzuru padişahiye kadar beraber g it
mekle temin eylediler. Fakat padişahlığı mu
vafık görmediler. Şehzade Selim Kırımda tek
ra r İstanbul üzerine yürüdü. Yeniçeriler de 
onu seviyordu. Şehzade Selim Istanbula gel
di. Ekâbiri devlet ve Korkud tarafından selâm
landı. İkinci Bayazıd oğluna padişahlığı ter- 
ketti. (18 Sefer 918 - 25 Nisan 1512) Amasya 
valisi olan Şehzade Ahmedin oğlu babasının 
müsaâdesiyle Bursayı zaptettiğini haber alan 
Sultan Selim yetmiş bin kişi ile Bursaya Alâed- 
dinin üzerine yürüdü. (15 Cemaziyüllevvel 918
- 29 Temmuz 1512) Hiç bir şehzadenin vaktiyle 
(Cem) in yaptığı gibi Avrupaya kaçmaması 
için de Anadolu sahillerinde dolaşmak ve »eyrü 
seferi menetmek üzere (25) kadırga gönderdi. 
Sultan Selim (27 Teşrinisâni 1512) de beş bira- 
derzadesini Bursada öldürttü . Korkud, Sultan 
Selim tarafından Saruhan eyaletinde ipka olun
muş ve mahalli memuriyetine gelmişti. Sultan 
Selime bir mektup yazarak cevap almıştı. Bu 
cevapta Sultan Selim, kendisi sadakatte devam 
ettikçe hiç bir şeyden çekinmemesi hakkında 
teminat veriyordu. Fakat Sultan Selim Kor- 
kud'da taht için kavga çıkarmak emeli hissetmiş 
ve Şehzadeye ümerayı askeriye ağzından davet
kâr müsanna m ektuplar göndermişti. Korkud 
hileyi sezmiyerek muvafık cevap vermiş oldu
ğundan mahvı takarrü r etm işti. Sultan Selim 
av bahanesiyle âni olarak Bursadan hareketle 
beş günde on bin kişi ile Manisa önüne yetişti. 
Korkudla Piyale şehirden çıkıp kaçmağa muvaf
fak oldular. (21) gün bir mağarada saklı kal
dılar Kıyafetlerini değiştirerek Teke eyaletine 
girdiler. Oradan Avrupaya geçmek çarelerini 
arıyacaklardı. Bir kaya oyuğunda saklı iken 
Piyalenin atını bir köylüye vererek yiyecek a- 
ramağa /o lladılar. Köylünün elindeki bu m uh
teşem binek atı şüpheyi celbetti, ve takip oluna
rak Korkud'un saklandığı yer bulundu. Korkud

tutulup Bursaya götürüldü. Orada öldürüldü. 
(919) (H am m er).

Bu ufak hulâsayı Orucun vc Hızırın Mağ- 
ribe gittikleri tarihi tahmin ve takdir edebilmek 
için yazdım. Oruç reisin Şehzade Korkudun 
kaçtığını duyarak Midilliden hareketi 
muhakkak olduğuna göre bu hareket ancak
1512 Kânunevvelinde olabilir. Çünkü Sultan 
Selimin biraderzadelerini öldürmesi 27 teşrini
sanide olup Manisa üzerine hareketi bundan 
sonradır. Şehzadelerin Avrupaya kaçması 
için İskender Paşanın denize çıkarılması da 
(29 temmuz 1512) dir. O ruç bu tarihte hare
ket etmiş bile olsa gene 1512 senesi ortası de
mektir. Oruç reisin Anadolu sahillerinde ha
reketin yasak olması üzerine denize açılması ve 
Hızır reisin dc b ir müddet sonra onun arkasın
dan gitmiş olması pek muhtemeldir. H er nasıl 
olursa olsun iki kardeşin hareketleri arasında 
çok zaman geçmemiştir. H er ikisi dc 1512 ni
hayetlerine doğru Midilliyi terketmişlerdir.

Ecnebi müverrihlerin bazıları (Grammon 
For Bige) Barbaroslann 1510, 1512 de Tunusa 
geldiklerini ve bazı m uharrirler dc Barbarosla- 
rın (900) tarihinden evvel bile Mağribdc ol
duklarını yazıyorlarsa da elimizde yegâne mer
ci olan (Gazevatı Hayreddin reis) Baba Orucun 
Korkudun firarından sonra garba gittiğini sera- 
haten bildiriyor. Korkudun Sultan Selimden 
kaçması ise (918 - 1512) tarihinde olduğu mu
hakkaktır.

Oruç reisin kaçtığı senenin kışını Iskende- 
riyede geçirmiş olduğu da müttefikialeyh oldu
ğuna göre Cirbeye gitmesi 1513 ilkbaharı vc 
Tunusa müracaatı da o sene zarfında olması ne
ticesine varılıyor.

Ecnebi müellif ve müverrihlerin Mağrib su
larındaki ve hepsi şöhret almış korsanları ( Ba
ba O ruç) saymış olmaları mümkündür. Burak 
reis, Kurdoğltı Muslihiddin reis, Sinan reis. 
P iri reis, Kemal reis, (900) senesinde Mağrib 
sularında bulunmuş olabilirler. İsimlerini bi
lemediğimiz birçok kahraman reisler de o sular
da dehşet vermişlerdi. (Kitabı bahriye) leri te t
kik ettim. Bahriye kütüphanesinde iki nür.' 
sı vardır. İkisi dc Bozda adalı Haşan paşa ta
rafından teberru edilmiştir. Birisinin esas nu
marası (1673) ve cildin altında yazılı isim (P iri 
Kaptanın Sultan Süleymana takdim ettiği tari-



tali tarifnam esi) dır. İkincisinin esas numarası 
' »i74 tür. Birinci sayfasında kitap ismi olaral*
(H aza K itabülbahriye) yazılmıştır.

ikisi dc ayni eserdir. Birincisi eskidir, 
(kincisi, pek muhtemeldir ki, ondan kopye 
edilmiş ve haritaları tarama kalemiyle ve m un
tazam mikyaslarla bir harita mütehassısına yap 
tırılm ıştır. Birincisinin yazısı, resimleri, tarzı 
ifadeleri eski olduğunu gösteriyor. Dağların, 
sahillerin menazırı resimleri İkincide yoktur.

Ihticaca salih birinci kitaptır. Birinci ki
tabın mukaddemesine 932 dc Gcliboluda bir 
yere cemotunduğu yazılmış iken İkincide 902 
yazılmış binaenaleyh bunda otuz kelimesi a t
lanmıştır. H er iki eserin nihayetinde dc tarih ola 
rak (tam am  ettik, sözü bulup muradı.. Dedük 
tarih ona feyzi hadi.) denilmiş olup (ona feyzi 
hadi) 932 tarihini gösteriyor. Piri reis Ak
deniz sahillerinin tarifini yazmağa başlamadan 
evvel kendisinin Bayazıt Han tarafından h iz
meti devlete çağırıldığını ve (900) senesinde 
geldiğini ve fakat sonra (ki Baade Şahın em- 
rile seferler) beyti ile de donanma ile bir çok 
seferler ve zaferler yaptığını anlatıyor. Piri 
reisin işte (932) ye kadar olan seferler esna
sında vc daha evvelki meşhudat ve tetkikati ne. 
ticesinde bu kitap vücuda gelmiştir. Ancak ki
tapta Barbarosların daha evvelce Mağrıbda ol
duklarını gösteren bir kelime bile yoktur. Yal
nız birinci kitabı bahriyenin 317 nci sayıfasın- 
da Cezayir limanının tarifi sırasında (Rumdan 
varan Oruç nam reisin kardeşi Hayreddin reis 
mezkûr kalede olur) deniliyor. Tabiidir ki Piri 
reis Barbarosların Cezayire yerleştiklerinden

sonraki seferlerinde Ha> reddini görerek bu 
veçhile işaret etm iştir. Yoksa (900) tarihin 
den evvel görmüş demek değildir.

Bahriye müzesinde gene m ükerrer 1673 
numaralı (Akdeniz portolonu - P iri reis. K ita
bı bahriye) ismi yazılı bir kitap vardır. Bu da 
öteki Kitabı Bahriyelcre benziyor. Fakat te t
kik ettim. Daha muhtasarca gördüm. Meselâ: 
Cezayir ve (D ellis) de Barbaroslara ait izahat 
bu kitapta yoktur. Fakat onlardan fazla ola
rak bu kitabın 119 uncu sayıfasında (Bu fasıl 
diyarı M ağnbda Tenas kenarlarını bildirir) 
faslında (M ağnb padişahlarının taketi yok
tu r ki gemiler donatıp denizi bekliyeler, ıssız 
memleketler olduğu için şimdi Rumdan var
mış Oruç reisi beklediler, zira ki bir kalede 
T ürk olucak kâfir gelmeğe heves etmez. Gel
diği takdirde de çok harç olup vafir asker ge
rek kim anlardan kale alalar.) deniliyor. Bu ki
tabın mukaddemesinde de 927 de Geliboluda 
ikmal olunduğu musarrahdır. Binaenaleyh bu 
da Orucun çok evbel Mağrıbda olduğunu gös
termiyor. Hakikat şu oluyor ki Oruç vc Hızır 
kardeşler Mağrtba ancak 1513 de vardılar.

Oruç ve Hızır kerdeşlere Avrupalılar Baı- 
baros diyorlar. Orucun sakalının kırmızı de
necek kadar san olması dolayısile bu isim ve
rilmiş olduğu rivayeti olduğu gibi, gazi kahra
mana arkadaşlannın hürmeten Baba sıfatı ver
mesi ve (Baba O ruç) dan galet olarak ('Bar 
baros) denildiği dc kaydolunmuştur. Bahriye
liler zabitlerine şimdi de baba ve beybaba de
mekte olduklanndan Baba Oruçdan tahvil edil
miş olması daha muhtemeldir.

-  —  Barbaroslar: T unus hüküm darı i l a-  lasına • K ahram anlık  m enkıbeleri - Becaye  
hücum u  - O rucun yaralı ko lu  kesild i - l l ız ır  reis E ndülüs ıslâınlarını nakled iyor  - İslim 
im i padişahım ı hed iye ler • C icelin işnali ik inc i Becaye taarruzu  - C ezayirin  zaptı ■ 
Frum uzlar Tunusu  taarruzlarında b o zu ld u la r  - I s/nınyollıırın 1506 taarruzu ve h ez i
m etleri - T enes'in  zaptı - ik i kardeş m em leke ti taksim  e ttiler  - M adeni teşkilâ t • Y avu 
zun  M ısır fe th in i teb r ik  • T lem sen seferi H alaya işnal ed ild i ■ Ispanso llurın  taarruzu ■

Islıak reisle Orııç reis şeh it oldular.
Tunus’da Beni Hafs hükûm darlan hay- beşte birini kendisi almak ve tarafeyn biribiriui

li zamandanberi korsanlara müsaâdekâr ve ba 
zan müşterektiler. Korsanlık hisseleri askerle- 
rinmasarifini kapatıyordu.

Barbaroslar Tunus sultanına Hayli hedi
yelerle giderek buluştular ve kendilerine ban- 
nacak yer istediler. Sultan, mali ganimetten

incitmemek şartiyle Gölet (H alkülvad) da kal
malarına müsade verdi. Barbaros kardeşler 
kendilerine gösterilen mevkii işgal ettiler. T u
nus limanı korsanlann işine yarayacak her şar
tı haizdi. Halkülvad'da ufacık bir burç ve ya-

(1 )  Sonra.



nın da bir gümrük binası vardı. Barbaro&lar 
ağırlıklarını buraya bırakıp yerleştikten sonra 
denize çıktılar. Kısmet aramağa koyuldular. Bi
rer ikişer avladıkları gemilerle T unusta ehem
miyetlerini gösterdiler. Bu sularda dolaşan le
ventler de bunların yanına katıldı. (1000) ka
dar aslan Türkü taşıyan on iki kalyonluk bir 
filo oldular.

Babarosların daha Rodos adaları civarın
da başlıyan kahramanlık savaşları öm ürleri
nin sonuna kadar sürdü. Bunların pek azı yine 
kendilerinin ağzından bize vasıl oldu. Fakat 
şeci olduğu kadar mütevazi olan bu insanlar 
şecaat misallerinden pe'ı azını bize nakletmiş- 
lerdir.

Baba Oruç bir gün (Elbe adası) civarın
da dolaşırken Papa ikinci Juliyusun bandırası
nı taşıyan ve gali Royal, yani baştarda nevin 
den ve kıym ettar hamuleli iki harp gemisine 
rastladı. Bunlar Cenovadan (Civita Vekya) ya 
gidiyorlardı. Hava pek hafif idi. Kürekçiler ka
yıtsız ve aheste kürek çekiyorlardı.

Oruç reis bu iki gemiye hücumu tasarla
mıştı. Maiyeti bu delice teşebbüse itiraz etmek 
istediler. Buna karşı Baba Oruç çektirm esi
nin küreklerinin bir kısmını denize atmakla 
mukabele etti. Binaenaleyh gemiciler için artık  
düşmana hücumla galebeden başka yapacak bir 
şey kalmamıştı. Artık leventler küreksiz ve 
âciz teknelerinin içinde metin ve mütevekkil 
duruyor, ve en öndeki gemiyi bkliyorlardı. 
'G ali Royal) ise önündeki tehlikeden gafil iler
liyordu. Italyan gemisinin nöbetçisi birdenbire 
korsanlan gördü Bu sularda bu manzara hiç 
beklenmezdi. Büyük bir telâşla silâhbaşı işare
ti verdi. Bu sırada iki tekne borda bordaya gel
mişlerdi.

Türklerin bir yaylım ateşi hiristiyanlann 
telaşını, perişanlığını arttırd ı. Korsanlar, en 
başta Oruç reis olmak üzere düşman gemisine 
atladılar. Pek az zaman sonra gemi zaptolun- 
muş ve içindekiler anbarlara tıkılmştı. Bu za
mana kadar deniz kavgalannda bir çektirmenin 
bir Gali Royalı mağlup etmesi vaki değildi.

Oruç reis arkadan gelmekte olan ikinci ge
miyi de zaptedeceğini arkadaşlarına tebliğ e- 
dince o n îır bunun ne kadar mümkünsüz v • 
tehlikeli olduğunu ve aldıkları büyük ganim et
le kanaat ederek çekilmeği anlatm aca beyhude

uğraştılar. Orucun kararı bozulamazdı. Tayfa
lar da zafer gururu ile reislerine tabi oldular. 
Oruç esir ettiği gemideki hiristiyan zabit ve 
neferlerinin elbiselerini kendi arkadaşlarına 
giydirdi, ve Gali Royala dağıttı. Arkadan gelen 
gemi geçen vakadan habersizdi. Gemide 
arkadaşlarının elbiselerini görmekte olduğun
dan emniyetle yanaşıyordu. Lâkin korkunç bir 
alabanda ateşi ve bir kurşun sağnağını m üte
akip Baba Oruç bu gemiye de rampa etti ve 
aldı; ganimetlerle Halkülvada döndü.

Bu kahramanlık vakasının gerek Tunus- 
da ve gerek bütün hiristiyanlık âleminde hasıl 
ettiği hayretler ve takdirler ve Oruç reis ismi
nin kazandığı şöhret ve saldığı dehşet hakika
ten tasavvur edilemez derecede idi. Bu andan 
itibaren Baba Oruç bütün dünyanın en şeca- 
atli ve en mütesebbis ve cüretkâr kaptanı ta 
nınmıştır (1) Papa galilerinin zaptı Oruç re
ise, en ziyade muhtaç olduğu kürekçileri te
darik etmiş oldu.

Reis. İtalyanları küreğe çakarak bahadır 
Türkleri yalnız kavgaya tahsis etti.

1513 senesi kışını Halkülvaad’da gemile
rinin tamiri, malzemesinin tedariki ile geçiren 
Baba O ruç (1514) ilkbaharında iki gemi ile dc* 
nize çıktı. Cenovadan gelen buğday yüklü biv 
Fransız gemisini aldı. Kale gibi büyük bir In 
giliz gemisine rastladı. Bu da çuha yüklü bir tüc 
car gemisi idi. Göz açtırmayıp bunu da zapt 
ile Tunusa döndü. Ganimetlerin beşte biri
ni Tunus hükümetine vererek kalanını korsan
lar taksim ettiler. T ekrar hiristiyan sahillerine 
saldılar. İspanyadan bir parça, yelken açmı; 
geliyordu. Buna da rampa ettiler. (2 ) Gemide 
m ürettebattan başka bir kumandanla beş yüz 
kadar silâhendaz kara askeri vardı. (3) Ku
mandan ve maiyeti mukavemete çok uğraştılar. 
Fakat neticede şecaat çokluğu yendi. T ürk ga- 
zenferleri kâffesini esir ettiler Gemiyi de yede
ğe alarak getirdilr.

Barbarosun namı her tara/a yayılıyor vL* 
Akdeniz kıyılarında velveleler çıkarıyordu.

Oruç reisin adı, Şimali Afrika kıyılarındı.

(1 ) (Len Pol) ün Berberîyc korsanları 
tarihi, sayıfa 35. 36 Ali Rıza Seyfi Beyin (B ar
baros H ayreddin)

(2 ) Kâtip Çelebi
(3 ) Barbaros Hayreddin (Ali Rıza Seyfi)
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şanla dalgalandığı sırada ( Becaye Bougie) 
hükümetine hak iddia edenlerden Abdurrah- 
man da bu kahramandan yardım görerek mem
leketi eline geçirmeği tasavvur ederek m üra
caat etti. ( I )  Oruç dört gemi ile Bujiye gitti.
(2) Abduırahmanı (3000) kişi ile kendisini 
bekler buldu (3). Fakat bu esnada ispanyanın 
donanmasının Bujiye doğru gelmekte olduğu 
görüldü.

Oruç reis Ispanya gemilerine karşı mer
dane mukabele etti. Birisini topla batırdı. İkisi
ni de esir aldı. Diğerleri kaçtılar.

Burası İspanyolların işgalinde idi. Ispan. 
ya gemileri bertaraf edildikten sonra (4) 
Oruç reis gemilerinden elli kadar asker v j 
top çıkararak istihkâmları topa tutmağa ve ka
leye hücuma başladı. (5) Seki/, günde divarlar- 
da gedik açıldı (6 ) . Oruç “Allah allah,, diye 
hücum ederken kaleden atılan bir zarbzen isa- 
betile sol kolundan yaralandı. Arkadaşları reisi 
gemiye nakil ve muharebeyi tatil ederek çekildi
ler. Dönüşte büyük ve kıymetli bir parçayı 
zaptettiler (7 ). H ızır reis yolda ehemmiyetsiz 
bazı gemiler daha alarak yaralı kardeşile bera
ber Tunusa gönderdi (8 ). Kendisi denize 
açıldı . Balear adalarında Minorkayı bas
tı. Bir kaç kule zapt ve köyleri yağ 
ma ederek oradan da kalktı; Hareket esna
sında Korsika amiralinin sekiz parça ile hücu
muna uğradı. Hızır reis düşmana rampa ederek 
döğüşmeğe başladı. Muharebe hayli devamlı 
ve şiddetli oldu.İki tarafta çok zayiat verdi. 
Fakat neticede Hızır reis düşmana, aldığı iki 
gemiyi bıraktırarak onları mağluben kaçırdı. 
Ve kendisi Tunusa dündü.

Kahraman Orucun yaralı kolu tedaviye 
rağmen iyileşmedi. Kesilmesine mecburiyet ha
sıl oldu. H ızır reis muvaffakiyetlerinin arasını 
kışın da soğutmadı. F ırtınalar içinde ve en az 
beklenilen zamanlarda denize çıkarak bir ayda 
(20) gemi ve ^3800) esir getirdi. Bu kış ta böy
le geçti.

1515 senesi ilkbaharı, pervasız, Türkleri 
dalgalar üstünde buldu. Hızır reis yedi gemi ile 
küffar yakasına yanaşarak bir şehir basmış, 
(1800) esir almış fakat bunları (12.000) altın 
fidyei necat mukabilinde tekrar bırakmıştı. H ı
zır reisin emri altına girmiş olan diğer korsan
lar da etrafa dağılmış avlanıyorlardı.

Harbaros H ayreddin

Hızır reis bir gece fener yakıp giderken 
dört parça düşman tüccar gemisi bunun peşine 
düşerek seyretmişlerdi. Sabahleyin Hızır reis 
kendi gelen bu avları sühuletle alarak Tunusa 
götürdü. Gemilerden sekiz bin pastal çuha çıktı. 
Hızır reisin bu dört gemisinin önünden yürüdü
ğü gece bir tüccar gemisi görmüş, fakat takip 
etmemişti. Mezkûr gemi diğer reislerin eline 
düşmüş, Tunusa getirilmişti. Tahta yüklü bir 
Fransız gemisi imiş. Bu gemi Barbarosun ismi
nin verdiği korku ile mukavemetsiz teslim ol
muştu. Barbaros namını duyduktan sonra hiç 
bir gemi karşı koymağa kalkışmıyordu. (Fare 
kediyi gördüğü vakit ne resme olursa bunlarda 
hemen öyle olurlardı)Sinan reis leventleriyle se
ferde iken bir gemiye rasgelerek Barbarosun işa
retini çekince gemi cenksiz teslim olmuştu. (1J

Hızır reis zaptolunan Fransız gemisine

(1) Crammon. (2) Kâtip Çelebi (3 ) Bar
baros Hayreddin (Ali Rıza Seyfi)

(4) Kâtip Çelebi. (5) Gazevatı H ayred
din paşa. (6) Grammoıı.

(7) Barbaros Hayreddin (Ali Rıza Seyfi)
(8 ) Gazevatı Hayreddin Paşa .
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münasip hediyeler koyarak Kemal reisin hem
şirezadesi Muhiddin reisle Istanbula gönderdi.
(1)M uhiddin reis tslanbulda hediyeleri yerli ye 
rine verdi. Padişah da M ağrıb’da olan reisler 
namına menşurlar ve tahsinnam eler yazıp ve 
iki kadırga donatıp Muhiddin reisin yanma 
kaptanın yarar bir adamını koyup gönderdi.
(2) Hızır reis ayni sene içinde ispanyadan ko
vulmuş olan İslâmları almak için bir kaç gemi 
ile Ispanya sahillerine giderek hayli İslâmî kur
tardı. Afrika sahillerine indirdi. (3 ) .

1515 - 921 de murabıtların kumandasında
ki (Kâbili) lerden bir çoğu Bujinin hiristiyan- 
ların elinden kurtarılması için O ruç reisi davet 
ettiler. (4) Oruç on iki gemi donattı ve karde- 
şile beraber hareket etti. Baba Oruç yakın bir 
merkez ve istinat noktası olmak üzere evvelâ 
(Ciccl) i sühuletle aldı. Burası Cenovalıların 
elinde ufak bir yerdi (5 ). İçindeki yüz muhafı
zı zincire vurdu. Elli neferle üç gemiyi orada 
muhafız olarak bıraktı; geri kalan kuvvetile Bu
ji limanına girip demirleri. (Vadii Summan - 
Buji nehri) nin denize döküldüğü yerden kara
ya asker ve top çıkardılar. Buji kalesinde Don 
Raymon Karroz kumandanı. Bir Ağustos 1515 
de (6) muhasaraya başlandı. Yirmi bin kadar 
yerli gönüllü cenkçi de harbe iştirak ediyordu. 
(7 j M uhasaranın dördüncü günü top ateşi ile 
istihkâmlar harap oldu. Harici sur zaptedildi. 
ö lenlerden maada düşmandan beş yüz esir alın
dı.Gönüllüler kalenin malını yağma ettiler. Iç 
kaleye hücum başladı iki taraf ta şecaatle dö- 
ğüşüyordu. Yirmi gün bu suretle uğraşıldı. Fa
kat Orucun barutu tükendi. T unus hükümda
rından istenilen barut gelmedi. Bu sıkıntıya ilâ
veten Martin de Renteria kumandasında beş 
gemi asker Ispanyollara imdat geldi (8 ). Tunus 
hükümdarının Baba Orucun kuvvetlenmesinden 
kuşkulanarak barut göndermemesi ve ispanya
dan Bujiye imdat gelmesi, Berbcrilerin ganimet 
mallarını alıp dağılmaları. Eylül nihayeti erişe
rek fırtınalı mevsimin yakınlaşması, kalenin 
muhasarasından vazgeçmeği icap ettiriyordu. 
Fakat Oruç reisi muhasaradan vazgeçirmek çol: 
zordu. O. ben burada bir kolumu bıraktım, kel
lemi de bırakırım da almadan dönmen, diyordu. 
Fakat o da ahvalin cebrine uydu. Hiddetle sa
kalını yolarak muhasarayı bıraktı. Fakat Vadii 
Summanın içine sokulmuş olan gemiler suların

çekilmesi dolayısile karada kalmışlardı. Yüzdü- 
rülmeleri imkânsızdı.

Bunlar düşmana kalmamak için yakıldı. 
Ganaim ve esirler alınarak karadan altmış mil 
mesafe katolunarak Cicel hisarına gelindi. O ra
da bırakılmış olan üç gemiden birisi Hızır reisin
24 oturak kadırgası ve diğeri Orucun gemisi idi. 
Cicel ahalisi de korsandılar. Bu yeni gelen kud
retli arkadaşları candan kabul ettiler. Oruç reis 
burada kaldı. Hızır reis üç gemi ile 
Tunusa gitti. Oradan dört gemi satın aldı. Ye
di de gönüllü gemisi iltihak etti. Hızır reis bu 
on dört gemi ile denize açıldı. Kurd oğlu aile
sinden ve Akdenizin şöhretli levent kaptanla
rından Muslihiddin reis on dört gemi ile Hızır- 
la birleşti; (28) gemi İtalya sularına girdiler. 
Cenova yakınlarında rastladıkları buğday yük
lü sekiz gemi ve çuha yüklü 12 gemi ki ceman 
(20) gemi alarak döndüler H ızır reis bunları 
satılmak üzere Muslihiddin reise tevdi ile Cice- 
le geldi. (9).

Cazayirin zaptı — Ispanyollarla Portekiz- 
lerin Şimali Afrikadaki hareketleri, istiklâline 
pek düşkün olan halkı her tarafta galeyana ge
tirmişti. Bilhassa m urabıtlar cihat ilân ederek 
ahaliyi düşmana mukabeleye teşvik ediyorlardı.

Cezayir taraflarında da Ahmet Ibnülkadi 
Züavi İslâmlık düşmanlarına karşı mukavemeti 
idare ediyordu. E trafına külliyetli kabileler top
lamıştı (10). Fakat Penon d'Argel’deki İspan
yolları kaleden çıkarmak için ellerinden bir 
şey gelmiyordu. Cezayirin(300)metre uzağında 
ki kayalıklara kurulan hisarın toplarile Ispan- 
yollar şehri daimi bir tehdit ve muhasara a ltın
da yaşatıyor ve Cezayir gemilerinin limana

(1 ) Kâtip Çelebi.
(2 ) Gazcvatı Hayreddin Paşa.
(3 ) Univcrs - Cezayir.
(4) Onivers - Cezayir.
(5 ) Kâtip Çelebi.
(6 ) Ünivers - Cezayir.
(7 ) Grammon.
(8) Kâtip Çelebi (200) gemi gelip hisara 

on bin cenkçi çıkardığın' yazıyorsa da mübalâ
ğalıdır.

(9 ) Kâtip Çelebi.
(10) Ogüst Kur.



girip çıkmalarına mani oluyorlardı. Bu Kal k o r
sanlıkla geçinen Cezayirlilere çok sıkıntı veri
yordu. Bundan maada, Ispanyollara her sene 
vermeği taahhüt ettikleri para hem bir yük ve 
bir zillet oluyordu.

Cezayir bir zamandan beri < Beni Mezagana) 
kabilesinin elinde idi. (1) Bu tarihte kabilenin 
reisi Selim Tumi isminde zaif karekterli biris 
idi. Tabaasından korkunca İspanyaya müracaat 
eder ve bir hiristiyan hükümetine yalvarması 
islâmlarca hoş görülmeyince Oruca müracaata 
can atardı.

Ahmet Ibnülkadi İslâmlığın selâmeti ve 
Cezayirlilerin kalbine diken gibi batmış olan 
taşlıklardaki İspanyolların sökülüp atılması için 
Barbarosların müdahalesini elzem görüyordu. 
Selim Tumi ile bu mesele hakkında görüşerek 
bilittifak O rucu, daveti kararlaştırdılar. Ceza
yirde oturmalarına müsaade vadederek kendi
lerine yardım ricasını havi bir mektup gönderdi
ler.

Oruç reis bu teklifi memnuniyetle kabul 
etti. Böyle bir fırsatı çoktanberi bekliyordu. 
Bütün kuvvetini topladı. Topçu malzemesi, mü
himmat ve kuvvetinin yarısını (16) gemiye yük
leterek denizden gönderdi. Geri kalan sekiz yüz 
kadar yoldaşla da kendisi karadan yola çıktı.
(2 ) Kabilelerden de beş bin kadan Oruçla be
raberdi. Baba Oruç Cezayire gelince durmadan 
Şerşele gitti. Orasını aldı, ve bir muhafaza kıta
sı koyarak Cezayire döndü. Bu hareketin sebe
bi tamamiylc malûm değildir (3).

İcabında yakın bir mesafede elinde bir il- 
ticakâh bulunmak yahut oradaki Endülüs mu
hacirlerinden cenkçi almak, yahut kendisine il
tihak için haber yollamış olduğu kardeşinin 
yetişmesine vakit kazanmak şıkları serdolunmak 
ta ise de (4) hepsi de tenkit ve itiraza müte
hammildir.

Baba Oruç 1516 da Cezayire geldi. Ahali 
vc emiri tarafından bir halâskâr gibi karşılandı. 
Cicelde bulunmakta olan Hızır reis de oraya 
(300) muhafız koyarak Tunusa gitti. Orada 
Kurdoğlu Muslihinddin reisle ganimetleri pay
laşırken Muhiddin reisle padişahın yollamış ol
duğu iki kadırğa ve Midilliden bir gemi ile Hı
zır reisin kardeşi Ishak reis geldiler. İstanbul 
kadırgaları padişahın iltifatnamelerini verip ge
ri döndüler (5 ).

Oruç reis Cezayire geldikten sonra hisar
daki Ispanyollara çekilip gitmeleri için haber 
gönderdi. Ispanyol kumandanı, ne dostluk
la vc ne düşmanlıkla kaleyi bırakamıyacağını 
beyan ve kolunu bıraktığı Bujiyi hatırlamasını 
ilâveten dermiyan etmişti. Filhakika kale bu 
cevabı verdirecek kadar kuvvetli idi.

Maamafih Oruç bilhassa İspanyolları bu 
hisardan atmak için davet edilmiş olduğundan 
umumun arzusunu yerine getirmiş olmak için 
bombardımana başladı.

Sekiz toptan ibaret bataryesile yirmi gün 
top attı. Fakat bu zaif topların kaleye tesiri ol
madı. Muvaffakiyetsizlik Cezayirlilerin kor
sanlara olan itimadını kırdı. O nlara verdikleri 
kıymeti düşürdü. Korsanların azametli ve gu
rurlu tavırları da ahaliyi kızdırıyordu.

Endülüs islâmlarının kibar kısmının hic
retle yerleştiği bu şehir, Türkleri ücretle hiz
mete gelmiş adamlartelâkki ediyordu. Bütün 
Şimali Afrika tarihinde her vakanın yegâne 
âmili olan menfaatperestlik, çekememezlik, ni
fak şimdi de tesirini göstermeğe başlamıştı. Bi- 
ribirile geçinemiyorek hiristiyanlarla kendi 
kardeşleri aleyhinde ittifak ede ede bütün İs
panyayı elden çıkaran Anasır Cezayirde ayni 
rolü oynamağa heveslendiler. T ürkler ise el
lerinde silâh oldukça herkese hükmetmek âde
tinde idiler. Binaenaleyh bir çarpışma vukuu 
yakındı. Memleketin selâmeti idarenin bir elde 
bulunması icap ediyordu.

Selim Tumi gibi mesleksiz, iktidarsız bir 
adam dışarıdan yabancıların tecavüzüne ve i* 
çerden ahalinin fesadına karşı koyacak halde 
değildi. Cezayirin büyükleri sayılanlar Türkle
ri çağırdıklarına pişman olmuş ve mal vc na
muslarının düşmanı olan adadaki Ispanyollarla 
gizlice uyuşmuşlardı. Oruç reis bu hiyanet te r

f i )  Mczganalar Senhace şubelerindendir
(2 ) Grammon.
(3) Şerşelin zaptı Kâtip Çelebide yoktur. 

Joanne Şerşelin tarihi zaptını (1520) olarak 
gösteriyor. Şerşelin Orucun maiyeti zabitlerin
den Kara Haşan isminde birisi elinde olup ufak 
bir hükümet teşkil etmiş olduğu da sabit de
ğildir. Kara Haşan çok sonra Barbarosa ihanet 
ederek katledilmiş bir adamdır.

(4 ) Ünivers - Cezayir.
(5) Gazevatı Hayreddin paşa.
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tiplerini duymuş idi. Bir cuma günü camide le
ventlere kapıları tu ttu rdu . Fesat kuranları ya- 
kalttı vc öldürttü. Selim Tumi (B aba Azun) da 
asılarak Cezayirde Oruç reisin hakimiyeti ilân 
olundu.

Selim Tuminin oğlu (Oran,) yolile hiristi- 
yanalara yalvarmağa koştu.

Oruç reis şiddetli icraatile ahaliyi sükü- 
nctte tu ttu . Berberilere ve A raplara güven
mek caiz olmadığını bildiğinden sadık Türk a r 
kadaşlarını etrafına topladı. Maamafih yine 
ahalinin, rüesa ve ülemanın teveccühünü cel- 
bedecek muamelelere de tevessül etti. Bilhas
sa ülema ile çok gürüşüyor onları iltifata bo
ğuyordu. Büyük memuriyetlere T ürk ler geçti, 
iyi bir idare ve bir vergi usulü kuruldu. Kale 
tam ir olundu, tahkimatı ziyadeleştirildi ve mu
hafız konuldu. Etrafa müfrezeler gönderilerek 
kabileler itaate alınmağa başlandı. Dellis işgal 
olundu, icabına göre af, ihsan, ciddiyet, ser
besti ve ceza tarikleriyle idarei um ur olmuyor
du.

Barbarosların Akdenizde peyda olması 
ve T ürk korsanlarının denizleri hiristiyanlara 
dar etmesi Fransızlarr pek ziyade sıkıntıya 
soktu. Fran sızlar (33) Galea (yani mavna) 
lık bir donanmayı Tunusa yollamıştı. Fransız 
donanması evvelâ (B izert) e indi. Orada Kur- 
doğlu Muslihiddin reis vardı. Reis dört gemiyi 
dışarda terkederek kaleye kapandı. Fransızlar 
kaleyi almak için karaya asker döktüler. Fakat 
Tunustaki Türk gemileri (B izert) e imdat koş
turdular. Yapılan kanlı muharebe Türklerin 
galebesile bitti. Fransızlar limanda altı gemi 
bırakarak kaçtılar. H alkülvaad'daki Türklere 
sataştılar. Halbuki daha sert kayaya çarptılar. 
Halkülvaad’da Hızır reis vardı. Hızırın çeli'. 
mukabelesine karşı Fransızlar kaleyi kuşatmak 
değil , karaya asker çıkarmağa bile cür’et ede- 
miyerek uzaklaştılar. Bu taarruz heyeti umu- 
miyesile korsanlan bir iki ay denizde çalışmağa 
mani olmaktan başka bir netice vermedi.

Fransızlann kaçmasından sonra H ızır reis 
dört kadırga donattı. İçlerine beş yüz kişi koy
du. Fransızlardan alınan gemilerden on beş top 
alarak kadırgalara koydu. Büyük kardeşi ts- 
hakı bunlara reis yaparak Cezayire gönderdi. 
Oruç Bey kardeşini ve arkadaşlannı gö re
rek fevkalâde memnun oldu, f 1)

Türklerin Cezayirde yerleşmesi ve esaslı 
bir hükümet kurmağa çalışmaları Şimali Afri- 
kayı ergeç kendilerine hazırlanmış bir lokma 
sayan hiristiyan hükubetlerini ve bilhassa bura
larını kendi nüfuz mıntakası sayan İspanyayı 
fevkalâde sinirlendirmişti. Selim Tuminin oğlu
nun İspanyaya sığınması da Cezayir işlerin-: 
karışmağa bir meşruiyet şekli vermişti.

Ispanyollarla beraber yerli reisler dc kor
sanlara hücuma hazırlanıyorlardı. Tenes emiri 
ahaliyi ayaklandırmış Cezayirin karşısındaki 
(Penon) da bulunan Ispanyollarla Mitica mın
tıkasındaki A raplar birleşmişti, Tlemsen hü
kûm dan İspanyolların müdahalesini yalvarmış
tı.

(922 . 1516) son baharında Ispanya başve
kili Kardinal (.Yimenes), Don Diego dc Vera 
kumandasile (15.000) asker ve (35) gemi yol
lamağa karar vermişti (2 ). Berberilcr, Arapl.’ 
Ispanyollardan daha evvel toplanarak gelip Ce
zayirin etrafını sarmışlardı.

Oruç reis bir kaç bin T ürk (3) ve Ispanya 
zulmünde canları yanmış bir kısım muhacir ve 
hakikaten memleketini ve dinini seven yerli 
halkla bunlara hücum etti. Kanlı bir savaştan 
sonra mütecavizler (12.000) deveyi ganimeti 
harap olarak bırakıp kaçtılar (4).

30 Eylül 1516 da Ispanya donanması Ce
zayir limanına demir attı. Ertesi gün Vadii 
Mürasel civarındaki plâja (5) (Şimdi Hüseyin 
Dayı) denilen mevkie (6) asker çıkardı. (7)

(Penon D’algcr) hisarı kumandam (Niko 
la de K en t) in vasayasına rağmen Ceneral ge
ride rüc'ati temin için bir ihtiyat bırakmıyarak 
büyük bir hat tu ttu ; ve bütün kuvvetini ileri 
sürdü. Muharebe hattı deniz kenanndan, bila
hare Türklerin iç kaleyi yaptıkları mahalle ka
dar uzuyordu. ( 1)

Ispanyollar 140 nakliye gemisile gelen

(1) Gazevatı Hayreddin Paşa.
(2 ) Grammon.
(3 ) Kâtip Çelebi.
(4 ) Grammon.
(5 ) Grammon.
(6) Univers - Cezayir.
(7 ) For Bige, Babülvaada asker çıkarıldı

ğını söylüyor.
(8) Univers — Cezayir.
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(15.000; kişi idi. Yeni toplanmış talimsiz me
tanetsiz efrattı. (1) Ispanyollar kaleyi 'cuşatt?. 
lar, hücuma kalktılar. Bazı yerlerde burçlara 
bayrak dikmeğe bile muvaffak oldular. Baba 
Oruç mukabil bir hücum yaparak kazandıkları 
bütün mevkileri ellerinden aldı.

Düşman dayanamıyacağını anlıyarak çe
kilmek emrini verdi. Fakat ne güç bir harekete 
başladığın, takdir edememişti. Çünkü rüe’atte 
T ürk kılıcı korkak askerlerin ensesinden bir 
parmak bile geri kalmıyordu. Korsanların önün
den kaçat, on beş bin Ispanyoldan yalnız bin 
kadarı (Penon Dalje) hisarı kumandanının 
yardimile canını kurtarabildi.

Bu sırada çıkan fırtına dahi gittikçe kuv- 
vetleşerek Ispanyol gemilerini karaya sürdü. Ç ' 
ğu mahvoldu. İspanyanın büyük armadası Oru>, 
reisin bir avuç yoldaşlarına mağlup oldu. Don 
Diyego de Vera İspanyaya dönüşünde, kolsuz
dan dayak yediği hakkında; ahali hicivli bir 
şarkı çıkararak, zavallı kumandanla zalimane 
eğlendiler. (2) Muvaffakıyetsizliğin sebebi se
ferin fena hazırlanması ve Ispanyollara yar
dım vadden (Tenes) emiri Abdullahın Ispan- 
yollardan evvel taarruza kalkıp tepelenerek 
sözünü tutamaması idi.

Ispanyollar bozulup gittikten sonra Oruç 
reis kardeşine fetihname gönderdi. Ve m ektu
bunu alınca Cicele hareketle oraya muvasalâ
tını bildirmesini yazdı. Hızır reis Cicelde ağa
bey isinden şu emri aldı: (Cicelde bir âmil var
mış. Her sene Ispanyollara ne verilirse onun 
vasıtasiyle verilmişti. Onu basıp ele getir. (3 ). 
H ızır reis karaya beş yüz kişi çıkararak bu âmi
li tu ttu . Bu Cicel halkı İspanyolların Buji ku
mandanına senede 7000 altın 7000 kilo buğ-

1000 koyun, 100sığır, /./ at verirlermiş. 
Bunun Oruca verilmesini mezkûr âmil taah
hüt ettiğinden Hızır reis onu bırakarak Cezayi- 
re geldi (4 ). Tenes’de Beni Zeyan hanedanın
dan (M ulay Abdullah) hakimdi. Şimali Afrika 
hanedanlarının ahlâkı veçhile kardeşi kendisi
ne hasım idi. Ve gene her hükümet iddiacısı 
gibi en evvel aklına gelen Ispanyollara m üra
caat etmek olmuş ve öyje yaparak biraz Ispan
yol kuvveti alarak gelip (T enes) de kardeşinin 
yerine geçmişti.

Ahali bu Ispanya uşağı olan heriften kur
tarılmalarını Oruç reisten rica ettiler. Oruç re

is zaten bundan evvelki isyanda ve İspanyol 
hücumunun arifesindeki taarruzda, velhasıl
Türklere karşı yapılan her fenalıkta mühim bir 
rol oyniyan bu hanedanı başkalarına ibret ola
cak surette cezalandırmağı kurm uştu. Oruç re
is kardeşi H ızın Cezayire vekil bıraktı. Türk 
vc Endülüslülerden mürekkep (15.000) kişilik 
kuvvetle Blida, Medea, Milyana’dan yürüdü. 
Şelif nehri kenarında Tenes hakiminin kuvve- 
tile karşılaştı. Türkler adetçe az olmala bera
ber muntazam ve tüfekle müsallâh olmaları ga
lebeyi kazandırdı.

Düşmanı kılıçla takip ederek şehre gir 
diler (5 ). Düşman Tenes hisarına kapanarak 
kaışı ko> mak istedi Fakat orada da iki günden 
fazla dayanamadı. Kale de alındı ve limandaki 
d«Jrt kadırğa zaptolundu (6) Baba Oruç bir 
çok ganimetlerle Cezayire döndü. (1517).

Oruç reis haylice genişli>cn hükümeti, ken 
dişile ayni derecede fedakârlık göstermiş olan 
kardeşile pay ederek idareyi düşündü. Cezayi- 
rin şark tarafındaki beş beldeyi Hızıra ve gar
bindeki beş beldeyi kendisine ayırdı. Hükümet 
birliğini bozan, binaenaleyh kuv\ etini azaltan 
bu taksim meselesi bunu yapan her memlekete 
ve her hanedana fekâlet getirm iştir. Baba Oruç 
şehit olmasa idi belki burada da hatıra gelmez 
felâketler çıkarırdı.

H ızır reis kendisine düşen beş beldeye 
merkez olarak Dellis’i intihap etti, iki kardeş 
idarelerindeki memleketlerin nüfusunu, binala- 
nnı, köy ve kasabalannı, varidatını masa
rifini yazdılar. Kaitler ve kâtipler tayin ettiler. 
Muntazam bir hükümetin temelini kurdular
(7 ) .

Karada bu işler olup geçmekle beraber re
isler denizleri çalkıyor, Avrupa yalılarını yakıp

(1 ) Grammon. (2) Univers - Cezayir (3 ) 
Kâtip Çelebi, bu zatı (Şcyhülbeld) yani bele
diye reisi olarak yazar.

(4 ) İS İ5 de Ciceli Oruç reis işgal etmişti. 
Mumaileyh Cezayire ve Hızır reis Tunusa gi
dince Bujideki İspanyolların bu küçük kaleyi 
sıkıştırarak zikrolunan vergiyi taahhüt ettirmiş 
oldukları anlaşılıyor.

(5) Grammon.
(6) Gazevatı Hayreddin paşa.
(7 ) Gazevatı Hayreddin paşa.
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yıkıyordu. Bir çok Venedik, Ccnova, Napoli 
tüccarlarının, bir daha gelmiyecek olan gemile
rini bekliye, bekliye gözleri kararıyordu. (1 ).

Bu sıralarda Yavuz Sultan Selim Mısırı 
zaptetmişti. (11 Muharrem 923 - 3 Şubat 1517J

Oruç reis Kurdzade Muslihinddin reisi pa
dişaha münasip ve lâyik hediyelerle Mısıra gön
dererek fethini tebrik ve ubudiyetlerini arz ve 
yaptığı gazalarla kazandığı zaferleri bildirmiş; 
Sultan Selim de iltifatlı cevaplar verm iştir (2 ).

Tlem sen seferi
Tlemsen O rta Magrıb'da en ehemmiyetli 

b ir halde ve hükümet merkezi idi. Şehrin şima
linde geniş Hennaya ovası vardır. Bu ova garbe 
doğru imtidat eder. Cenup tarafından şehre 
hâkim dağların payeleri kırmızı kayalıklarla o 
tarafı kapamıştır. Tlemsenin aslı, şehrin şimali 
şarkisindeki (A gadir) idi ve eskiden Pomaria 
denilirdi. Tlemsen sonradan Yusuf bin Taşifin 
tarafından tagarat adiyle on birinci asrın sonun 
da kurularak Agadirle birleşti. Üç kilometre 
garbincklki bir mevkide 14 üncü asrın iptida
sında Beni Merin hükmdarlarmdan Ebu Yakup 
(M ansure) yi yaptı. Mansure Ebu Yakubun 
Tlemseni muhasara ederken kurduğu ordugâh
tan meydana gelmişti. Bu üç şehir Tlemseni 
teşkil etti.

Tlemsen kurunu vustada O rta Mağribin 
merkezi olup M urabitiyn, Muvah hidin ve Beni 
MerL: zamanlarında ikbalini kaybetmedi. K u
runu vustanın sonunda Tlemsen Avrupa ile 
Afrikanın mübadele merkezi idi. Bazı mü
verrihlere göre o zaman ( 125.000 ) 
nüfusu varmış; Fakat on altıncı asnn  başında 
İspanyolların tasallutu ile sukuta başladı. Beni 
Zeyan hanedanından Elmütevekkilin oğlu 
( Mehmet Tabeti) 1475 de hükümete geçerek 
( 1505 ) e kadar hükümet sürdü. (1505; 
de bunun oğlu Ebu Abdullah Mehmet 
hükmdar oldu. 1516 ya kadar hükümet bunun 
elinde idi. 1516 da kardeşi Ebu Zeyan yerine 
geçti. Fakat amcası (Ebu Hammu) daha çok 
taraftar toplıyarak ayni sene içinde Ebu Zeya- 
nı meşhur Meşvar denilen iç kaleye hapis ve 
kendisi üçüncü Ebu Hammu unvaniyle Tlem 
sen tahtına oturmuş ve İspanyol himayesini ka
bul eylemişti. (3 ).

Tlemsen n iç kalesi Yusuf bin Taşifinin 
Agadiri muhasara ederken kurduğu çadırın

yerine yapılmış (550 - 1145,) ve 490 metre tul 
ve 280 metre arzında mustatil şeklinde ve şeh
rin cenubundadır. Sonradan Muvahhidin ve 
Beni Merin valilerine ikametgâh olup orada 
meşveret olunduğundan Meşver adı verilmiş* 
tir.

Ebu Hammu İspanyolların elinden Şima
li Afrikanın hayli yerlerini alıp onlara denizleri 
haram eden Türklerin tabii düşmanı olan !s- 
panyollarla ittifak etmiş ve kendisi karadan 
Ispanyollar da denizden hücum ederek T ürk
leri Cezayir kıtasından çıkarmak plânını kur
muştu.

Bu maksat için en çok çalışan da (O ran) 
vali ve kumandanı Maıuti de Gomares idi. Tlem
sen ahalisi ise daima Beni Zeyan idaresinde 
bulunmuş olan (O ra r)  in din düşmanı eline düş 
müş olması henüz unutulmamış iken bu salta
nat gasibinin yeğenine yaptığı muameleyi 
vc saltanatını devam ettirm ek hırsı ile lspan- 
yollarla birleşmesini ve onların himayesine g ir
mesini nefretle görmüştü.

Tlemsen Sultanı Ispanyollara her sene 
10.000 altın, 10,000 koyun, bin öküz, on bin 
kilo buğday, M a t, 14 siyah köle verecekti (4) 
İspanyanın Oran vc Merselkebirdeki askeri dahi 
ar/akını civardan tedarik mecburiyetinde idi. 
Türklerin müdahelesi hep bu faideleri ihlâl c- 
decekti. Ebu Hammunun hiristiyan himayesine 
girmesi hasebile ahali hükmdarlarmdan ayrıl
mış ve İslâm üleması katline fetva vermişti. 
Tlemsen hükümetinde olup geçen işlerden O r
ucun malûmatı vardı ve iki kardeş bu taraf
tan gelecek taarruzlara karşı hazırlanıyorlardı. 
Bu sırada Ebu Hammunun idaresinde kalmağa 
vicdanları tahammül cdemiyen ahali bir heyet 
tertip ederek Oruca gönderdiler ve bu garip 
hükümdardan kendilerini kurtarm alarını istir • 
ham ettiler. (5) Oruç reis, düşmanı kalbinden 
vurmak fırsatının çıkmasından pek memnun ola-

(1) Sen Pol Cezayir korsanlar tarihi.
(2) Sultan Selimin Kahireye girmesi 3 

Şubat 1517 vc Suriyeye hareket (I  eylül 1517) 
olduğundan Muslihiddin reisin ziyareti tarih 
ler arasındadır.

(3) Grammon.
(4) Cazevtaı Hayreddin paşa.
(5 ) Grammon.



rak Cezayirde Hızırı vekil koyarak derhal yola 
çıktı (1 ) . t-bu Hamın umun herkeste uyandırmış 
olduğu kinden ve /.engin Tlemsen şehrinin yağ
ması ümidinden dolayı Orucun ordusu yürü - 
dükçe etraftan kendisine katışanlarla çoğalıyor - 
du.

Oruç reis O ran’a karşı yaptığı yan yürü
yüşte hücuma uğramamak için mümkün merte
be O ran’ın şark uzağından geçiyor ve (M aska - 
ra) nin şarkındaki (Kalei Beni Kaşit) [ v] yolu
nu takıp ediyordu (2 ) . 1 lemsene 4 tersah uzak
ta (3000) piyade, (6000) atlıdan mürekkep 
bir düşman kuvvetinin mukavemetine uğradı. 
Bu kuvveti bozğuna uğratarak 1 lemsene kadar 
kovaladı. (4) Ahali mukabele etmeden şehrin 
K apıların ı a ç tı ve  k e n d is in i h a r a re t le  is tik b a l 
ettiler.

Ebu Hammu taraftarları kapıları kapıya * 
rak müdafaa etmek istemişlerse de bütün ahali 
bunlara karşı ayaklanarak mani olmuşlardı. O - 
ruç reis Tlemsene girerken ahaliye zarar ver - 
miyeceğine çe Beni Zeyan ailesini saltanata ge
çireceğine kuran üzerine ahdetti (S).

Tahtından kovulan Ebu Hammu evvelâ 
Fas’a sonra (O ran) a giderek İspanyolların 
himayesini istida etti. Oruç reis şehre girdikten 
sonra mahpus bulunan eski hükümdar (Ebu 
Zeyar.; ı tekrar tahtına o turttu . Fakat m unta
zam idareye daima düşman olan bu halk T ürk  - 
lerin demir gibi sert idaresinden pek çabuk bık
tılar. Eski idareyi arzuya başladılar. Bir hüküm
dar gölgesinin mevcudiyeti çok kan dökülmesi • 
ni mucip vakalara sebep olacağını takdir eden 
Oruç reis Ebu Zeyanı idam ederek ("6) memle
ketin kendi hükmünde olduğunu ilan etti.

Osmanlı padişahınin yardımını kazan
mak için bu muvaffakiyetini Istanbula bildirdi.

Oruç reis dahilde şiddetli icraatla sükunet 
tesisinden sonra civarlara müfreze gönderdi. 
Her tarafı itaati altına soktu. Ucda ve Tibda'yı 
işgal etti. Beni Amir ve Beni Senasen kabilele
rini itaat ettirdi. Oruç reis buraya gelirken pek 
az kuvvet almıştı; Tlemsendeki harekâta bile 
kâfi değildi. Bu vaziyette iken Ebu Hammunun 
Ispanyollara müracaat ve Ispanyol himayesini 
istirhamla onlardan külliyetli küvet alarak gel - 
mek üzere bulunduğunu haber aldı.

Buna karşı evvlâ kardeşine mektup yaza - 
rak kendisine mümkün olduğu kadar fazla kuv

vet göndermesini ve Cezayirle Tlemsen arasın
daki yol üzerinde mühim bir mevki olan Kalei 
Beni Raşidin bir istinat noktası olarak işgalini 
istedi. Siyasi tedbir olarak ta o sırada lspanyol- 
lara karşı cihatla meşgul olan (Beni Merin) den 
Fas hükümetiyle bir ittifak aktetti. (7 ). Ayni

(1 ) Grammon; Oruç reisin Tenesi zaptet
tikten sonra Tlemsene davet olunduğunu ve 
hemen T enesden  Tlemsene yürüdüğünü ve ts- 
hak reisi (300) kişi ile Kalei Beni Raşit’de bı
raktığım yazıyor.

(2 ) For Bige.
( “) Kalei Beni Raşit 814 metre irtifaında 

Cebeli Barbarın amudi yamaçları üzerine kurul
muş ufak bir kasabadır. İbn Haldun Kalei Ka- 
üra adile yazıyor. Mostagannem • Hilli - Maska 
ra yolu üzerinde ve (H illil) in cenubundaki Ki- 
laa mevkiinden, yaya yürüyüşle yarım saat me
safededir.

(4) Bu muharebe ve mukavemet meselesi 
yalnız Grammonda vardır.

(5) Univers - Cezayir .
(2 ) Grammon (İbn  Zeyan) in tekrar tah

ta geçirildiğinden bahsetmiyor. Zeyanı prens
lerinin boğulduğunun efsane olduğunu yazıyor. 
(U nivers - Cezayir) ise İbn Zeyanla çocukları
nın öldürüldüğünü ve diğer bütün hükümdar 
hanedanı efradının sarayın havuzunda boğul - 
duğunu kaydediyor. Bu havuz Türklerin ver - 
digi (Sarnıç) ismini hâlâ muhafaza ediyor ve 
şehrin haricinde ve Fas - Oran kapılan arasın - 
da (200) metre tul 100 metre arz ve 3 metre 
umkunda olup Ebu Taşifin zamanında yaptırıl
mıştı.

(Johanne) son Zeyanî hükümdarları ailesin
den 22 kişinin 1518 de burada boğulduğunu 
kaydediyor.

(7 ) İspanyol müelliflerine nazaran bir itti
fak muahedenamesi var imiş hattâ bazıları Oruç 
şehit olduğu zaman Fas sultanı ordusu ile Melila 
yolilc gelmekte olduğunu da ilâve ediyorlar. 
Fakat bu nıjahedcnin mevcudiyeti şüphelidir. 
Oruç altı ay harp ettiği halde Faslılar birkaç 
günlük mesafede idiler. Ufak bir nümayişleri 
İspanyolların muhasarayı kaldırmalarına kâfi 
gelirdi. Çünkü onların kuvveti de pek fazla de
ğildi. Muhtemeldir ki bir ittifak muahedesi pro
jesi yapılmıştır. Fakat Fas emiri arkasını ara
mamış ve katileştirilmemiştir. Ispanyollara ol-
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zamanda şehirın bütün kale burç ve istihkâmla
rını kuvvetlendirdi. E traftan vergi olarak aynen 
zahire ve yiyecek toplayıp biriktirm eğe gayret 
etti. Ebu Hammunun sığınmış olduğu Oran ku
mandanı Marki de Gomares Türklerin Tlcmseni 
zapt ile yerleştikleri halde olacak tehlikeyi ve 
sahilde nüfuz kazanabilmek için mutlaka mem
leket dahilinin elde edilmesini Ispanya kral 
meclisine uzun uzadıya yazarak onları ikna et
miş ve Tlemsen ayaletininn zaptı ile yine hü - 
kûmete bir Arap hüküm dar oturtm ak üzere
(10.000) kişilik bir kuvvet almıştı (1 ).

Bu muhabere sıralarında Tlemsen civarı
nın nüfuzlu reislerinden (B urakkabe) Markiye 
müracaatla T ürkler aleyhine müdahalesini rica 
ederek üç yüz Ispanyol askeri aldı. Bunlarla 
Oruç reisin muvasala hattını tehdit etmekle 
mükellefti. Merkum Hızır reisin O ruca muave - 
net için yola çıkarmış olduğu 600 yoldaşın hare- 
'ketini Ispanyollara haber vererek imdat istedi. 
O ran kumandanı da daha 600 kişi yolladı. (2). 
Bu sırada Kalei Beni Raşide yetişmiş olan T ürk
ler kaleyi tutarak bu yerli ve Ispanyol hücu - 
munu karşılamayı daha münasip gördüler. Is- 
panyollarla müttefikleri kalenin eteğine kadar 
yaklaştılar. Fakat gece karanlığında yoldaşlar 
bir baskın yaparak bu sersemlerden yedi yüzü
nü öldürdüler ve 100 kişi esir aldılar. Kalanlar 
da hezimetlerini haber vermek için O rana koş
tular.

T ürkler Şimali Afrikadaki umum muhare
belerinde büyük kuvvetler kullanmamışlardır, 
çünkü mevcutları zaten azdı. Bu defa da Hızır 
reisin Ishak reis ve kendi kethüdası İskender
(3)kum andasiyle yolladığı imdat kuvveti 600 ki 
şi idi.

Kalei Beni Raşitteki bozgunluğu haber 
alan M arki de Gomares 2000 Avrupalı ve Ebu 
Hammunun elile dağıtılan külliyetli İspanyol 
parası sayesinde toplanan mühim miktarda yer
liden mürekkep bir kuvveti M artin d’Argot ku- 
mandasiyle Kalei Raşide şevketti (4) .

M artin d’Argot kalei Beni Raşidi sardı. Is- 
hak reis ve İskender birçok huruçlar yaparak 
düşmanı çok zayiata uğrattılar. Fakat kendileri 
de bir Ispanyol pususunda hayli şehit verdiler.

duğu kadar kendisine de dehşet vermiş olan 
bu komşuya yardımdan çekinmişti!.

Kaledeki ahali çekilip gitmişlerdi. Erzak bit - 
mişti, kale müdafilerinin mevcudu, zaiflamıştı. 
Ispanyollar bir lağımla kale dıvarında büyük bir 
gedik açmışlardı. Bu gediğe rağmen kahraman 
müdafiler gene kaleyi vermiyorlardı. Fakat mü
dafaanın son derecesine gelmişlerdi. Silâh ve 
eşyalarile çıkıp Tlemsene gitmek şartile Ispaıı- 
yollara kaleyi vermeği kararlaştırdılar. Muka - 
velenin icrasına rehin olmak üzere Ispanyollara
12 kişi gönderdiler. Ispanyollar şartları kabu! 
ettiler. Yoldaşlar atlanıp kaleden çıkmağa baş
lamışlardı. Askerin daha yansı çıkmadan Ispan- 
ycllar çıkanların ellerindeki eşyayı almağa kal
kışarak bir kişiyi öldürdüklerinden bu hal bir 
taarruz işareti halini alarak bütün Ispanyoliar 
bu bir avuç kahramana hücum ettiler. Yoldaşlar 
da müdafaaya mecbur kaldılar Ve düğüşe dü - 
ğüşe kâffesi şehit oldular. Tahliye mukavelesi 
Ispanyollar tarafmdan namussuzça bozulmuş 
ve M artin d4A rgota verilen 12 rehinden başka 
kimse sağ kalmamıştı. Martin d*Argot burasın! 
f Bu Hammu) nun muhafazasında bırakarak 
kendisi O rana döndü. Bu vaka 1518 senesi Kâ
nunusanisinin sonunda olmuştu. (5).

Marki dö Gommarcs Tlemsene sevkoluna- 
cak kuvvetin tertibini M artin d'Argota havale 
etti.

İspanyadan gelen on bin kişi Raşegun (Taf-

(1 ) Univers - Cezayir.
( ı ) Gazevatı Hayreddin paşa da bu kuv

vet 1500 zenberekli küf far ve mal kuvvetile E- 
bu Hammunun topladığı 15 bin yerli diye zikre
diliyor. Bu miktarın ikinci defa gelen asker ol
ması daha ziyade vakıaya mutabıktır.

(3 ) Korsikalı bir mühtedi olduğunu (Uni 
vers - Cezayir) yazıyor.

(4) Gazevatı Hayreddin paşa da kuvvetin 
on bin İspanyol ve yirmi bin yerli olduğu yazılı 
ise dc o miktardaki düşman kuvveti Kalei Beni 
Raşide değil Tlemsene gitmiştir. Zaten Ga/c- 
vatta Kalei Beni Raşit muhasarasile Tlemsen 
muhasarasındaki kuvvetler vc devam müddet - 
leri biribirine karıştırılmıştır.

(5 ) Tuhfetülkibar ve Gazevat, Kalei Beni 
Raşit muhasarasının altı ay sürdüğünü yazıyor
larsa da böyle olsa kalenin Tlemsenden ve ya
hut Cezayirden imdat alması muhakkaktı. Mu
hasara uzun sürmemiştir.
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na nehrinin denize döküldüğü yer) da karaya 
çıkarılarak, yerlilerle beraber Tlemsen istika - 
metine tahrik olundu. Yolda gene bir çok yağ
macı yerliler bunlara karıştı.

M artin d 'A rgot Tlemseni pek sıkı bir su
rette kuşattı. Oruç reis burada pek kat’i ve 
kanlı bir müdafaa yaptı. Altı aydan ziyade ka
leyi gece vc gündüz adım adım müdafaa etti. 
İstihkâm lar düşman eline geçince şehir dahi - 
linde barikatlar yaparak sokak muharebesi e t
ti. Buraları da kaybedince iç kaleye çekildi. O- 
rada da döğüştü.

Fakat muharebe fena bir şekil aldığı va - 
kit Oruç reisle beraber gelmiş olan yerliler bıra
kıp kaçmışlardı. Yalnız beş yüz T ürk kalmıştı. 
Hal böyle iken O ruç gene düşmana meydan o- 
kuyor, Fas sultanının imdadını bekliyordu.

Tlemsen ahalisi evlerinin yıkılmasına, ken
dilerinin top ateşi altında kalmasına, erzakları
nın sarfına sebep olan Oruç reise karşı hiyanet 
tertibatı hazırladılar. Ramazan bayramı gelmiş
ti. Oruç dan Meşverin camiine çıkıp bayram na
mazı kılmağa müsaade istediler. ( I )  Budini ta 
lebi is’afta bir tehlike tasavvur etmiyen reis te 
müsadeyi verdi. Fakat yerliler iç kalenin dıvar
larından geçince bom oslannm  altında sakla - 
dıklan silâhlan çıkararak kendilerine emin ve 
kardeşçe bakan T ürk çocuklarına vurmağa 
başladılar. Ani bir hayret geçiren gaziler der
hal palaya sarılarak bu hainlere lâyik olduğu 
cezayi bütün şiddetile vermeğe başladılar. Fa - 
kat müdafiler de epeyce kurban vermişlerdi. 
A rtık kalede tutunm ak imkânı kalmamıştı. 
Oruç çekilmek kararını verdi. Düşman ordu
sunu yarıp çıkacak ve sahilde Hızır reisin gön
dereceği gemileri bekliyecekti.

Geceleyin maiyetile beraber potemelerin 
birinden çıktı. Ispanyol hatlarını müşkülâtsız 
geçti (2 ). Ve kemali metanetle yola koyuldu. 
Düşman bu rüc’atın farkına ancak bir kaç saat 
sonra vardı. Arkasından süvari müfrezeleri sal
dırdı. Süvariler bu küçük T ürk kafilesine an - 
cak ertesi akşam Şeydi Musa zaviyesile Rio 
Salado geçidi arasında yetiştiler. Beni Amir ka
bilesi mağlûp olan tarafa yüklenmek ve yağma 
etmek için o civarda toplanmış bekliyordu. O- 
ruç çofk yakından sarılmış olduğunu ve yoldaş
ların azaldığını görerek takibi yavaşlatmak için 
yanındaki kıymetli eşyadan bir kısmını yol ü

zerine attı. Fakat bu tedbir faide vermedi. T a
kip eden süvarilerin başındaki Alferez garcia 
de Tieno kırk beş kişi ile hücum etti. O ruç ga
zi arada gözüne ilişen bir istihkâm harabesine 
girdi ve mukabeleye başladı. Kanlı ve ümitsiz 
bir cenk oldu. Bütün T ürkler döğüşe döğüşe 
birer birer şehit oldular.

Alferez garcia Oruç reisi göğsünden bir mız
rakla yaralıyarak düşürdüğü hijlde kahraman 
Oruç gene tek kolile döğüşüyor ve düşmanını 
elinden yaralıyordu. Fakat nihayet Alferez’in 
elile şehit oldu. (Ağustos 1518) Mübarek başı 
O rana götürüldü. Şöhretli reisin giymekte ol - 
duğu altın sırmalı diba elbisesi çok zaman (Ça
pa da Barbarojra) unvaniyle Kordoda (Sent Je- 
rom j kilisinin hâzinesinde (3) halka gösterli- 
yordu (4). İşte Cezayir hükümetinin müessisi 
kahraman Oruç böyle şehit oldu. Hiç bir evlâ
dı yoktu. Oruç reisin evsaf vc hasaili hakkında 
ecnebilerin şehadeti her Türkün sinesini kabar
tacak derecede yüksektir.

Morgan, kitabının 257 inci sayıfasmda de
m iştir ki:

Kendisin görmüş ve tanımış olanların ifa
delerine nazaran Oruç reis vefatında (44) ya
şında kadardı (5). Boyu son derecede uzun de-

(1) Bu cami şimdi Fransız hastanesine ki
lise ittihaz olunmuştur.

(3) Grammon. Oruç reisin Bu Hammunun 
hâzinesini beraber alıp çıktığını yazıyorsa da 
yalandır. Çünkü (Cezayir Univers) sayıfa 66 
da Oruç reis Tlcmsene girerken Ebu Hammu
nun serveti ve kadınları ve çocukları ile firar 
ettiğini serahaten bildirmektedir.

(3 ) Grammon.
(4 ) Ünivers Cezayir.
(5 ) Oruç reisin vefatında (44) yaşında 

tahmini doğru olamaz. Evvelce işaret olundu
ğu gibi 869 da tevellüdüne göre 924 dc vefatın
da elli beş yaşma yakın idi.Orucun şehit olduğu 
yer de kat’î olarak malûm değildir. (Leyn P o l) : 
(T ürk ler iki sahili sık ve sarp olan bir nehirc 
yetişmişlerdi. Orasını geçseler kurtulacaklardı. 
H attâ Oruç maiyetinin yarısile geçmişti. Fakat 
arkadaşlarının düşmanla çarpışmakta olduğunu 
görünce tekrar nehri geçerek kendisini kavga
nın ortasına a ttı)  demiştir. (U nivers - Cezayir) 
Martin d’Argonun (30) fersah katından sonra

Ş i m a l i  A f r i k a :  b



ftilM de gayet geniş yapılı kavi bünyeli idi. 
Saçı ve sakalı hemen kırmızı ve nazarları seri- 
ülin’itaf cevval ve ateşin; burnu roman tarzın
da çehresinin rengi beyazla esmer erasında 
haddinden ziyade cesur, kararında ölünceye ka
dar sabit, alicenap, en tehlikeli işlere kendisini 
atar, malını sakınmaz bir zatb . M uharebelerin 
dehşetli hengâmelerinin gayri zamanlarda kan 
dökücü olmadığı gibi maiyetinden itaatsizlik 
görmedikçe zalim değildi. Gerek ailesi efradı, 
gerek askerleri, hizmetçileri ve esirleri kendisi
ni son derece severler, korkarlar ve hörmet 
ederlerdi.

Grammon da diyor ki:

Bütün tarihler birbirinden tercüm e ve 
naklederek onu bir haydut reisi gibi telâkki e t
tiler; halbuki bunun kadar yanlış b ir hüküm 
nadirdir. O ruç Reis İslâmlığın cesur bir müca
hidi idi ki, dininin ve hükümdarının düşm anla
rına karşı denizlerde müthiş bir cidal yaptı. Fa
kat yaptığı bu cidalde o zamanın müstamel ka

idelerinden ayrılmadı. Karşısındakilerden ne az 
ve ne çok zalim değildi. İlk teşebbüsleri, emri 
altında kâfi derecede kuvvet toplayıp daha bü
yük işlere kalkışmak imkânın verince Şimali 
Afrikanın anarşisinden istifade ederek orada 
bir im paratorluk kurm ağa atıldı. Bu hükûme - 
tin devamlı olmasını mümkün kılmak için ye
gâne çare hiristiyanlan o sahillerden kovmak 
olduğundan Ispanyoll&ra kendi memleketlerin
den başka bir yerden arzak ve imdat almak ih
timali bırakmamak için onlara müttefiklerinin 
ve tabilerinin şahsmda hücum etti. H arekâtı 
iptidalarda mesudane idi. G arptaki ayaletlerin 
zaptı yabancı müstevlileri denize doğru sıkış
tırmak imkânını verecekti. Müttefiklerinin ken
disini terketmesi yüzünden şehadeti, emri altın
da hizmet etmiş, çalışmış olanların hepsini çok 
acı teessürlere garketti.

H ızır reis kardeşinin şehadeti üzerine (Ah 
bütün frengistanı kılıçtan geçirsem, kardeşle - 
rimle yoldaşlarımın intikamını alamam) diye - 
rek izharı elem etm iştir (1 ).

lia rlm roslar: H ayreddin  B ey in  h ü k ü m e ti —  İ lk  m ü şkü l vaziyet —  H ızır reisin tabiatı —  
Su ltan  Selim e hed iye ler göndererek arzı tab iiye t —  ehem m iyeti —  Y erlilerin  haince te r ti
batı — Hııgo D öm ım kadın  C ezayire hücum u  —  b ü tü n  Is/ıanyıd ordusu ve donanm ası lam  
bozguna uğradı ve m ahvoldu  —  Islıak  reisin  in tikam ı a lındı —  T  enesin geri alınm ası —  
Ispanyo l donanm asının  m ağlûb iyeti esir o kııdıır çoğaldı k i ahaliye dağıtıldı —  K a/ıtanlıır 
kaçmağa teşebbüs edince idam a m ahkûm  oldu lar  —  M em leket A h m et Ibniilkııdı ve  
M ehm et İbn A li arasında  —  K ara Hastın — H ayreddin  reis eşyasını ve a ilesini alarak (.'<•- 

zayiri te rke tti —  C icel —  1514 deki vaziyete  r ü c ı ı—  Y en i Gazalar..

Orucun şehadetinden sonra, eski arka -

Ocura yetiştiğini yazıyor. Grammonda diyor 
ki: Evvelâ tulü müddet doktor (Şov) ve (H ay • 
do) nun aalâhiyettar ifadelerine güvenilerek 
T ürklerin yetişildiği yer (Rio Salado) olarak 
kabul ediliyordu. Son bir nazariyeye göre ise 
bu feci vakanın mevkii Fas yolu üzerinde ve 
(Beni lznascn ) dağının eteğindedir. H er iki 
tez de (Revuc Africain) sene: 1860 say. 18. 
«ene: 1878 «ay. 388) müdafaa edilmiştir.

For Bige Orucun mahalli şehadetinin Rio 
Salado olduğu hakkındaki rivayeti şayanı hay
ret bularak (hattı rüc'atı kesilmiş olan şark ta 
rafına Orucun gitmesi anlaşılamaz. H akikattte 
imdat gelmesini ümid ettiği garp tarafına çe
kilmiş vt (Beni tznasen) dağlannda mahvol
m uştur). diyor.

daşlarınm müttefikan verdikleri kararla H ızır 
reis kardeşinin yerine geçti. (924 . 1518)

Orucun mağlûp ve şehit olması H ızır re
isi güç vaziyete sokmuştu. Çünkü en iyi asker
ler onunla gitm işti ve mahvolmuştu. Şüpheli

(1) Cezayirde Oruç reisin adı yazılı tek 
bir kitabe vardır. Şerşel müzesindedir. Şerşel 
kalesinden oraya getirilm iştir: (Gabriel Kölen 
in) Cezayirde Arap ve Türk kitabeleri sayfa: 12 

Haza burç Şerşel inşaehu elkaid mahmud 
İbn Farisüzzeki fi hilâfetil emrülkaim biemril- 
lah el mücahit fi sebilillah Oruç İbn Yakub Bu- 
lend niima bi tarihi erbaa ve işrin ve tisa mie 
(924) .

Bu kitabenin bulunduğu burç 1860 da ya
kılmıştır. Bu kitabeye nazaran 924 de Şerşelde 
M ahmut bin Farisüzzeki isminde bir kaid var - 
mif.
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müttefikler kendisinden yüz çevirmişlerdi. H ı
zır reis ahalinin isyanı, komşularının kendi a- 
leyhinde ayaklanması, Cezayirdeki Türkleri sü
rüp çıkarmak için İspanyolların taarruzları 
gibi üç korkulu ihtimal karşısında kalmıştı. 
Tlemsen seferini yapmış olan İspanyol asker
lerinin memleketlerine gönderilmiş olması teh
likenin en büyüğünü izale etmiş olduğundan 
Hızır reisin gemilerine binip Istanbula gitmek 
hakkında birân için aklına gelen tasavvur silin
di. Adeti olan soğuk kanlılığını aldı. (1)

İspanyolların Tlemsene taarruzları sırala
rında Şerşel ve Tenes e*ki şeyhlerinin emrine 
girerek isyan etmişlerdi. Ahmet Ibnülkadi da 
Kâbillilcri ayaklandırmıştı. Şerşel ve Tenese as
ker gönderilerek şiddetle tedib edildiler. Biraz 
çetin olan Kâbililerle uğraşmağa vaziyet mü
sait olmadığından onların cezası başka vakite 
bırakıldı. Şehrin harici bu suretle yatıştınlır- 
ken dahilde dc H ızır reis ülemayıt murabıtla- 
rı ziyaret ederek, hiristiyanlar aleyhine büyük 
nümayişler yaparak efkârı umumiyeyi kaza - 
nıyordu.

H ızır reisin en çok sıkıldığı mesele silâh 
tedariki idi. Tlemscnde tekrar hükmete geçen 
Ebu Hammu Milyanaya kadar olan garp tara
fını zaptetmiş, Cezayire yaklaşmıştı. H ızır re
is kardeşi Oruç kadar cesur ve kahraman ve 
metaneti efkâr sahibi olmakla beraber siyaset 
ve idarede daha kudretli idi.

Bundan dolayı ağabeyisinden daha büyük 
işler yapmağa muvaffak olm uştur. H ızır reis 
kendisini kazanılacak hedefin ehemmiyeti nis- 
betinde tehlikeye arzederdi; bütün hayatmca 
kendisini lüzumsuz olarak mağlûbiyet tehlike-

Grammon, lshak reisle arkadaşlarını şeha- 
detini 1518 senesi Kânunusani nihayeti olarak 
gösteriyor. Oruç bundan sonra Tlemscnde daha 
altı ay müdafaa ettiğine göre tarihi şehadeti 
1518 Ağustos olması icap ediyor. Fakat gene 
Grammon Ramazan bayramında Orucun yer
lilerin hiyanetine uğradığını tasrih etmesi 13 
Kânunusanisi 924 muharreminin birinci günü
ne tesadüf etmesine nazaran vakai şahedet en 
erken olarak şevvalin bşinde farzolunursa O- 
rucun mukavemet müddeti sekiz buçuk ay o- 
lur. Şevvalin beşinde şehadeti ihtimaline göre 
dc tarihi şehadeti 1518 senesi 10 Teşrinievve
lidir.

sine atm amıştır. Lâkin bir işin selâmetine kani 
olarak karar verdikten sonra hiç kimse onun 
kadar yerinde ve şiddetli darbe vuramazdı.

H ızır reis uzun düşünen dimağile vazi
yeti muhameke ederek kuvvetli bir hamiye da - 
yanmak ihtiyacını buldu. Zamanın en kuvvetli 
hükümdarı olan kendi padişahına müracaata 
karar verdi. Ubudiyet ve hürmetini gösteren 
ve ihtiyaçlarını anlatan bir mektup gönderdi.
(2) Bu itaatkârlık padişahça iyi kabul edildi . 
Ve Sultan Selim murassa, şimşir, hil’at, ve san
cak ile dergâhı muallâ kullarından Hacı Hüse- 
yini Hayreddin reisin adamlarile Cezayire 
gönderdi. Fakat denizde sekiz Venedik kadır
gası önlerine çıkarak gemiyi tuttular. H ayred
din Beyin adamlarını öldürdüler. Hacı Hüseyin 
üçkişi ile kurtulup CMeton) a ve oradan İs • 
tanbula geldi. Venedik sefiri sıkıştırılarak ge
mi geriye alındı. Hacı Hüseyin tekrar hareket
le Cezayire vasıl oldu. Hayreddin Bey karşıla
dı. Divanı toplandı. A t ve sancağı hür metle 
kabul etti. Tellâl çıkartarak ahaliyi topladı vc 
vilâyetin padişahın olduğunu ilân eyledi (3 ). 
Hacı Hüseyini izaz vc ikramla Istanbula yolla
dı.

(1) Grammon.
(2) H ayreddin Bey Tunus ve Tlemsen 

hükümdarlarının kendisine düşman olduğunu 
halka anlatarak Osmanlı hükümetine tabi ol
mak mecburiyetini kabul etmiş ve dört gemi 
donatıp envai hediyelerle kırk esir ve dört 
kaptanı Sultan Selime mektupla göndermişti.

(3) H ızır reisir. Osmanlı hükümdarına 
müracaatı tarihi belli değildir. Eski Cenine sa
rayının yanında vaki (H ayreddin) camisinden 
sökülüp Cezayir müzesinde hıfzolunan aşağı
daki kitabeye nazaran Hayreddin Bey 926 da 
m üstakildi: (Gabriel Kölen - Cezayir Arap ve 
T ürk kitabeleri, sayıfa 13).

Emere bi binai hazel mescidül mübarek 
es sultanül mücahid mevlana Hayreddin 1b- 
nül emirüşşehir elmücahid Ebi Yusüf Yaku - 
büt Turki, bi tarihi evayili cemaziyel ula min 
ami sitte ve işrin vc tise mie (926).

(926) senesi ccmaziyelevve! iptidası 
1520 senesi nisanının yirmisine müsadif olup 
Osmanlı padişahına müracaat bu tarihten 
sonradır. Müzei humayun katalogunda mev - 
cut bir sikkede Cezayirde basılan bir parada



64

En ziyade ihtiyacı olduğunu Istanbula 
arzetmiş olduğu silâh meselesini padişah hal - 
letmişti. Hayreddine tüfekle müsellâh (2000) 
asker (2) ve topçu gönderdiği gibi gönüllü 
olarak Cezayire gideceklerin yol masrafları hü
kümetçe verileceği ve Cezayirde yeniçrilrin 
imtiyazlarına nail olacaklarını bildirmişti.

Hızır reisin kahramanlıkla yayılmış adına 
ilâve olarak böyle müsaadeler ve imtiyazlar 
vâdi dört bin tüfekli Türk yeğitinin Cezayire 
koşmasına sebep oldu. Bu kuvvetler tam zama
nında geldiklerinden pek makbule geçtiler. 
Mevcutları ilk ahvale karşı koymak için fazla 
bile idi.

Sultan Selim Mısırın fethini müteakip 
vukubulan bu arzı itaatten pek memnun ol - 
muştu. Takdime tam zamanında yapılmıştı. 
Çünkü Mısırın garp tarafından emniyetini ha
sıl ediyordu. Osmanlı hükümetini genişle
terek en birinci İslâm hükümeti haline koyu
yordu. Bu vakanın Şimali Afrika hükümetleri 
üzerindeki tesirleri dahi mühimdi. Tunus sul
tanının Tlemsen hükümdarına yazdığı mektup 
bunların düşüncesini ve korkusunu gösteri • 
yor: (Türklerin  Cezayire yerleştiklerini bilir - 
siniz. Onların malik oldukları hakimiyet fikri 
hasebilc komşulukları sizin ve bizim için teh
likelidir. Başlarındaki Hızır reis cessur, müte
şebbis ve ihtirası uğrunda her şeyi fedaya ha - 
zırdır. M emlekette yerleşmeğe ve kuvvetlen • 
meğe bırakırsak memleketlerimizi istilâ edece
ği şüphesizdir. Henüz zamanı iken ihtiyatın 
icap ettirdiği tedbirleri almağa sizi davet edi • 
yorum.) Tunus sultanı Beni Hafs hüküm dar
larının tarihi rolleri ve Tunus sultanının Mı •

padişahın ismi mevcut vc tarihi 926 olduğun
dan müracaatın 926 senesi içinde ve Cemazi - 
yelâhirla Zilhicce arasında olması lâzım gelir. 
Bu kitabede en ziyade nazarı dikkati celbeden 
husus Hızır reisin daha (926) tarihinde vc 
Osmanlı padişahile münasebeti olmayıp ken - 
dişine (Sultan) denildiği zaman (H ayreddin) 
ismile anıldığıdır. Binaenaleyh Kanuni Sultan 
Süleymanın huzurunda padişahın: (Sen mem - 
leketin hayırlı evlâdısın, seni Hayreddin tes • 
miye ettim ) dediği hakkında ki rivayetler doğ
ru değildir. H ızır Reis garpta Araplarla temas 
ettikten sonra bu lâkabı almıştır.

sırla Osmanlılar arasındaki düşmanlığın kalk
masına tavassutu meselesinden dolayı Türk - 
lerden çekiniyordu.

Abbasilerin sukutunda Mekke şerifleri 
o zaman en kuvvetli İslâm hükümeti olan T u
nusa biat etmişler ve Haremeynin hamisi ta - 
nımışlar, ve biatnamelerini (657 . 1259) da 
(Abdülhak bin Sebüayn) ile göndermişler, hal 
kır. karşısında okutm uşlardı. Tunus emirinc 
o zamana kadar yalnız emir denilirken bundan 
sonra ( Emirülmüminin M ustansır billâh) de
nilmişti. Daha (652 - 1254) de Beni Merin hü
kümeti Tunus emirlerinin ruhani nüfuzunu ta
nımıştı. (1) Endülüs kıtası da bu ruhani nü • 
fuzu kabul eylemişti. Bu nüfuzun fili neticesi 
sultanın adının hutbelerle söylenmesi idi. Bu da 
ekseriya m enfaatkâr bir müdahaneden başka 
bir şey değildi.

Fakat Sultan Selim Mısırı fethedip M ek
ke şerifi Ebülbcrakâtın oğlu vasıtasile Hare - 
meynin anahtarlarını ve ahalinin biatini alarak 
son Abbasi halifesini Istanbula nakil ve hali
feliği zapt ile (Halifei Müslimin) tesmiye 
olunduktan sonra bu hilâfet meselesine büyük 
ve hususi bir ehemmiyet verdi. Binaenaleyh 
Tunus hükümdarının Osmanlı padişahından 
korkmasında bu dini riyaset ve hilâfet mese
lesinin dc büyük bir yeri vardı.

Osmanlıların Afrika siyasetinde bu dü - 
şüncc mühim bir âmil olm uştur. (2) Sultan 
Selimin 926 . 1520 de vefatından sonra K anu
nî Sultan Süleyman da ayni yoldan gitmiştir.

Hayreddin Bey Osmanlı padişahları na
mına hükümet etmeğe başlayınca sikkeyi dc o 
nama kestirmiştir. (3) Hızır reisin evvelce 
tahmin ederek korktuğu isyan meselesi bu sı - 
rada oldu. Cezayir limanı küçüktü. Ispanya- 
hisarının toplarının ateşi altında idi. Bunun 
için reisler gemileri Babülvaad ile Vadiimera- 
sel munsabı arasındaki kumluğa çekiyorlardı. 
Şehir ahalisi civar kabilelerle ittifak etmişler 
vc şehirde pazar kurulduğu gün Türklerin

(1 ) Ogust Kur.
(2) O gust Kur.
(3) Müzei humayun meskukâtı Osmani

ye katalogu, cilt: 1. sayıfa 256 da bir altın 
sikke vardır., yazısı şudur: Sultan Süleyman • 
bin Selim Han darabefi Cezayir. 926
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■nahvim kararlaştırm ış tirdi. Şehre yakın ova
larda oturan bu kabileler gizlice ve silâhlı ola
rak şehre girerek saklanacaklar; diğer bir kı
sım da kumluktaki, korsanların gemilerine a- 
tcş verecekler ve bu ateşi söndürmek için 
bütün reisler ve T ürkler oraya koştuktan sonra 
şehrin içinde saklı bulunanlar kapıları kapıya- 
caklar, içeride ve kuvvetsiz kalan rüesaya saldı
rıp mahvedeceklerdi. Bu tertibatı casuslar 
Hayreddin beye haber vermiş olduklarından 
başlıca m ürettipler tutuldu. Başlan gövdelerin
den aynlarak  sarayın kapısında teşhir edildi. 
Ahalinin kaynaması hemen söndü. Bir daha da 
böyle ayaklanmağa kalkışmadılar. (1) Oruç re
isin şehadetinden sonra İspanyolların Tlemsen 
hükümdarı ile beraber Cezayire hücumlarından 
endişe etm ekte H ızır reis çok haklı idi, ve Is- 
panyollar çekilip gidince geniş bir nefes almış
tı. Bunun sebebi İspanyolların Kalei Beni Re
şit ve Tlcmsende T ürk  askerinin yiğitliğini gö
ren askerlerinin yılgınlığı veGaziOrucun müda
faasında verdikleri zayiatla uğradıkları za
fiyet idi. Fakat Oran valisi Tlemsen hükûm- 
dan Türkleri Cezayirden çıkarmak kararında 
musir ve müttefik idiler.

Şarlken de Don Dicgo Döveranın mağlu
biyetinin acısını çıkarmak için bir harp yapmağa 
taraftardı; Binaenaleyh Sicilya hidivi (2) (H u . 
go dc Monkade) a Cezayirin zaptı için bir ordu 
tertibini ve eski askerlerden mürekkep olması
nı em retti (3 ).

Tlemsen hükûm dan da karadan hücum 
edecekti. (M onkad) azimli, tecrübeli, ve Ital- 
yaya büyük hizmetler etmiş bir zattı. Kendisi
ne emrolunan kuvveti az zamanda topladı. 1519 
senesi temmuzunda Sicilyadan kalktı. (4 ). 
(M onkad) a (Gonzalvo Marino de Ribcra) is
minde birisi de ilhak olunmuştu. Monkad’la 
bunun arasında ekseriya çıkan ittihatsızlık, sefe
ri berbat etti. Donanma evvelâ Oran'a gitti . 
Oran valisinin evvelce Türklerle harbetmiş tec
rübeli askerlerden mürekkep kıtalannı Merscl- 
kebirden aldı. Tlemsen sultanının vereceği yerli 
askerle tevhidi harekât hususunun O ran’da 
Marki de Gomares’le müzakere etti (5 ). Fakat 
bu esnada Mosteganem’in şimalindeki Seyret 
ovasında bulunan Araplara karşı müfreze yol- 
lıyarak sürülerini aldı. H aydutça ve siyasete

hiç uymıyan bu hareketin sonraki işlere çok 
fena tesirleri oldu (6 ).

(H ugo dö Monkad) Oran’dan yelken aça
rak ağustosun ortasına doğru Cezayir limanına 
girdi ve H arraş ırmağının garbinde askerini ka
raya çıkardı. Ayni zamanda şehrin garbinde 
mevzi tutm ak üzere de bir müfreze gönderdi. 
Birkaç gün ufak çarpışmalarla geçti. H ayred
din reise yapılan teslim teklifi şiddet ve nefret
le reddolundu.

18 Ağustosta Ispanyollar {Kudiyatussa • 
bun) mevkiine çıkarak tahkimat yapmış ve 
batarayalarını kurmuşlardı. Toplar ateşe baş
lamakla beraber kıtaat hareket için Tlemsen 
sultanını bekliyorlardı. Fakat (M onkad) İspan
yolların zoriyle hükümete oturulan buHam- 
munun hıristiyanlarla müştereken islâma taar
ruzunun ahalice nefretle görüleceğini takdir 
edemiyordu . Tenes ve Tlemscnlilcr araların
daki mukavele hilâfına olarak mallannı yağ
ma eden hıristiyanlarla beraber harbetmek 
istemiyorlar, ve zorlanınca işi sürüncemede bı
rakıyorlardı. Monkad derhal hücum etmek is
tiyor fakat muhasaranın idarei aliyesine me
mur edilmiş olan topçu kumandanı (de Ribera) 
yerlilerin gelmesini bekliyordu. Altı gün bekle, 
diler, kimse gelmedi (7).

(1 ) — Grammon.
(2) — Vice roi.
(3 ) — Bu ordunun kuvvetini Tuhfetülki- 

bar (170) gemi yirmi bin cenkçi olup Oran'- 
dan dahi 3, 4 bin kişi alındığını, Grammon (40) 
gemi ve (5000) askerle Monkade’nin Oran a ge. 
lip oradan da asker aldığını yazıyor.

(4 ) — Grammon.
(5 ) — Univers - Cezayir.
(6 ) — Grammon.
(7 )—Tuhfetülkibar bu muharebede Tlem- 

sen Sultanının karadan geldiğini ve Hayreddin 
reisin ahalinin kadın ve çocuklarını siyanet için 
Tlemsen hükmdarına m üracaatlarını tavsiye 
ederek Tlemsen hükümdarının bunları muha
cimlerin zararından vikaye ettiğini yazıyor ve 
H ızır reisin kuvveti 600 Türkle 20.000 yerli 
muavin asker olduğunu söylüyor. Fakat o sı
ralarda Istanbuldan piyade ve topçu kuvveti 
gelmiş olduğu muhakkaktır. Binaenaleyh 
kuvvetin miktarında zühul vardır. Zaten bah-
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Ispanyollar artık  taarruza başladılar. İki 
gün biribiri ardınca yaptıkları hücumlar defo
lundu. Üçüncü gün Hızır reis İspanyolların 
eh ild ek i erzak ve mühimmatını yaktırm ak için 
be; yüz kişilik bir kuvvetle bir nümayiş yaptı.

Ispanyollar aldandılar. Büyük kuvvetle 
bu beş yüz kişiye hücum için siperlerini bırak
tılar. Bu anda bütün T ürk kuvveti şiddetli bir 
taaarruza kalktılar. Ispanyol ordusu müthiş 
bir karışıklığı uğradı. Katiyen intizam kal
madı. Eski ve tecrübeli dedikleri askerlerden 
müteşekkil taburların maneviyatı o kadar bo
zulmuştu ki bazıları harp etmeden teslim o- 
luyorlardı. Düşman denize doğru sıkıştırılıyor
du. 23 ağustosta Ispanyollar artık  galebeden 
vazgeçerek gemilere kaçıp canlarını kurtarm ak 
gayretine düşmüşlerdi. Fakat T ürk kıbcının 
yapamadıklarını deniz tamamlıyordu.

M üthiş bir fırtına gemilere binmeği zorlaş
tırıyordu. En güzel gemilerden (26) sı karaya 
düştü. (4000) kişi boğuldu. Monkad topçusu 
ve ağırlığını kamilen bırakmıştı. Yağma için 
her taraftan koşup glmiş olan yerliler hücum 
ediyorlardı. Ispanya ordu ve donanması tam 
bir bozguna uğradı. Pek azı kurtulup canını 
gemilere a ttı ve (Iviça-Ivisa) limanına varabildi. 
Ishak reis teslim olduğu halde şehit edilmiş ol
masına mukabeleten bütün esirler kılıçthan ge
çirildi. Bu zafer Cezayirlilere Tlemsen mağlû
biyetini unutturdu ve Hayreddin reisin nüfu
zu kardeşi Orucun şöhretini geçti (1).

927 - 1520 baharında Hayreddin reis (Te- 
n e ı) in zapbna bir kuvvet gönderdi. Tcnes ku
mandanı İspanyadan imdat istedi. On beş gemi 
yardımlarına geldi. Hayreddin Bey gönderdiği 
kuvveti takviye için denizden C18) gemi yol
ladı ve kendisi karadan hareket etti. Düşman 
gemilerinden beşi alındı. Kale işgal olunarak 
Hayreddin reis Cezayire döndü.

Bu esnada Hayreddin Beyin gemileri li - 
manda yatarken (110) parçadan mürekkep bir 
Ispanyol donanması Amiral Ferdinand ku - 
mandasında olarak Cezayire geldi. H ızır reis 
derhal limandan çıktı; düşmana hücum etti.

sın nihayetinde “H ayrettin  reis (H aşan) ı 
iki bin Arap ve yedi yüz nefere serdar edip 
Tlemsene gönderdi., denilmesi müdafilerin 600 
den fazla olduğuna delildir.

H arp neticesinde Ispanyol donanması bozul
du; Amiral Fcrdinand’ın kumandan gemisi 
karaya oturm uştu.

Amiral (600) kişi ile esir oldu. Bunlardan 
maada daha (36) kaptanla 3000 esir alınmıştı. 
Cezayirin kürek zindanları esirle dolup taşıyor
du. Yerlilere bile birçok esir dağıtıldı. Fa
kat esirlerin çokluğu büunların bir fesat ve 
firar tertibatına cesaret etmelerine sebep oldu. 
Bu sırada İspanyadan bir memur gelerek (36) 
kaptan için yüz bin lira vermek teklifinde bu
lundu. Fakat bu kaptanların hepsi muktedir 
vc İslama zarar verecek şahıslar olduğundan 
serbestilerini imkânsız kılmak için ulema iki 
yüz bin lira fidye istenilmesine rey verdiler.

Usera her gün firar ve ihtilâl tertibatiyle 
uğraştıklarından üç bin kadarı öldürüldü. Fer- 
dinand'ın cesedine Ispanyollar yedi bin lira ver
dilerse de gene ulema işin içine burnunu soka
rak ölü satmak caiz değildir, diyerek cesedi bir 
kuyuya attırm ışlardır.

Hayreddin reis yerli kabileleri kendi reisle
ri vasıtasiyle idare etmek daha muvafık ola
cağına hükmederek (Ahmet Ibnülkadı) yı şark
taki kabilelere ve Mehmet bin Aliyi garptakile. 
re reis tayin etti. (2 ). Türklerin Cezayirde 
yerleşmesini kendi mevcudiyetleri için tehlike
li gören Tunus ve Tlemsen hükümdarları 
Hayreddin Beyin itimat ettiği bu iki zatı kendi 
maksat ve emellerine döndürmeğe muvaffak 
oldular. Cezayir çok eski zamanlarda Tunu- 
sa merbut bulunmuş olduğundan Tunus Sul-

(1 ) — [Bu zaferin akebindc alınan gana- 
imden Haşan Beye biraz at vc sair levazım vc 
(700) askerle (2000) kadar yerli cenkçi verile
rek Tlemsene doğru gönderildi. Tlemsene 
gidinciye kadar bu kuvvet 20 bine çıktı. Tlem- 
scnclc İspanyolların (3700) muhafızları vardı. 
Bunlardan yedi yüzü ancak hayatını kurtarıp  
(T enes) e kaçtılar. Üç bini kâmilen kılıçtan 
geçirildi.]

Tuhafctülkibar bu vakayı zikrediyor vc 
bundan sonra da Tenes'in fetholduğunu yazı
yor. Fakat bu hareketlerin bir takip olması da
ha muhtemeldir. Çünkü sonraki vakalar Tlcm- 
sen ve Tenesin Hayreddin reisin elinde kalma
mış olduğunu gösteriyor.

(2) — Univers - Cezayir.
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tanı Hayreddin reisi bir âsi ve gasıp gibi te
lâkki ediyor ve memleketi istilâ için fırsat arı
yordu.

Hızır reisin pek safvctle memleketin ya
rısını emniyet ettiği Ahmet Ibnülkadı kalben 
Hızır reisten tefrik edilmiş olmakla Tunus hü- 
kûmdariyle ittifak etmiş ve kabileleri başına top 
lamıştı. Tunus ordusu da Cezayire doğru iler
liyordu.

Cezayirin etrafındaki kabileler ayaklan
mışlardı. Hayreddin reis bunların kâffesiy- 
le altı ay vuruştu ve uğraştı. Kış gelince Ib- 
nülkadı zaruri nrnı salâha yaparak Tunusa g it
ti. Biraz sonra Ibnülkadıntn kardeşi tekrar Ce
zayire musallat oldu.

Hayreddin Bey tekrar üzerlerine yürüye
rek mağlûp etti ve takiplerine maiyetindeki 
kumandanlardan Kra Haşanı gönderdi, fakat 
Kadızadc bunu da kandırarak kendi tarafına 
çevirdi. Hayreddin beyin elinde ciiz’i bir kuv
vetle Cezayir şehrinden başka yer kalmamıştı. 
Şehir içindeki ahali de Türklere aleyhtardı. 
Türklerin korkusundan kimse kaleye taarru
za kalkışamıyor, fakat civar ahali şehirle m ü
nasebette bulunmuyordu. Kaleye erzak vesaire 
getirmiyorlardı. Hayreddin Bey âdeta muha
sarada kalmış gibi idi. Bir hayli düşündükten 
sonra bu nankör halkı bırakıp gitmek kararı
nı verdi. Fakat düşmanlarının bu kararın 
tatbiki sırasında taarruzla aile ve emvaline za
rar vermelerinden endişe ediyordu. O sırada 
Kara Haşanın teslim olmak teklifi sözleri dön
mekte olduğundan bir hareketi askeriye icra 
olunacağı şekli verilerek saray tahliye olun
du. Hayreddin Beyin ailesi, eşyası dokuz ge
miye yüklendi. Bundan sonra Hayreddin Bev 
şehrin eşrafı denilen şerirleri ve Tunus hakimi- 
ninin sulh için gelmiş olan sefirini çağırarak 
kalenin anahtarlarını bu hamiyetsizlerin önüne 
attı vc yalnız; (EhliisUunm vebali boynunuza 
olsun) diyerek atına bindi , iskeleye geldi ve 
gemisine geçti. Kendi menfaatlerinden başka 
bir şey düşünmiyen reislerinin elinde oyuncak 
olan ahali Hayreddin reisin ciddi surette ayrıl
masından müteessir olarak reise müracaata 
başladılar. Türk reisleri o geceyi limanda ge
çirmiş olduğundan ahali hallerinin ne olacağı
nı soruyorlardı. Hızır reis bu kadar mal ve 
can feda ederek İslâmlığın bir istinad noktası

haline getirdiği mevkii bırakmaktaki mecburi
yeti anlattı ve üç sene yeni hakimlerine itaat 
tavsiye etti. Her halde Hızır reis üç sene zar
fında tekrar kuvvetleneceğini tahmin etm işti . 
Alessabah Barbaros Hayreddinin kadırgaları 
Cicel hisarcığına doğru yol alıyordu. Cicel aha
lisi bu eski aşinayı minnetle kabul ettiler. (1)
O sırada kahıtlık vardı. Hayreddin reis denize 
çıkarak Avrupa sahillerine geçti; buğday yük
lü 9 gemi alıp Cicele getirdi. Buğdayları aha
liye dağıtarak felâketi hafifletti.

H ızır reis (921 - 1514) deki vaziyete dön
müştü. H er şeye yeniden başlamak ve her 
şeyi yeniden yapmak lâzımdı.. Cicelden maada 
Cirbede de bir merkez kurdu. Gemilere orası 
ilticagâh oluyor ve orada anadoludan daha 
çabuk yeni gönüllüler alabiliyordu.

Cicelde 27 oturaklı bir baştarda yaptırdı. 
9 gemi ile Tunus taraflarına gazaya çıktı. T u
nuslulardan muhalif olanların gemilerini tutup 
yaktı. Cenova sahillerinde buğday yüklü altı 
gemi alıp Cerbeye yollad. Kendisi dönüşte 
bunları ahaliye dağıttı. Aydın reis, Vahan reis 
ve diğer bütün namlı korsanlan çağırarak e tra
fına topladı. Kırk parçaya varan bu kuvvetle 
Akdeniz kıyılarını altüst ediyordu. Tunus Hü- 
küm dan başının üzerinde büyük bir fırtına 
dolaştığını hissediyordu; gönderdiği hediyeler 
ve sefirler Hayreddin reisin iltifatına nail olmu
yorlardı. (2).

(1) — Tuhfetülkibar.
(2) — Tuhfetülkibar. Gazevatı Hayreddin 

Paşanın vc ondan iktibas etmiş olan Tuhfetül
kibar müellifinin vakaların sıralarını yazmak
ta bazı hataları olduğu gibi ekseriya da ta
rih keydetmemişlerdir ki büyük bir noksandır. 
Bundan dolayı ecnebi eserlerine müracaat lâ
zım geliyor. Hayreddin reisin Cezayiri terke- 
dip çekilmesini Grammon vc For Bige ve 
(U nivers - Cezayir) aşağıdaki yazıldığı veçhile 
Tuhfctülkibardan bambaşka olarak hikâye edi
yorlar :

tspanyollann bozgunluğundan sonra H ay
reddin reis eski müttefiki iken aleyhine kalk
mış olan Kuku sultan i Ahmet tbnülkadı üze
rine döndü. Bir kumandan idaresinde yolladığı 
kuvvet muvaffak olarak Kolloyu aldı. (1519) 
Fakat ertesi sene Ahmet Ibnülkadı bütün (ka-
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A — Hayreddin reisin Cicelde hükümeti — 
H ayreddin reis (927 - 1520) de Cicele çekilmiş
ti. Cezayire giren Ibnülkadı ve dağlı askeri 
yaptıkları zulüm ve yağmakerliklerle Türklerin 
lehine çalışıyorlardı. Ispanyollar bu fırsattan 
istifadeye kaJmkmıyarak büyük bir hareketsiz
lik göstermişlerdi. Hayreddin reis evvelâ 
maiyetinin manevi kuvvetini yerine getirmek 
için korsanlığa büyük bir vüs'at verdi. Tasav
vurun fevkinde ganim etler aldı. Bunun ca
zibesiyle bayrağının altına külliyetli fedai top
ladı. (927 - 1520) den (932 - 1525) e kadar beş 
sene eski kuvvetini bulmağa uğraştı. Osmanlı 
hükümetinin buraya hiç yardımı olmamıştı. 
Kendisi memleket dahilinden m üttefikler bul
mağa çıkmıştı. (Beni Abbas) kabilesinin reisi 
Abdülâzizle ittifak etti. Cezayirliler efendi de
ğiştirmekten başka bir şey kazanmamışlardı. 
Herkes Ibnülkadıdan nefret ediyordu. Ahalinin 
ekserisi Türkleri arıyordu. Berberilerin ara
larındaki nifak da Türklerin işine yarıyordu ■ 
Son senelerde Ibnülkadı umumun nefretini ka

bili) leri başına topladı. Hayreddin reis bunlara 
hücum etti. Vc iyice ezmek için kemali cesa
retle Kabililerin ortasına kadar girdi. Fakat 
orada pek fazla kuvvetle sarıldı. (Flissas - 
Ummul lil) de hattı rüc’atı da kesilmiş olduğun
dan zorlukla şarka doğru çekilmeğe muvaffak 
olarak Cicele gitti. Ibnülkadı müdafaasız 
kalmış olan Cezayire girdi (1520). Şerşel ve 
Tenes dc serbestilerin tekrar aldılar. Hayreddin 
reis Cezayire haber gödererek hâzinesini ve 
ailesini aldırdı.

zanacak bir iş yaptı: Levend kaptanları, İs
panyanın islâmlara işkence ve ölüm saçan sa
hillerinden birçok din kardeşlerini kurtarıp  Ce
zayire getirmişlerdi. Kadızade bunları şehre 
kabul etmemiş ve hattâ gemilerin limanda çok 
zaman yatm alarına bile müsaade etmiyerek kov
muş olduğundan Cicele geldiler. Hayreddin Be- 
ye şikâyet ettiler. Barbarosun kuvveti artık 
harekete geçecek dereceye gelmişti. Binaena
leyh bu İspanya muhacirlerinin kebul edilme
mesini zahiri bir sebep saydı. Cezayirlilere ha
ber göndererek reislerini topladı. Müzakere 
ve müşavere etti. Cezayir üzerine yürüyüş ka
rarlaştı.

1525 de Beni Abbas kabilesi de müttefik 
olduğu halde Hayreddin Bey (Kabili) üzerine 
yürüdü. İlk defa Kabililerin memleketinin için 
de (Vadii B ugdura) boyunda bir zafer kazandı. 
Sonra bizzat Ibnülkadının büyük kuvvelerle 
müdafaa etttiğ i (Beni Ayşe) boynunda muvaf
fak oldu. Kuku (1 ) Sultanı Ibnülkadının asker
leri arasında (1800) kadar tüfekli bulunması 
bu muvaffakiyetin ehemmiyetini ziyadeleşti
riyordu. Askeri Ibnülkadının başını keserek 
Hayreddin Beye getirdiler. Ve pişmanlıklarını, 
itaatlerini arzettiler. Yoldaşlık namını leke- 
liyerek Ibnülkadı ile birleşmiş olan Kara Ha-

(1 ) — Kuku, Curcurada müstahkem vc kü
çük bir kasabacık idi. Zuaua kabilesine aitti. 
(Tiziouzu . Fomasyonal - Misele - Beni Man- 
sur) yolunda Mişelenin (8 ) kilometre şarkında 
ve epeyce dik bir tepenin üzerindedir. Eski 
bir cami ile bir sur harabesi vardır.
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san bu mağlûbiyet üzerine Şarşele kaçmıştı. 
Hayreddin reis Şerşel üzerine yürüdü. Kara 
Haşanın maiyeti muharebeye hacet kalmadan 
hain reislerinin başını Hayreddine getirdiler. 
A rtık Cezayir yolu ve kapıları açılmıştı;
(1525) de tekrar Cezayire girdi.

H —  Hayreddin B<-\ Cezayirde
Hayreddin Bey Cezayire bilâmukavemet 

girmişti. Asileri şiddetle tedibe ve eski mem
leketlerini yeniden almağa uğraştı. (1526) ve 
(1527) senelerini hep bu işlere hasretti. Tenes 
ve Şerşeldeki yerli hükümet reislerini tu ttu 
rarak öldürttü. Cicelden O ran’a kadar olan 
sahili tekrar aldı. (1527) de Kostantin 
ahalisi Hayreddin Beyin tayin ettiği Kaidi öldü
rerek isyan etmişlerdi. Şehrin muhafızları 
(Kabili) vc (H udna) kabileleriyle birleşmiş 
olan kasaba ahalisine karşı güçlükle müdafa 
edebiliyorlardı. Hayreddin Bey bu kabilelere 
ve Kostantin şehrine o kadar şiddetli bir darbe 
vurdu ki (1528) senesi kasabanın civar bahçe
leri tenha vc ıssız kalmış ve vahşi hayvan
larla eşkiyaya mesken olmuştu.

Kuku sultanı İbnülkadının yerine geçen 
kardeşi Hüseyin de Hayreddin Beyle uğraş
mağa kalkıştı. Fakat hâzinesini ve ailesini 
zayi ederek muharebeye kudreti kalmadı. Yıl
da otuz yük gümüş vermek şartiyle affa maz- 
har oldu. Hayreddin Bey artık bilâitiraz mem
leketin hakimi olmuştu. Komşularından kor
kusu yoktu. Yalnız ada hisarındaki Ispanyol- 
lar vardı. Ana vatanlarından uzak vc her türlü 
yardımdan, hettâ  ihtiyaçlarını tedarikten 
mahrum, sefalet içinde ve bu kayaların üs
tünde sürünen askerler sularını bile Mayor- 
kadan getiriyorlardı.

Ispanyol idaresinin ihmali burada da hü
küm sürüyordu. Teslihat fena, her şey nok
sandı. (1) Ada hisarının kumandanı (Don M ar
tin de V ergas) isminde ihtiyar bir kaptandı.

Hayreddin reisin tekrar Cezayire geldik
ten sonra gösterdiği faaliyet ve kazandığı mu
vaffakiyetler kendi başında bir fırtına kopma
sının yakın olduğunu gösteriyordu. Kaptan 
İspanyadan imdat ve mühimmat istemiş fakat 
hâlâ bir şey gelmemişti. Ada hisarı Cezayire ha. 
kiatte muzir olmaktan ziyade tehditkâr idi. 
İspanyolların şehrin karşısında oturması bir

zül teşkil ediyor ve gemilerin gidip gelmesini 
zorlaştırıyordu.

Hayreddin reisin korsanlıktan çalışan yir
mi kadar gemisi olduğu gibi diğer reislerin 
de birçok sefineleri vardı. Bunlar bir merkez li
manına muhtaçtılar. Merkez olarak evvelâ Cir- 
be sonra Cicel kabul edilmişti. Fakat Cezayir
de artık tamamiyle yerleşmiş olan korsan
lara o limanlar uzak geliyordu. 1529 senesi Ma
yısının iptidasında Hayreddin Bey Don Mar- 
tin’e hisarı teslim etmesi teklifini yaptı. Red 
cevabı aldı. Kalenin karşısına iki batarya top 
koyarak mütemadiyen yirmi gün topa tu ttu  . 
Bu şiddetli ve devamlı topçu ateşi hisarı ve 
içindeki muhafızları çok sarstı. 27 mayısta (2) 
geçilebilecek bir gedik açılmıştı. (45) gemi, 
kayık ve sallara psker doldurularak hücum 
edildi. İhtiyar Vergas elinde kılıç olarak ge
dikte döğüştü. Geçit zorlanarak geçildi, içe
rideki yedi yüz kişi esir alındı. Hisar alındık
tan sonra müdevver kulelerden mcada her ta
rafı yıkıldı. Bu kuleler esir alınan kale mu
hafızlarına tam ir ettirildi.

O tuz bin hıristiyan esir çalıştırılarak kale
nin enkaziyle adadan sahile kadar olan kayalık
ların arası dolduruldu. Buna amuden bir dı- 
var yaptırılarak bu havalide gayet dehşetli o- 
lan şimali garbi rüzgârlarından muhafazalı bir 
liman meydana getirildi.

Müdevver kunlelerc fener kondu vc bir ba
tarya yerleştirildi. Hem mahfuz, hem dc top
lar sayesinde emin olan bu limanda korsan 
gemileri hiç bir şeyden korkm ıyarak kışla
yabiliyorlardı.

Bugünden itibaren Cezayir garp ocağı ku
rulmuştu. Bu tarihten (1830) a kadar Cezayir 
Akdenizinin âfeti, dehşeti vc Berberiye kor
sanlarının en mürecceh melceleri oldu (3). 
Kalenin zaptiyle yıkılmasından on gün sonra 
kale için imdat, silâh ve cephane dolu cesim 
dokuz gemi limanın açığında göründü. Lâkin 
bu gemilerin kaptanları imdadına geldikleri 
adayı görcmiyorlardı; hayretle bakınıp düşü
nürken korsanlar on beş kadırga ile bunlara hü-

(1) — Grammon.
(2 ) — Ruevue Africain senesi: 1875, say

fa 163.
(3 ) — Grammon.
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cuın edip zaptettiler. Bu suretle Hayreddin 
reisin elin (2700) esir ve hesapsız silâh ve 
cephane geçmişti. (1 ). Alınan esirlerden İs
panya kralının Cenovaya geçtiği haber alınmak 
la Aydın reis beraberinde Salih reis olarak 
H 4) gemi ile o taraflara gönderildi.

Bunlar Fransa sahillerine inerek Marsilya 
kenarlarını yağma ettiler. Ispanya kıyılarını 
vurarak binlerce esir tuttular.

• Reisler bu esnada İspanyolların zulmün
den kurtulm ak için Afrikaya geçmek istiyen 
binlerce Islâmın sahillerde bekleştiğini haber a- 
lınca hiç tereddüt etmeden İspanyanın fOliva) 
mevkiine çıktılar. İki yüz aileyi mallarile bera
ber gemilere alarak Form entre adacığının altına 
demirlediler. I.*panya amirali Portondo reisleri 
orada bastırdı. Maiyetinde çok büyük ve korsan
ların kaliteleriyle kıyas edilemiyecek kadar 
kuvvetli sekiz harp gemisi vardı. Bundan 
başka firari arapları tutarak mallarını zaptede
bilirse Amirale on bin altın verileceği vadolu- 
narak hırsı tahrik olunmuştu. Amiral Por
tondo, Şarlkeni, Papa tarafından Bolonyada 
imparatorluk tacı giydirilmek üzere Cenovaya 
götürüp dönerken bu işe memur edilmişti.

Aydın reis bu vaka karşısında İspanyolla
rın kendisine verdiği ({>eyetan döğen - Kaşa 
Diyavolo) lâkabına istihkakını gösterdi. Ev
velâ iyi düğüşmeğe engel ve savaş esnasında te
lef olması tehlikesi bulunan çoluk çocuğu adaya 
çıkardı. İspanyolların büyük ve kalabalık ge
milerine saldırdı. Dehşetli bir muharebeden 
sonra Amirali öldürdü. Yedi büyükgaliyi zap
tetti. Birisi kaçtı. Muzafferiyet kazanıldıktan 
sonra bu şahamet sahnesini yaşlı gözleriyle sey
reden muhacirler tekrar gemilere bindirilerek 
Cezayire getirildi. Hayreddin Bey bunu ve di
ğer muvaffakiyetlerini mufassal anzalarla pa
dişaha bildiriyordu.

C  —  C ezayir pur/ı oi'njtının kom şuların ın  
vaziyeti

Faşta Beni Merin hükümeti inhitat halin
de idi. Merakeş taraflarında Sadi şerifleri 
kuvvetlenmeğe ve Beni Merinin yerine geçmeğe 
için için çalışıyorlardı. Fakat her ikisi de ayni 
zamanda Portekiz ve İspanyolların taarruzlarını 
defetmeğe ve memlekete girmiş olanlarını çı
karmağa uğraşıyorlardı.

Beni Merin hanedanının devamı ve onun 
bir şubesi olan (Beni V attas) dan Abdullah 
bin Mehmet (1471) de Mağribi Aksa hüküme
tini eline almıştı. (1504) de yerine oğlu (M eh
met Elgalip) geldi. Bunların zamanı sükûnetle 
geçti. (1510) da Mehmet Elgalibin kardeşi Mu. 
lay Mehmet Elm ansur hükümdardı. Hükümdaı 
Faşta oturuyor, Merakeşte (Beni Merin) den 
bir zat müstakil gibi hükümet ediyordu.

Sadi Şeritlerinden, siyasi kuvvet elde eden, 
(E bu Abdullah Mehmet Elkaimj (923 - 1518) 
de öldü. İdaresi altındaki yerleri iki oğlu 
taksim ettiler. (Ebülabbas Elareç) şimal ta
rafını, (M ehmet Elmehdi) cenup tarafını aldı. 
İki kardeş evvelâ iyi geçindiler. Memleketleri
ni genişletmek ve Portekizlerle savaşmak ile 
meşguldüler. Fakat (935 - 1529) da Ebülabbas 
Elareç (M erakeş) e hücumla zaptetti. Bu sıra
da Mulay Mehmet Elmansur şimalde İspanyol
ları garpte Portekizliler ve dahilde de Şeşvan 
emiri ile uğraşm akta olduğundan bu Merakeş 
taarruzuna karşı bir hareket yapamadı.

Zaten şerifler de yüzlerinden perdeyi ta- 
mamiyle atıp, istiklâl ilân etmemişlerdi. Cihad- 
la uğraşır görünüyorlardı. Merakeşi aldıktan 
sonra Elareç derhal Sultan Mehmet Elmansura 
hediyeler gönderdi, arzı biat ve ububiyet etti ve 
fakat vergi yollamadı.

Mulay Mehmet Elmansur şerife hürmet- 
kârane bir mektup yazarak cüz’i bir vergi ile 
iktifa edeceğini bildirdi. Fakat verginin şerafet 
unvanile telifi gayrikabil olduğu cevabını aldı. 
Artık maske atılm ıştı. Muharebe mecburi idi. 
Mehmet Elm ansur Merakeşi muhasara etti (2 ). 
M uhasara devam ederken Faşta Mehmet 
Elmansurun akrabası arasında bir ihtilâl çıktı,
( Elareç) in kardeşinin de imdat için Merakeşe 
doğru gelmekte olduğu duyuldu. Bu ahval 
üzerine Mehmet Elmansur muharebeyi bıraka
rak Fasa döndü. A rtık Merakeş Beni Merinin 
elinden katiyen çıkmıştı. Mehmet Elmansur 
(937 - 1530) da öldü. Evvelâ oğullarından 
(Ebu Hasun) yerine geçtiyse de çok geçmeden 
kardeşi (A hm et) hükümeti elinden aldı. (943
- 1536) da Mulay Ahmet. Elareçe taarruz etti. 
Fakat mağlûp oldu. Statüko esası üzerine sulh

(1 ) — Tuhfetülkibar.
(2 ) — Ogüst Kur.
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yapıldı (1 ). Tadladan şarka vc şimale doğru 
bütün memleket (Fa») hükümdarına ve cenuba 
Sus'a kadar olan arazi Merakeş sultanına ait 
olması kabul edildi. (2) Muahedede tabiiyet 
mctbuiyet bahsi yoktu. Sadi şerifleri hüküme
tinin esası böylece kuruldu. (943 . 1536).

(Ebulabbasül’arecin) kardeşi Mehmedül- 
mehdi bu sene içinde Portekizlerden (Santac- 
ruz) mevkiini aldı. (1539) da Safiyi muhasara 
etti. Şehir uzun zaman dayandı. Mehmedül- 
mehdi bırakıp çekildi. Portekiz kralı üçüncü 
Juan hiç varidat getirmediği halde büyük mas
raflar icap eden Afrika müstemlekelerini tu t
mağa hiç taraftar değildi. Portekizler Safi'de- 
ki istihkâmları tahliye ederek çekildiler. Bü
tün kuvvetlerini (M azagan) da topladılar.

D — Tlemscnde Ebu Zeyan hükümeti — 
Üçüncü Buhammu İspanyolların yardımiyle 
tekrar hükümete geçmişti. Faka t İspanyolla
rın haraç veren bir kölesi idi. Yaşadığı müd
detçe bu hal devam etti. Buhammu (935-1528) 
de ölmüştü (3 ;. Yerine kardeşi Ebu Mehınet 
Abdullah oturdu. Lâkabı (Abdullahüsserha- 
niyülmes’udi) idi. Fakat bu zat Buhammunun 
oğlu Mcsudun hakkını zorla almış olduğundan 
Mesut Fasa iltica etmişti. Abdullah İspanyol
ları gücendirmemekle beraber gizlice Hayred
din Beye sığınarak vergi vermeği taahhüt ey
lemişti. Abdullahın vaziyeti çok güçtü. ts 
panyollar kuvvetli idi. Ve müfrit mutalebeler- 
dc bulunuyorlardı. Ahali ise hıristiyan haraç- 
güzarı olduğundan dolayı vergi vermiyor, her 
türlü zorluk çıkanlorlardı. Binanealcyh Ab- 
dullahın en büyük emeli İspanyolların boyun
duruğundan kurtulm aktı; H ızır reisin (Penon) 
hisarını zaptetmesi üzerine Ispanyollara açıkça 
âsi oldu. Vergi ve erzak vermedi. Fakat Türk- 
lere olan ahdini da ihmal etti. Fasa kaçmış o- 
lan yeğeni Mesut, Hayreddin reise müracaat e- 
derek kendisi Tlemsen hükümetine geçirilirse 
vergi vereceğini ve Cezayire tâbi olacağını temin 
ile bir miktar Türl. kuvveti aldı. Yerlilerden 
asker tedariki için vasıtalar buldu. Tlemsen 
üzerine yürüdü.

Abdullah bu kuvvetten korkarak kaçtı. 
Ispanyollara sığındı. Mesut Tlemscnde Beni 
Zeyan tahtına oturdu. Maksat hasıl olduktan 
sonra Mesut Türklere sadakat fikrini değiştir
di. Amcası Abdullahın Oranda olduğunu bili

yordu. Bunun Ispanyollara tabiiyet vadiyle 
asker alıp gelmesi ihtimalini def için kendisi de 
Ispanyollara müracaatla onların tebalılığını ka
bul etti (4 ). Hayreddin bu hain tabayı cezalan
dırmağa hazırlanırken Mulay Abdullah bir rau- 
rabıtı araya koyarak reisin lütfunu, affını diledi. 
Hayreddin Bey Tlemsen gibi uzak bir memle
kette yapacağı harekâtın güçlüklerini düşüne
rek bu müracaatı tervici daha münasip buldu. 
Fakat Abdullah Oranda ve İspanyolların ne
zareti altında idi. Evvelâ onu kurtarm ak lâzım, 
dı. Abdullah, eğer Cezayirliler gar be doğru 
ilerleyip Mostaganeme gelirlerse hem kendisi
nin firan  kolaylaşacağını ve orada kendilerine 
iltihak edeceğini, hem taraftarlarının toplanaca
ğını ve hem de Tlemsen üzerine hareket olun
duğu zaman arkada kalacak arazinin emniyette 
bulunacağını bildirmişti. Bu plân kabul olun
du. Karadan Mostaganeme bir ordu gönderil
diği gibi denizden de 28 gemi yola çıktı. Mosta- 
ganem (Beni Zeyanın) elinde idi. Kolayca a- 
lındı. Mulay Abdullah da gelip buluştu. Mos- 
taganemden sonra ('Kalei Beni Raşit) muhasa
ra vc pek cüz’î mukavemeti müteakip zaptedil- 
di. Muhafız konuldu, tki günlük yürüyüşten 
sonra Mulay Mesut bütün kuvvetiyle karşıla
rına çıktı. İlk çarpışmada bozuldu. Kaçıp 
Tlemsen kalesine kapandı. Cezayir ordusu 
şehri sardı ve yirmi gün kadar muharebe edildi. 
Top getirmemiş olduklarından kaleye de gire- 
miyorlardı (5 ). A rtık fazla beklemeğe taham
mülleri kalmıyan yiğit Türklerden (200) kişi 
muhasaranın yirminci gecesi merdivenlerle hi
sara girdiler ve dışarıdaki arkadaşlarına kapı
ları açtılar. Mesut iç kalede idi. (200) kadar 
maiyeti ile çıkıp kaçtı (6).

Ebu Mehmet Abdullah Türklerin tabii o- 
larak tekrar hükümete geçti. (7 ). Yanına yük-

(1 ) — For bige.
(2) — O güst Kur.
(3 ) — Düveli İslâmiye tarihi, (Univers - 

Cezayir).
(4) — Univers - Cezayir.
(5 ) — Univers - Cezayir.
(6 ) — Tuhfetülkibar.

(? )—Tuhfetülkibar Tlemsene girdikten son
ra (vilâyet Sultan Selimindir) diye ilân olun
duğunu yazıyorsa da bu vaka esnasında Sultan 
Süleyman (9 ) senelik padişahtı
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sek maaşla (150) kadar T ürk muhafız konul
du. H utbe ve para Osmanlı padişahı adına 
olacaktı.

O rdu Cezayire döndü. (936 - 1529). Bi
raz müddet sonra Mesut başına topladığı kuv
vetle gelip üç ay kadar Tlemseni muhasara e t
tiyse de Cezayirden imdada gönderilen askere 
mağlûp ve esir oldu. Mahbeste öldü.

E — Tunus — Beni Hafs hanedanından 
(Ebu Abdullah Mehmet Hamiş Mütevekkil 
Alellâh) 899 - 1493) denberi T unusta saltanat 
ediyordu. T ürk korsanlarını Halkülvaad’da 
kabul ile onlarla mukavele yapan bu zattı
(1526) da vefat etti. Yerine oğlu (Ebu Abdul
lah Elhasan) ve daha m uhtasarca (Mulay H a
şan) geçti. Mulay Haşan cülûsunda kardeşle
rini öldürtm üş (1 ) yalnız (R eşit) isimli bir 
kardeşi kaçıp Hayreddin Beye gelmişti. Mur 
lay Haşan çok sefih ve ahlâksız ve atıl bir a- 
damdı. Askere, tahkimata, hiç ehemmiyet 
vermiyordu. Dört yüz güzel delikanlıdan mü
rekkep harem halkını ziyadeleştirmekten başka 
düşüncesi yoktu. (2). Ahali hükümdarlarından 
nefret ediyorlardı. Fakat zulmü ve gadrine 
boyun eğmek zaruretinde idiler.

F — Diğer komşular— Hayreddin Beyin 
komşularından Beni Abbas ufak hükümeti ve 
yahut kabile reisi Abchilâziz Hayreddin Beyin 
dostu ve müttefiki idi. Bir aralık beyinlerinde 
ufak bir kırgınlık oldu ise de çabuk anlaştılar.

İttifak bozulmadı. Oran, M ersalkebir ve 
Bujideki Ispanyollar bu limanlarda mahsur 
gibi bulunuyorlardı. Ne karadan vc ne deniz
den korsanlara zarar verecek halde değildiler.

Marki Luis de Gomares’in fena idaresi 
Oranlıların şikâyetini mucip olmuştu. K ra
lın tahkikat için gönderdiği memurların verdik
leri rapor üzerine Marki (Valadolid) e çağrıl
mıştı.

G — (940 - 1533) e kadar vakayi — Ce- 
zayirdeki ada hisarının T ürk kahram an
lan tarafından yok edilmesi İspanyada büyük 
heyecan uyandırdı. Sahil ahalisi korsanların 
elinden kurtarılm alan için meclisi âliye birbiri 
üstüne arzuhaller yağdırıyorlardı. Bu haller 
hükümeti Cezayire bir sefer yapmağa şevketti. 
(1530) da sefere karar verildi. Andırya Dorya 
ihraç noktası olarak Şerşeli intihap etmişti <3J.

Bu ufak liman evelce Oruç reis tarafından 
tahkim olunmuştu.

O esnada Fransa ile Ispanya da barışmış
lardı. Fransada korsanlar aleyhine harekete 
razı edilerek Andirya Doryanın teklifi veçhile 
Fransızların yirmi kadırgası da düşman donan
masına katılmıştı.

(938 - 1531) temmuzunda Andirya Doryn 
bu büyük ordu ve donanma ile Cenovadan Şer
şel istikametine yola çıktı; bu hazırlıklar, 
müzakereler, tertipler Hayreddin reisin gö
zünden kaçmamıştı; o da Cezayirde (35) 
gemi donatmış Cirbedeki Sinan reise ve 
sair gazilere haber göndererek çağırmıştı. 
Sinan reis yedi gemi ve birçok pervasız Türk 
yiğitleriyle yetişti.

H ayrettin reis düşmanı beklemiyerek üze
rine gitmek istemiş vc Balear adalarında karşı
laşacağını tahmin etm işti Fakat Andirya 
Dorya süratli 40 kadırga ile Şerşel önüne gel
mişti (4 ) . Düşman hemen şehrin civannda as
keri karaya çıkardı. Bu sırada kale muhafızla
rının nezareti altında 7, 8 yüz hiristiyan esiri 
rıhtım yapmakta çalışıyorlardı. Karaya çıkan

1) — H am m ır kitap 29 dc 44 kardeşin öl
dürdüğünü kaydediyor.

(2 ) — Hammer.
(3 )—Andirya Dorya( 1468)tarihinde doğmuş 

Ccnovalı âsi 1 bir ailenin evlâdı idi. Gençliğinde 
papanın muhafızları mesleğine girerek (Duc 
d’ürbino) ile (Alfons di Napoli) nin maiyetle
rinde harp etti. Kırk yaşına doğru bahriye 
mesleğine girerek (1513) de Ccnova donanma
sına baş kumandan oldu. (1522) de Cenovada o- 
lan bir ihtilâlde Andirya Doryanın taraftarları 
mağlûp olduğundan kendisi Fransa hizmetine 
girdi. Ve bu hizmette bulundukça Fransa do
nanması daima Ispanyollara galip gelmişti. 
Sonradan Amiral. Cenovayı zalim ve m üstebit
lerin elinden kurtarm ış vc kendisine teklif olu
nan krallığı reddederek yalnız Amiralliği kabul 
eylemişti. Maamafih kendi hesabına korsan
lık yaparak servetini ziyadeleştirmekten vaz 
geçmemişti. Denizcilikte mahareti askerlikte 
iktidarı ve vasi malumatı hasebiyle bu devrin 
hiristiyan âleminin en muktedir simalarından 
idi. Şerşel seferinde 62 yaşında idi.

(4 ) — Tuhfetülkibar.
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düşman kuvveti evvelâ bunların demirlerini kı
rıp kurtardı ve kendi kuvvetlerine ilâve e tti
ler. Yeniçeriler güçlükle kaleye girebildiler.Düş 
man askerleri, kuvvetinin fazlalığına güvenmiş 
ve muhafız yeniçerileri hiçe sayarak yağmaya 
koyulmuştu. Bu hali gören muhafızlar zaten 
yüreği yanık olan İspanya muhacirleriyle 
beraber bu intizamsız askerlere saldırdılar . 
Kaleden de Andirya Doryanın donama sı top 
ateşi altına alınmıştı; Karaya çıkanlar İslâm 
kılıcı altında can veriyordu.

A ndirya (1500) ölü ve (640) esir bırakarak 
çekildi ve denize açıldı. Hayreddin reis asıl 
mühim kuvvetiyle düşmanın kaçmasından son
ra yetişti. Alman esirleri kadırgalarının oturak 
larına zencirliyerek arkasından hareket etti. 
Esirler arasaında Andirya Doryanın muavini 
de vardı. Bundan Amiralin kuvvet almak üze
re Cenovaya gideceğini öğrenerek Hayreddin 
reis düşmanını oralarda yakalıyacağını ümid e- 
diyordu.

EvvelâProvens sahillerine inilip M arsil
ya civarlarından birkaç esir tutuldu. A ndir. 
ya Doryanın biraz evvel geçip Cenovaya git
miş olduğunu bu esirler söyledi. A rtık fırsat 
kaçmıştı.

Hayreddin reis Marsilya limanına otuz mil me 
safede bir adada demirliyerek ongün yattı. Bu 
esnada Mayorkadan gelip o civardan geçmekte 
olan peynir yüklü bir gemiyi Cezayirliler zap
tettiler. Bu hadise Tolon limanından görülmüş- 
tü (l).T o lo n  kumandanı,gözünün önünde yapı
lan bu şekaveti cezalandırmak için 4 gemi ile ha 
reket etti. Bu sırada tesadüfen Hayreddin re
isin gemilerinden birisinin (300) kadar olan 
hiristiyan kürekçileri bir fırsatını bulup gemi 
m ürettebatını basarak gemiyi kaçırıyorlardı. 
Bunlar büyük bir hiddetle ilerliyen Fransız ku
mandanına adada yatanların Hayreddin reisin 
filosu olduğunu haber verdiler. Kumnndan 
bunların işine karışmamak en akılâne hareket 
olacağını idrak ile geri döndü.

Hayreddin reis buradan Cenova tarafalrı- 
na gitti. Alessabah bi rhisarı basarak ahalisi
ni esir etti.Limandaki (22)gemiyi yaktı. Hisa
rı yerle beraber etti. Cenovaya doğru yürü
dü. Fakat fırtına çıktığından tekrar kalktığı 
adaya döndü (2 ) .

Andirya Dorya ise Şarşel mağlûbiyetinden

sonra Cenovaya dönmemiş, Ispanya sa
hillerinde bir limana girmiş ve Ceno
vadan (3000) asker, barut ve alâtı saire is
temişti. Cenovadan bunlar iki büyük karakaya 
yüklenerek gönderilmişti. Rüzgâr bu gemi- , 
leri Cezayirlilerin yattığı adalara doğru 
sürdü . Bir sabah bunlardan birisinin yelkeni 
görününce korsanlar demir koparıp hazırlan
dılar. Münasip mesafeye gelince on gemi bir
den üzerine gittiler. Şiddetli bir savaştan 
sonra gemiyi alarak limana getirdiler. Birkaç 
saat sonra da ikinci gemi göründü.

İkindi olmuş ve rüzgâr durm uştu. Gemi 
bir tarafa gidemiyordu. Binaenaleyh gece 
hücum etmiyerek beklediler. Ertesi gün hava 
gene limanlıktı. Hayreddin reis nafile fedakâr
lığa lüzum olmadığını ve bu gemiyi uzakta iyi
ce dövmelerini emretm işti (3 ). Lâkin Sinan re
is bu gibi ihtiyat tedbirlerine alışmamış oldu
ğundan çektirmesiyle uluorta rampa olmuştu, 
bunun cezasını gördü. Gözünden bir kurşunla 
vurularak geri çekilip limana girdi. H ayred
din reis uzun müddet karakayı kıç tarafından 
topla dövdükten sonra gemi batmağa başlamış
tı. Cidden bahadırca müdafaa etmiş olan m ü
rettebat denize atılarak esir oldular. Korsan
lar tekneyi okadar silâh, mühimmat ve donanım 
ile batmağa bırakmıyarak içine girdiler. Kıyıya 
çektiler. Hamulesini, eşyasını boşalttıktan son
ra bıraktılar, gemi battı. Evvelce alınmış olan 
kraka da orada yakılarak Cezayire avdet olun
du.

Vakadan haberdar olan Andirya Dorya ise 
fazla bir ihtiyatla Akdcnizi dar bularak Cebelit- 
tarıktan çıkmış (Sevil) e savuşmuştu. (4)

Hayreddin reis Cezayire dönünce sultan 
Süleyman tarafından bir fermanla gelmiş olan 
dergâhı âli çavuşlarından M ustafa çavuşu ken
disine m untazır buldu. Bu fermanda Fransız
larla sulh yapılmış olduğundan bunların sa
hillerine ve gemilerine ilişilmemesi emir, ve 
bazı ahval sual olunuyordu. İstenilen malûmat 
yazılarak M ustafa çavuş Istanbula gönderildi.

(1) — Tuhfetülkibar.
(2) — Bu adamn Hiyer6s olması muhte

meldir.
(3 ) — Tuhfetülkibar.
(4) — Tuhfetülkibar.
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Hayreddin reis Cezayirde sadattan birinin 
kızı ile evlenmiş, bundan bir tek oğlu. Haşan 
Bey, doğmuştu, Haşan Bey bu sırada reislerle 
beraber doyumluğa giderek kesretti ganimetler. 
Ic döndü.

Atulirya Dııryanın Koron kalesini istilâsı 
(938 . 1532) tarihinde Sultan Süleyman 

gene Avusturya (A lm anya) seferine hareket e t
mişti (1 ). {ı'arlkenin kardeşi Ferdinand Alman
ya im paratoru idi. Ferdinand Şarlkene haber 
göndererek: (Bahri kuvvetlerle bir iki kale
vurmak hüner değildir. Bugün bana imdat e t) 
demişti.

Şarlken Cenovadan kara yoliyle imdada koş
tuğu gibi denizden de Andirya Doryayı (K o
ron) a göndermek istedi. Fakat bu esnada 
Hayreddin reisin denize çıkıp şark sularına gel
mesi ve Andirya Doryaya musallat olması ih
timalini ref için onu Cezayirde meşğul etmeği 
düşündü. Oran sahillerine on dört gemiden 
mürekkep bir donanma yolladı.

Tlemsen hakimi vc Türklerin tabiî olan 
Emir Abdullahı isyan ettirdi. Hayreddin reis 
filhakika Istanbula hareket hazırlığında idi. 
Reis donanmayı olduğu gibi bırakarak kendisi 
Abdullahın üzerine yürüdü. Vaki olan muha
rebede asileri perişan etti. Abdullah Tlemsene 
kaçtı. Araya m utavassıtlar , ricacılar kaydu. 
O tuz bin altın tazm inat vermek şartiyle affa 
mazhar oldu. Hızırreis tekrar Cezayire döndü.

Fakat Andirya Dorya da maksadına nail olmuş 
( Koron )u zaptetmişti. Kaptanıderya Ahmet pa 
şa seksen gemi ile denize çıkmışsa da yetişeme- 
mişti (2 ). Hayreddin reis on beş gemileriyle 
reisleri Ispanya yakasına gönderdi. Yaktılar, 
yıktılar. İspanyada sahillerin muhafazası için on 
beş gemi kalmıştı. (Kobukluça) nam adada 
buluşup döğüştüler. Bir tanesi kurtuldu. 
On dördünü yedeğe alarak çekip Cezayire ge
tirdiler.

Ispanya müdeccerlerindcn nakli — Ispan
ya İslâmları gene sıkıştırılıyorlardı. Şarlken 
kardeşinin imdadına koşmuş ise meyus dön - 
muştu. Hıncını islâmlardan çıkarmağa koyul
du. M üslümanlar toplanmış bir dağa iltica e t
mişlerdi. Hayreddin Beye haber gönderip is
timdat ediyorlardı. Hayreddin reis 36 kalita 
gönderdi.

Bu donanma karaya asker döküp bin kişi
yi mevkii müdafaaya tahsis etti. Bu sayede 
islâmlar İspanyolların hücumundan muhafaza 
olunarak gemilere bindirilmeğe başlandı. Re
isler yedi kere sefer ettiler. Yetmiş bin kadar 
islâmı A frika yakasına geçirdiler. Bu muha
cirler Cezayirin sönmüş şehirlerini canlandır
dılar. Bu seferler esnasında reisler birçok ge
miler de alarak müstefid olmuşlardı (3).

M aharetli zürra ve iktidarlı sanatkâr olan 
bu muhacirler Şimali Afrikanın servetini ve 
sanayiini yükselttiler (4 ).

—  5  -

RARAROSLAR :  Itayrrrlılin reisin Istan hala dııreti ve hareket! yoldaki m tıvaffaki  *

yelleri II al ebe fitin i si ve dönmesi —  istan buldaki mesaisi —  Türkler. Miiralntlar. Ka
diriler  —  Hayreddin /nişanın Tunusu za/ıtı —  Şarlkenin Tunusa taarruzu  —  Hayreti - 

din /nişanın Cezayire çekilmesi  —  Is/HinyoHorın tüyler ürperten mezalim re feeııyileri —  

Muyorka ve Minorkanın vııiltiması Istanbula döniiş..

A — Kanuni Sultan Süleyman A vustur
ya seferinden muzafferiyetle döndüğü zaman 
Şarlkene karşı esaslı bir harp politikası ta t
bikini kararlaştırm ış ve Ferdinandla yaptığı 
sulhu Şarlkenden esirgemişti;

Deniz işleri için Hayreddin reisin vücudu
nu elzem görerek Sinan çavuş vasıtasiyle gön

derdiği fermanda (İspanyaya sefer muradımdır.
(1 ) — Sultan Süleyman 19 Ramazan 938 -

25 Nisan 1532 dc beşinci seferi olarak İstanbul- 
dan yola çıkmış (19 Rebiulahir 939 18 teş
rinisani 1532) dc peri dönmüştü. Andirya Dor- 
yanın (K oron) u istilâsı bu sefer esnasında idi.

(2-3) — Tuhfetülkibar.
(4) — Bu nakliyatın ne vakit yapıldığı
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Bir yarar adamı yerine koyunp gelesin. Eğer 
muhafazaya kadir kimse yoksa ilâm edesin) 
demişti. (1533 - 939 > (1).

Hayreddin reisin Osmanlı donanmasının 
başma geçmesini hıristiyanlar tabii hiç iste
mezlerdi. H attâ Andirya Dorya Hayreddini 
Istanbula gitmekten men için bir hileye baş vur
du; Bir gemiye altı bin altınlık mata ve (K o
ron) da aldığı esirlerden yetmiş kişi koyup ve 
bunlar arasında (İspanya kralının Cezayire ge
leceğini şayi edip) Cezayir sularına göndermiş
ti. Korsanlar gemiyi aldılar. Esirler dc işittik
lerini anlattılar. Fakat Hayreddin Bey hileyi 
keşfetti, ve bir hile ile mukabele ederek etrafa 
tahkimat yapmağa ve gemilerin sefer teçhizatını 
çıkarmağa başladı. Gelen geminin içindekileri 
aldıktan sonra serbest bıraktı. Gemiciler dö ■ 
nüşlerinde Hayreddin Beyin Istanbula gitmek
ten vaz geçtiğini Andirya Doryaya temin e tti
ler. Andirya hilesinin muvaffak olduğuna sevi
nerek Koron taraflarına gitti.

Hayreddin reis aldığı emre imtisal ile İs
tanbul» gidecekti. Fakat içlerinde pek çok 
m uktedir ve bahadır hıristiyan reisler bulunan 
yedi bin kadar esiri Cezayirde bırakıp g it
mekten endişe ediyordu. O devrin âdeti muci
bince bu esirleri öldürmek hiç bir ehemmiyeti 
haiz değidli. Fakat Hayreddin reisin merhameti 
ve o zaman esirler hakkında Avrupa devletle
rine kabul ettirdiği taamülü bozarak İslâm 
esirlerini hıristiyanların zulmuna maruz bırak
mak endişesi kati fikrini uzaklaştırıyordu.

Hayreddin Bey zamanına kadar hıristiyan- 
lar ellerine geçen esirlerin burnunu, kulağını 
keser ve akla hayale gelmez işkencelerle öl
dürürlerdi.

Barbaros Hayreddin Cenova, Venedik 
ve Ispanya hükümetlerine resmen haber gön
dererek şayet insaniyete mugayir bu halde 
devam edecek olurlarsa kendisi de mukabelei 
bilmisildc bulunacağını ve iki tarafça da (elin
den silâhı düşen düşmanın idam ve işkenceden) 
masun olmasının) kabulünü teklif etmişti. Avru-

malûm değildir. Fakat Şarlkenin avdetinden 
sonra ve Hayreddin reisin Istanbula hareketin
den evvel olduğuna göre (1533) de olacak
tır,

pahlar bu habere evvelâ ehemmiyet vermedi- 
lerse de Hayreddin reis icraata başlayınca her 
taraftan feryat ve istimdat sesleri duyulmuş ve 
AvrupalIların ellerindeki İslâm esirleri de bir 
dereceye kadar işkenceden kurtulm uşlardı.Hay- 
teddin Bey bu düşüncelerde ken esirlerin asıl 
ve m uktedir kısmı kendi felâketlerini elleriyle 
hazırlıyorlardı. Bunlar Bujideki Ispanyol ku
mandanına mektup yazarak Cezayirde yedi bin 
esir bulunduğunu ve eğer muayyen zaman
da gemi gönderilirse hep birden zindan kapıla
rını kırıp çıkacaklarını ve şehri zaptedeme- 
seler bile kendilerini kurtaracaklarını bildirmiş
lerdi. Bu mektup Hayreddin reisin eline gel
di. Fakat cürtnü meşhut halinde yakalamak i- 
çin yerine gönderilmesine mani olmadı. Bu
ji kumandanı geceleyin Cezayire gitmek üze
re bir gemi gönderdi. Bu gemi kendisini gözet. 
İçmekte olan Cezayir kadırgaları tarafından 
tutuldu Zindandan dışarı uğrıyan kaptanlar 
da imdatlarına gelen (120) kişi ile beraber firar 
cürmiyle mahkûm edilerek öldürüldüler. Bun
lar Hayreddin reisin Fransa sularında aldığı 
iki büyük karakadan çıkan yirmi nefer bey ve 
kaptanlar ve (120) nefer boynu zincirli yarar 
hıristiyanlardı ( ). Aralarında Rodostan ko
vulan Senjan şövalyelerinin üstadı azaminin 
oğlu da vardı. Cenovadan bunları satın almağa 
adam gelmiş vc hepsine yirmi bin altın teklif 
etmişti. Bu fiyatlara reisler razı olmuşsa da 
ulema (Bunlar kavi düşmandır. Itlakları muk- 
tazayı hazm ve ihtiyat değildir) diyerek ve
rilmelerine mani olmuşlardı (3 ). Hayreddin re
is bunların yaptığı firar tertibatını ve muha
bere evraklarını Cenovaya gönderdi.

El yazılan mukabele olunarak kaçmağa 
teşebbüslerinden dolayı öldürüldüklerine ka
naat hasıl oldu. Islâm esirlerine işkence edil
medi (4 ).

Hayreddin Bey beraberine Tunus hükûm-

(1 ) — Tuhfetülkibar.
( 2 - 3 - 4 )  — Tuhfetülkibar. Hammer: 

bahsolunan esirlerin Form entrada Amiral Por- 
tondonun öldürülerek zaptolunan yedi galiden 
alman Ispanvol kaptanları olduğunu ve T ur
gut'la Salih reis hıristiyanların elinde esir ol
duğundan mukabelei bilmisil yaparlar diye di
ğer esirlere ilişilmediğini yazıyor.



darının kardeşi Reşidi aldı. Meınlektin ida
resini azatlısı ve evlâtlığı Hadım Haşan ağaya 
bıraktı. En mükemmel donanması ve en seç
me maiyetiyle Istanbula hareket etti. Hayreo 
din Bey Istanbula bir ganimet ve zafer kafi
lesiyle girmek için yolda Sardunya, Sicilya 
sahillerini vurdu. Cenova yakınlarındaki bir 
hisarı bastı, yağma etti. Misina açıklarında 
rasgeldiği on sekiz parçayı zapt ve içindekileri 
esir ettikten sonra gemileri şehrin karşısında 
yaktı. Andirya Doryanın (26) parça ile (K o
ron) a gittiğini haber alarak Prevezeye doğrul
du. Andirya Dorya Hayreddinin yaklaştığı
nı duyunca Brendiziye kapandı.

Hayreddin reis bunun arkasından yirmi beş 
gemi yolladı. Bunar Andirya Doryaya yetişe
mediler. Fakat Napoliye gitmekte olan yedi 
gemiye rastladılar. İkisini aldılar beşi kaçtı, 
kurtuldu. Donanma Navarine vardı. Kaptanı- 
derya Ahmet paşa kumandasındaki osmanlı 
donanması burada iki. Donanma hare - 
ket ve Koron önüne muvasalatla birkaç esir 
kurtarıp  azat ettikten sonra Çanakkale boğazı
na geldi. Padişahtan istizanla şenlikler içinde 
Istanbula girdi.

Cezayir donanması (940 — 1531; senesi 
ortalarında Galata önünde demir attı. Ertesi 
gün Atmeydanında kaptan Ahmed Beyin evleri 
Hayreddin Beye konak tayin olunmakla oraya 
indi (1 ).

Divan günü on sekiz yoldaşları ve azim he
diyelerle divana girerek hünkârın elini öptüler. 
H ilâtlar giydiler. H er birine âlûfeler tayin o- 
lundu. O esnada Sadrâzam Damat İbrahim Pa
şa Halepte idi. Hayreddin reisin kendisine 
gönderilmesini padişahtan istemişti. Hünkâr 
da Hayreddin reise: (H üküm etin kara ve deniz 
işlerinin idaresi sadaret makamına verilmiştir. 
Sadrâzam kendisile görüşmek istiyor. İsterse - 
gitsin) diyerek nazikâne haber yollamış oldu • 
ğundan Hayreddin karadan Halebe gitti. G itti
ği gün divanda paşaların ve beylerin alt tara - 
fında oturdu. Ertesi gün kendisine Cezayir 
beylerbeyliği tevcih olunarak -hilât giydirilip 
beylerbeylerin üst tarafına çıktı. H alepte iki 
gün kaldı Bursa ve Konyada birer gün kalarak 
22 günde gidip geldi. Padişah Hayreddin Paşa
ya tersane hizmetinde olup, gemileri istediği 
gibi yaptır.nasını emretmişti. Paşa senelerden-
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beri edindiği malûmat ve tecrübeye göre inşa
at ve tertibatı youlna kaydu.

Hayreddin Paşa 61 kadırğa yaptırdı. Ken
disinin de 18 gemisi vardı. Beş de gönüllü ge
milerden aldı. (84) gemi ile denize açılmağa 
hazırlandı.

II —  T ü rk le r , XIıırııhıllar. K adiriler.
Kanuni Sultan Süleyman da babasının, 

islâmlann yegâne reisi olmak siyasetini takip 
ediyordu. Yavuz Sultan Selim ulemaya pek çok 
hürmet etmiş ve tarikatı Kadiriyeye intisap e- 
derek bütün Kadirilerin mahbubu olmuştu. 
Sultan Süleyman da Kadiri idi.

16 ncı asırda hiristiyanların istilâsına kar
şı islâmda vukua gelen aksülâmel her tarafta 
murabıtlar meydana çıkardı. M urabıtlar iki kı
sımdı: Birincisi muntazam bir teşkilâta bağlı 
olmıyan, münferit, yerli murabıtlardı. Bunların 
nereden ve nesil geldiklerini kimse bilmiyor. 
Bazıları (Sekiyetül H amra) dan geldiklerini 
rivayet ediyorlar. Fakat bu rivayetler biraz e- 
şelenirse geldikleri yerlerin şüpheli olduğu an
laşılıyor. Elde edilen en sarih netice bazılarının 
garp taraflarından geldikleri ve içlerinde En- 
dülüslüelr bulunduğudur. Fakat kat’i bir malû
mat koytur. Nasıl ve ne suretle gelmiş olurlar
sa olsunlar bunlar Türk siyasetine muavin ve 
memleketin T ürklerin eline geçmesinde hayır
hahları bulundular (2 ). Çünkü T ürkler İslâm 
ve Şimali Afrikanın düşmanlarına karşı islâmi- 
yetin hamisi idiler.

İkinci kısım : Kadiri, Şazili gibi esaslı ta
rikatların murabıtları idi.

Türklere intisap etmiş olan tarikatlar 
hakkında daha iyi malûmat mevcuttur. Kadiri 
tarikatı Türklerden çok evvel Afrikaya gelmiş
ti. Nisbeten liberal olan esasları ve belli başlı 
şeylerinin kudreti İlmiyeleri bulunması (hemen 
hepsi âlim ve doktordu) hasebile hükümet nu- 
fuzunu bozmamı şiardı. Tunus, Konstantin. 
Cezayir ve Fas’da merkezleri vardı. Kadirilik 
Fas ve Afrika sahillerinden Berberiycnin içleri
ne doğru yayılmıştı. Abdurrahman Sealebi'nin 
müritlerinden Abdülkerim Elmükehayli kadir- 
liği T uatta  neşretmişti. Ayni zamanda tüccar

(1 ) — Tuhfetülkibar.
(2) — O güst Kur.



ve misyoner olan bu zat kadirliği Sudan’a ka
dar soktu. Y&hudilere düşman olan hükümdar 
İbrahim Maciyi İslâm etti.

Diğer bir tüccar misyoner dc Draanın cc 
nubundaki Kalataya kadirliği götürdü. Fakat 
kadiriler orada Sa'dilere çattılar ve tardoluna- 
rak Tombokto tarafına sürüldüler. Vc orada 
yerleştiler. O zamandan itibaren yüksek (Nt- 
ger) de dini hakimdirler.

İşte bu zamandadır ki (Velet Scydi Şeyh) 
ler siyasi ve dini malikânelerini Mağribi Aksı
nın cenubu garbisinde, (El Ebyad) kubbesinin 
etrafında tesis e ttiler (1) Bu suretle 16 ncı as
rın ipdidasında kadirilik şimal ve şark sahille - 
rinden kervan yollarile Berberiyenin yüksek 
yaylaları, Cebeli Anunur, T uat kısmını istilâ 
ederek Sudana ve diğer bir kolla Draaya yayı
lıyor vc Rif, Fas, tarikile Mağribi Aksının garbi 
şimalisine giriyordu.

Tlcmscndc ise bilâkis hükümet. Fasın Me
rini hanedanına muhalif bulunmak için Şazli 
tarikatına müteveccihti. Bu tarafta Şazlılar fa- 
ikti. Ispanya, Rif, Merakeş, Sus gibi Mağribi 
Aksa sultanlarına itaati az olan yerlerde Şeze- 
lilik yayılmıştı.

Umumiyetle m urabıtlara karşı T ürkler 
pek mahirane davranmışlardır. Murabıtların 
aleyhine yürümek olanların ihvanına karşı yü
rüm ekti Bu ihvan kesretti idi; Bazan bir ka
bileyi ihtiva ederdi. Binaenaleyh Türkelcr böy
le herkesi kendisine düşman edecek muhalefet 
yapmaktan ise m urabıtlarla anlaşmağı tercih 
ettiler.

Fakat aralarındaki bu anlaşma ve yaklaş
ma aşikâr değildi. Çünkü aşikâr olursa diğer
lerinin emniyetini bozardı. T ürkler murabıtla- 
rı hürm et ve tazime boğarak ahalinin nazarında 
yükseltirler, hizmetlerini mükâfatlandırdıkları 
gibi düşmanlıklarını da merhametsizce cezalan
dırırlardı. Bu suretle kazandıkları gizli ve ma
nevi yardımlar, nisbeten çok az kuvvetlerle nü
fuzlarını yürütmelerine hizmet etmiştir. T ü rk 
lerin kadiri tarikatına mensup bir padişahın te- 
bası olmaları ve kendilerinin tarikat ihvanından 
buulnmaları hasebile Şimali Afrikada yerleş
meleri Abdülkadiri Ceylânı müntesiplerine hiç 
bir emniyetsizlik vermiyordu.

T ürkler Cezayire yerleştikleri vakit kadi- 
rilerin büyük reisi Ahmet bin Yusuf çok geç

meden onların (dini .  siyasî) ajanları oldu. 
Beni Merin’in beni V etas şubesinin büyük me
murları hep kadiri idiler. Binaenaleyh Türkle- 
re mütemayil ve Sadilere muhasımdılar (2 ). 
H er tarafta yükselen kadiri zaviyelerinin çok
luğu nüfuzlarının derecesini gösterir. M uhte
lif cihetlerden hiristiyan istilâsına uğrıyan Şi
mali Afrika ahalisi müthiş bir asabiyet ve ga
leyan gösterdiği zaman hükümet kendi emeli
ne rahber bulmadığı için bu fırsattan istifade
ye kalkışan tarikatların m üritlerine sarıldı. Mu- 
rabıtlar her tarafı cihadı mukaddese çağırıyor, 
para topluyor ve bazı hareket yapıyorlardı. 
Maamafih kendi dolaplarını çevirmeği de hiç 
ihınal etmiyerek sarp yerlerde, serbest mınta- 
kalarda hükûmeteikler, hükümete muhalefet 
merkezleri kuruyorlardı.

Binaenaleyh hükümetin menfaatine, siyase
tine, emeline muhalif hareıketlerile idareyi bo
zuyorlar, karmakarışık ediyorlardı. Fakat T ürk 
ler için hal böyle değildi. Türkler, dindar ve 
müstevli hiristiyanlara düşman olan ahali ile 
hem fikir idiler. M üşterek gayeleri hiristiyanla- 
rı bu sahillerden sürüp atmaktı. Bunun için a- 
hali vc murabıtlar T ürkleri tu tuyor yalnız hasis 
menfaatlerinden başka bir gaye düşünmiyen 
yerli müteneffizlerle yerli hükümdarlara düş
man oluyorlardı.

Hayreddin Paşa murabıtlarla, ulema ile 
pek sevişmiş ve yeniçeriler bile kendilerine mu- 
rabıt (3 ) namı vererek efkârı umumiyeyi cel-

(1 ) (V elet Şeydi Şeyh) ler kadiri ve 
T ürk taraftarı idiler. Ticaniler Fas taraftarı ol
duklarından Velet Şeydi Şeyhlerle muhalefet
te idiler.

(2 ) O güst Kur.
(3 ) Filhakika yeniçeriler bu adı almışlar

dı. Bazı resmi muhaberatta da bu isim geçiyor. 
Fakat murabıt namı T ürkler Afrikaya geçme
den evvel de Anadoulda kullanılmıştır. Tarihi 
Osmanı encümeni mecmuasının (621) inci sayı- 
fasında (M ehmet Bey bin A ydın) in türbesinin 
kapısının üstündeki kitabede (Em irül Kebirül’ 
âlim, elmücahit elm urabıt) vc ayni mecmuanın 
(1147) nci sayıfasında Menteşe oğullanndan 
Ahmet Gazi Beyin Becin'deki medresesinin ka
pısındaki kitabede (Elem irülkebir Elm urabıt) 
yazısı vardır.

Şimali Afrika: 7

9 7 ___



be uğraşmışlardı. Şimalî A frika »ahitlerine mu
sallat olan büyük düşman Kanuni Sultan 
Süleymanın A vusturya cephesinde de hasmı 
olan Şarlken idi.

Dinî ve siyasi efkârı umumiyesi Türklere 
bu kadar müsait olan kıtaların tabi odluğu hü
kümetler ise inhitat ve inhilâl halinde idiler. 
Mağribi Aksanın cenubundan Sadiler zuhur e- 
diyordu. Bunların canlılığı da (M erini) lerin 
çok kudretsiz olmalarına nisbetle idi. Şimalî 
Afrika Garbi Avrupaya karşı iyi bir üssülhare- 
ke iki. Berberiye sahilleri Ispanya im paratoru
na korşı en mükemmel istihkâm vc en iyi hü
cum mıntakası idi.

Her halde Şarlkene buradan kat'İ bir 
darbe daha iyi vurulabilirdi. Bahusus denizler 
de şanlı Barbarosun kat’i hakimiyeti altında 
idi. Yalnız bu üssülharekenin tam emniyeti ora
da hiç bir düşman bulunmamasını icap e ttird i
ği halde Tunus hükümeti ile Ispanyannı elinde 
bazı mmtakalar vardı. Binaenaleyh Şarlken ile 
(Beni Hafs) Berberiyeden silinmek yahut 
T ürkler buralarını kaybetmek lâzımdı.

Macaristan vc Rodos seferleri kanuni Sul
tan Süleymanın en iyi askerlerini meşğul e t
miş ve kendisini o tarafalra çekmiş olduğundan 
ilk zamanlarda Cezayir yiğitleri kendi başlarına 
kalmışlardı. Hayreddin reis Cezayirde binbir 
müşkülât içinde ve yalnız kendi vesaiti ve zekâ
sı ile çırpınmış, uğraşmış, muvaffak olmuştu. 
Kanuninin (1526) de Fransa ile olan itilâfı (1) 
Şimali Afrikanın ihtimama lâyik ve Hayreddin 
reisin kendisine çok iyi bir muavin olacağını 
ve bunlara yardımın farz olduğunu anlattı. 
Mı sırın emniyeti noktai nazarından Tunus ci
hetinin elde bunlumasmdaki ehemmiyet ise iza
ha mühtaç değildi.

Barbaros Hayreddin Paşa Istanbulda do
nanmanın hazırlıklarını yaparken Kanuni Sul
tan Süleymana Afrikanın ehemmiyetini ve Mı
sırın emniyeti için Tunusun alınmasının müb- 
remiyetini, donanma için Halkülvaad limanının 
faidelerini izah ve Mulay Haşanın kardeşi Re
şidin Tunusun zaptında olacak mühim rolünü 
arz etmişti. Binaenaleyh Sultan Süleyman kendi 
emellerini tatmin eden bu maruzatı hüsnü telâ
ki ederek evvelâ Reşide maaş ve tahsisat vere
rek Istanbulda yerleştird i Sonra donanmayı ta
mamlattı v« (8000) yeniçeri ile sekiz yüz bin

_JW_
altın vererek Hayreddin Paşayı Tunusun zap
tına gönderdi.

—  T unusun  H ayreddin  Paşa taraf m ıhın  
zaptı.

(941 - 1534) senesi yazının ilk günlerinde 
Sultan Süleyman Iran üzerine yürümek için 
Anadoluyu geçerktn Hayreddin paşa da Çanak- 
kaleden çıkarak İtalya sahillerine doğru yel
ken açmıştı. Koron ve (M odon) rumlarının 
nakledilmiş olduğu Riçe (Regio) yı basarak 
limandaki altı gemiyi zapt ve kalesini tahrip e t
ti. Ahalisi, müthiş Hayreddinin geldiğini 
duyarak şehri boşaltmışlardı. Ertesi gün ( Sen 
Lusido) kalesinden 800 esir aldı. Kaleyi yaktı .

o gece (Ç itraro) kalesine yetişti. Hücumla zap- 
tederek buradan da 800 esir topladı. Ç itraro 
önündeki 18 kadırgayı ateşe verdi. Napoli sa
hillerine doğru yoluna devam etti. Napoli 
önünde bir hisarı zaptile ahalisini esir etti. 
Isprilonga (Sperlonga) hisarı da tahrip ve 
yağma edildi. Isprilongada on bin esir tu tu l
muştu (2). Hayreddin Paşa bütün İtalya şair
lerinin İlâhi güzelliklerini methettikleri (Ves- 
pazyakolona) nın karısı (K ontes de Fündi 
Cülya Gonzaga) yı bir baskın ile elde etmek 
istedi. Bu güzel kadının kendi kadar hasna 
( Y uanne di A ragon) adlı ve şiikûfeiaşk (Flcur 
d 'am our) lakâblı kız kardeşi vardı. Bulunduk
ları Fondi (eski Fondum) şehri sahilden içe
ride idi. Bunların güzelliğini iki yüz İtalyan 
şairi terennüm etmişlerdi.

Korsanların karaya inmesi o kadar sessiz 
sedasız olmuştu ki Cülya gecelik gömleğiyle 
meftunu hüsnü olan bir şövalye tarafından atın 
üstüne atılarak, pek zorlukla kurtulabilm işti . 
Muahheren Cülya bu adamı tahattürüne şayan 
olan o gece ziyade cüretkâr bulunmuş yahut 
lüzumundan fazla şeyler görmüş olduğu için 
öldürtm üştür. Korsanlar muvaffakıyetsizlik- 
lerinden hiddetlenerek hırslarını tahribat yap 
makla aldılar. (Fundi) nin yağması dört saat 
sürdü. Bu şehrin kilisesinin dıvarına asılmış 
olan bir levha o korkunç gecenin hatırasını 
teyide hasrolunm uştu (3 ).

(1 ) — O güst Kur. S
(2 ) — Tuhfetülkibar.
(3) — Hammerin Osmanlı tarihi.



Buradan sonra Sardunyaya geçildi (1). 
Orası da basılıp yağma olduktan sonra donan
ma esir ve ganimetlerle dolu olarak Cezayire 
teveccüh etti. Fakat havanın fenalığından do
layı (B izert) e gittiler. Bu müthiş donanma
nın gelişini (B izart) hakimi hemen (Beni 
Hafs) Sulatnına yetiştirdi. Hayreddin Paşanın 
Avrupa kıyılarındaki bütün vurgun ve baskın
lardan maksadı, Tunus aleyhindeki niyetini 
Avrupa devletlerine hissettirmemek ve düş
man deniz kuvvetlerini kendi sahillerini muha
faza ile meğgul bırakmaktı. Bu anda Tunus* 
da Beni H afs’dan Mulay Haşan hakimidi. Fa
kat zulmü, gadri, ve sefahati ile ahali kendi
sinden nefret etmişti. Kardeşlerini öldürtmüş 
yalnız Reşit Cezayire kaçıp kurtulabilm işti . 
Haşan işüişrete meclûp vc gayet muğlim ve 
mahbup dost olup her kimin bir hüsündar oğ
lunu işitse cebren aldınrdı. Bu suretle sara
yında dört yüzden ziyade mahbup oğlan cem 
olmuştu. Ahali Reşide haber gönderip gelip 
hükümete geçmesini teklif etmişlerdi. Mulay 
Haşan bu teklifi duyunca Sultan Süleymana 
hediyelerle adam gönderip Hayreddin beyden 
şikâyet eylemişti. Padişah da yakın zamanda 
Hayreddin ile Reşidi Istanbula çağıracağını ve 
Tunusa gitmelerine meydan bırakmıyacağını 
bildirmişti. Filhakika Sultan Süleyman Re
şitle Hayreddin Beyi Istanbula getirtti. Mu - 
lay Reşide günde beş yüz akçe tahsisat ta
yin ve bütün levazımı kileri âmireden ita olun
muştu (2J.

Osmanlı donanması Bizertten kalkıp T u 
nus önüne gelince ahali karşı çıkıp istikbal e t
tiler . Mulay Haşanın kardeşi Reşidin donan
mada bulunduğu şayi olduğundan halk Osman
lIların mumaileyhi hükümete geçirmek için 
geldiklerine zahip oldular. Hayreddin Paşa 
Halkülvaadı işgal ve karaya asker ihraç etti . 
Beş bin süvari ile Tunusa girdi. Kaleyi aske
riyle tutturdu. (16 ağustos 1534) Donanma 
geldiği vakit Mulay Haşan kaçmıştı. T araftar
ları mukavemet etmek istedilerse de hepsi tu 
tulup kaleye takılmış ve karşı koymak tertipleri 
yapan bazı şeyhler öldürülm üştür.

Tunuslular Reşidin gelmediğini ve memleke
tin Sultan Süleyman namına alındığını anla
yınca , gaddar ve zalim olmakla beraber üç 
asırdan ziyade hükümet etmiş olmaları dola-

yısiyle Beni Hafs hanedanına olan merbutiyet- 
leri, ve Osmanlıların şiddetli idaresinin kor* 
kusu ile Mulay Haşanı, sığınmış olduğu kabi
lelerin yardımiyle tekrar şehre girmeğe teş - 
vik ettiler. Mulay Haşan başına toplıyabildiği 
halkla gelip hücum etti. Fakat (300) kadarı 
ölünce bırakıp kaçtı. Hayreddin paşa etrafa 
mektuplar yazarak firari Mulay Haşanı tu t
turmağa çalıştı. Cezayirden biraz asker getir
terek raayayı yazdırmağa ve idareyi tanzime 
uğraşıyordu. Mulay Haşan Kırvana giderek 
kendisine taraftarlar bulmuş ve on bin kişi 
kadar cenkçi toplamıştı. Hayreddin paşa on bin 
kişi ve (30) topla Kırvana yürüdü. Top a ra 
balarına yelken açarak sahrada süratle nakil
leri tedbirini buldu (3 ) , Çölde Mulay Haşan 
kuvvetiyle karşılaştı. Barbarosun topçusunun 
ateşi başlayınca Mulay Haşanın askeri ve ken
disi kaçtılar. Meşayih'e gelerek itaatlerini 
azrettiler. Bütün Afrika emirleri gibi Haşan da 
Ispanyollara sığındı. Bu sırada Sultan Süley
man hâlâ Iran seferiyle meşguldü. Papa Şarl- 
keni bu fırsattan istifadeye teşvik ediyordu . 
Cezayirin Türklerin elinde bulunması zaten 
Ispanyalılar için mühim bir vaziyet idi. Fa
kat Tunusun dahi zaptı ve Osmanlı hüküme
tine ilhak olunması siyaseten Ispanyollara çok 
zararlı idi.

Tunus coğrafi mevkii, güzel limanı, Av- 
rupaya doğru Afrikanın en ileri çıkmış yeri 
olması ve Akdenizin şark ve garp havzaları 
arasındaki geçidin hakimi bulunması sebeple • 
rinden dolayı Ispanyollar için Türklere bıra
kılması hiç caiz görülmiyen bir yerdi.

Evvelce yalnız Cezayir kahramanlariyle 
Ispanyollar arasında olan düşmanlık şimdi Sul. 
tan Sülaymanla Şarlken arasına geçmişti Şarl
ken bütün yukanki mütalea vc mülahazaları 
yaptıktan sonra iy n i tehlikeler ve mahzurlar 
karşısında bulunan Portekizi de kendisine uy - 
durm akta güçlük çekmedi.

Şarlken Malta şövalyelerinin ve Mulay Ha. 
sanın ricalarını kabul ederek tahtından ko
vulan Sultanı hükümetine geçirmeği kararlaş
tırdı. Bu kararın tam zamanı da gelmişti. Çün.

(1 ) — 1 uhfetülkibar.
(2) — Peçevi cilt: 1, sayıfa 492.
(3 ) — Tuhfetülkibar.
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kü Türkler Tunusu da alup .Şimali Afrika kuv
vetlenince A raplar her taraftan İspanyolların 
aleyhine ayaklanmışlardı; Tlemsen hakimi Is 
panyollara hücuma kalkışmıştı.M arki de Goma- 
rcs çoktanberi İspanyaya gitmek üzere mezu
niyet istemiş ve bu esnada arzusu is'af olarak 
yerine (K ont d’ A lkodet) gelmişti.

Kont d' Alkodet ihtilâlin yayılmaması için 
bütün gayretini sarfediyordu. Fakat kuvveti 
bütün eyaleti muhafazaya kâfi değildi (T). 
Tlemsen hakimi Abdullahın oğlu Mehmedin 
babasına karşı isyanına yardım (1531) ederek 
Tlemsenlileri buna karşı uğraşmakla meşgul 
bulundurmak istiyordu. Mehmet Ebu Serhan 
İspanyolların yardımiylc ancak (H ûneyn) li
manını zaptedebildi. Bu sırada Beni Zeyan 
hanedanından Abdurrahman bin Rıdvan ismin
de birisi daha hükümete karşı ayaklanmak için
I spanyollardan imdat istedi. Kont d’Alkodet 
buna da (Don Alonzo M artinez) kumandasiyle 
piyade ve süvari ve topçudan mürekkep bir 
müfreze vererek Tlemsen hükümdarına karşı 
gönderdi.

(Don Alonzo M artinez) müfrezesi lsser 
civarında Tibdâ mevkiinde Beni Reşid kabilesi 
tarafından imha olundu (1535) (2).

U —  Şarlkeııin  7  ıınıısa taarruzu 
Tıınustaki fecayi

Şarlken (Senlui) zamanın dan beri hiç gö
rülmemiş büyük bir ordu ve donanma hazır
lıyordu. İm parator bizzat kumandayı eline al
mıştı. Andirya Dorya ve < Dukdnlp) impara
tora yardım ediyorlardı.

26 bin piyade (2000) süvari ve mühim top 
çudan mürekkep ordu (400) gemiye bindirile
rek (2 haziran 1535) de Barselondan hareket 
etti. Kağliyari'ye uğradıktan sonra 14 haziran
da Kartaçın önüne geldi (3) . Halkülvaada ya
kın (Sulu Burç) un önüne demirledi (4).

Ispanyol ordusu, Italyan ve Alınanlardan 
mürekkepti. Evvelâ Alman sonra Ispanyol vc 
Italyanlar karaya çıktılar.

Bu büyük orduya karşı Hayreddin Paşa
nın kuvveti Istanbuldan getirdiği (8000,1 kişi ile 
Cezayirden aldığı cüz’i bir yardımdan ibaretti. 
Bunlar da Mulay Haşanla yapılan çarpışmalar
da b iriz  zaiyat vermişlerdi. Hayreddin Paşa 
zaten böyle bir hücumu evvelden tahmin etmiş

olduğundan Tunusu alır a İmza Halkülvaadın 
ve Tunus kalesinin tamirine, ıslahına başlamış 
ve çalışmıştı.

Halkülvaadın bir tarafı deniz, bir atrafı göl 
ve diğer tarafı sulu hendekti. Halkülvaadın baş
lıca müdafaa kuvveti dılılan kırk hatve tulün
de, murabbaı ve biribirinden bir mil mesafe u- 
zakta iki kuleden ibaretti. Bu kalenin içeri ta
rafı Hayreddin Paşanın donanmasının limanı 
ve tersanesi idi. Binaenaleyh çok ehemmiyetli 
olan burasının muhafazası Sinan reise emanet 
olunmuştu.

Şarlken ordusu evvelâ bu kaleyi muhasa
ra etti. Gayet cesim (Sentan) krakası ile döl t 
büyük gâli bedenlere, yaklaşarak gece gündüz 
topa tuttular. Karaya çıkan ordu da (120) 
topla taarruz ediyordu. Halkülvaad bir ay mü
dafaa etti. Bu müddet esnasında müdafiler 
Sinan reis başta olmak üzere üç defa huruç ha * 
reketi yaptılar. Ve Ispanyollara altı bin kadar 
zayiat verdirdiler. Birçok meşahir ve iki ku
mandan öldürdüler. Fakat adetçe çokluğa ve 
düşman topçusunun hisarı tutunamıyacak ve 
toplarımızı ateş edemiyecek hale koymasına 
binaen Halkülvaadı terkederek 14 Temmuzda 
Tunusa çekildiler.

Malta Scnjan şövalyeleri, başlarında şö
valye Kosie olduğu halde harap burçlara impa
ratorluk sancağını diktiler. Halkülvaadın iki 
hisarının birisi su kulesi, diğeri tuz kulesi tes
miye olunuyordu. Buralarda (40) top vc hayli 
esleha ve mühimmat düşmanın eline düştü (5). 
Tunus Sultam Mulay Haşan 29 Haziranda bir 
çok taraftarlarile gelmiş Şarlkcnin ayağına ka
panarak kulluğunu arzetmişti. İm parator buna

(1) — For Bige.
(2) — M artinez müfrezesinin mahvolduğu 

yerin (Şebctüllahm — Et geçidi) mevkiinde 
olduğu ve (et geçidi) tabirinin buradaki insan 
ölülerinin etlerinin yığılmasından galet olduğu 
söyleniyorsa da hakiki mevkii Tibdâ olduğunu 
Joanner rehberi (sayfa 95) kaydediyor.

(3 )—Grammon İspanyol ordusunu bu mik
tarda gösteriyor. For Bige otuz bin vc Tuhfe- 
ülkibar (24000) diyor. Vasati m iktar olduğun
dan tercih ettim.

(4) — Hammerin Osmanlı tarihi.
(5) — Tuhfetülkibar.
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iltifat ve şekerlemeler ihsan buyurm uştu.
Mulay Haşanın yanındaki cenkçiler ok, 

yay, hançer ve uzun mızraklarla silâhlı idiler. 
Sekiz bin deve yükü erzakla (1600) süvarinin 
de geriden gelmekte olduğunu Mulay Haşan 
Şarlkene temin etmişti. Halkülvaadın bırakıl
ması Hayreddin Paşanın donanmasının ve top
larının bir kısmının düşman eline geçmesini 
mucip olmuştu.

Hayreddin Paşa kaleye kapanıp müdafa
adan evvel kaleye istinaden hariçte bir muha
rebe vermeği tasavvur ederek mür.asip mevzi
ler tu ttu . Şarlken ordusu şehre doğru yürü
yünce muharebe başladı. Mulay Haşan Şarl- 
kenin karargâhına geldiği vakit Tunuslulara 
mektup göndererek ahaliyi Türklere karşı is
yana davet etmişti. Hayreddin Paşa da bunu 
duymuş ve halka, kendisi kaleden çıkarak düş
manla dövüşeceğini söylemişti. Ahali paşaya 
karşı mahçup olarak müdafaaya iştirak ede
ceklerine söz vermişlerdi. Müdafaa kuvvetinin 
dörtte üçü Türk, dörtte birisi Tunuslu idi. 
Muharebe esnasmda Cezayirden biraz kuvvet 
yetişti. Hayreddin Paşa düşmana hücumu da
ha kuvvetlendirdi. Düşmanın telefatı ziyade
leşti, zafer ümitleri kesildi, ve kaçmak hazır
lıklarına başladılar. Fakat Tunus cenkçileri hiç 
bir sebep olmadan hisara doğru kaçtılar. H ay
reddin Paşa toplan kaleye çekerek hisar da
hiline girdi.

Ferdası gün paşa kaleye metrisler ilâve 
etmiş ve bir huruç hareketi yapmak için memur 
ettiği Cezayir askerine imdat olmak üzere ken
disi de kaleden çıkmış idi ki Tunusluların şeh
ri bırakıp kaçtıkları anlaşıldı. Halbuki bugün 
düşman susuzluktan ve havanın sıcaklığından 
dolayı naçar kalarak çekilip gitmek kastinde 
idi.

Şehirde yedi bin (1) esir vardı. Bunlar 
Hayreddin Paşanın kaleden çıktığı sırada 
şehrin muhafazasına memur etti (Şehir k e t
hüdası mühtedi frenk Cafer) Ağanın hiyanetı 
ile salıverilmiş olduklarından şehri işgal ile 
kapılan kapadılar.

Bu haber üzerine Hayreddin Paşa artık 
muvaffakiyet ümidi kalmadığını görerek ya
nında bulunan Aydın reis, Sinan reis ve diğer 
maiyeti ile karadan (Bon — Beldüiunnab) (2)

a geldi ve burada kendisini bekliyen (15) 
kadırga ya mülâki oldu.

Paşanın Cezayire gitmeyip (Bon) a git
mesi pek isabet olmuştu. Çünkü (B uji) deki 
Ispanyol kumandanı (K uku) sultanını elde e t
miş ve Türklere Cezayir yolunu (Demir kapı
lar) da kapatmak vadini almıştı. (3).

21 Temmuz 1535 dc Şarlken ani bir hü
cuma uğramak korkusu ile askerine harp ter
tibatı aldırarak Tunus şehrine yürüdü. H are
ket başlamadan evvel şehrin yağmasına müsa
ade olunup olunmıyacağı hakkında bir meclis 
kurulup üç saat müzakere olundu. İm parator 
şehri yağmadan esirgemek niyetinde idi. Fa
kat Ispanyol askerelrinin yağma arzusuna daya
namadı. Yalnız iki gün sabahtan akşama kadar 
yağmaya müsaade verildi. Bu yağma günlerin
de otuz bin müslüman boğazlandı. On bini dc 
esir alındı. Uzun zamandanberi Tunus ve ha
valisinde elim bir esaret altında bulunan otuz 
bin hiristiyanın hürriyetinin istihsaline muka
bil otuz bin ceset çıkarılması ne müellim bir 
takas, ne elim bir mübadeledir.

Bu gemalmaz askerin içerisinde en ziyade 
Ispanyollar vahşet ve yağmaya inhimak göste
riyorlardı. Evleri, sandıklan, kilerleri hattâ en 
derin kuyuları nefret edilecek bir hırsla araştı
rıyorlardı. Camiler, medreseler, mektepler ha
rap oldu. Nadir ve kıymetli kitaplar yırtıldı, 
yakıldı. H er tarafta katilden hetki ırzdan, 
yağmadan başka bir şey görülmüyordu. Ya- 
hudiler de ayni muameleye uğramış ve şehir 
adetâ ahalisiz kalmıştı.

Yağmanın üçüncü günü İm parator Al
man askerile şehre girdi. Bunlara yalnız yiye
cek yağmasına müsaade etm işti Tahribata ni
hayet verilmesini ve yağmaya devam edenle
rin idam olunacağını m üş'ir bir emirname neş
retti.

A ğustosun birinde orduyu Halkülvaad'da 
su kulesinin karşısındaki eski yerlerine getirdi.

(1 ) — Hammer. Peçevi 40 bin diyor.
(2 ) — (B on)un ismi Beldüiunnab idi. Un- 

nap çok olduğundan bu isim verilmiştir.
(3 ) — Buradan aşağısı bazı lüzumsuz kıs

mın hazfile Hammer (kitap 28) den alınmıştır. 
Vahşetin derecesini bir hiristiyan hikâye edi
yor.



O rdu her adımda, askerlerin gerek müz’iç bir 
muhafızlıktan kurtulm ak için gerekse mahza 
vahşiliklerinin tevkile öldürmüş oldukları İslâm 
esirlerinin cesetlerini ayaklarının altında bulu
yordu. Cesetlerin içinde bir çokları da kadmdı. 
Yiyecek tedarikine memur olanlar zahirenin 
naklinde yavaş davrandıklarından ertesi gün 
akşama kadar kaldırılıp götürülemiyecek şey
lerin terkolunacağı ilân olundu. Fakat Tunus 
yağmasından istisna edilmiş olan Italyan ve 
Alman askerleri verilen mühletten evvel yağ
maya başladılar, im parator Şarlken bu yağma 
intizamsızlığını men için Halkülvaad’da ordu
nun ortasına kadar gitmeğe mecbur oldu.

8 Ağustosta Mula> Haşanla Şarlken ara
sında bir ittifak muahedesi aktolundu. Bu mu
ahede Mulay Haşanın kudretten mahrumiye
tin ve makhuriyetin son derekesine indiğini 
gösterir bir vesikai garibedir. Bu muahedede 
şu şartları havi idi:

T unus’da bulunan umum esirler hemen 
salıverilecek. Bütün hiristiyanlar şehirde ika
mette ve dini âyinlerini yapmakta serbesttir. 
Halen Hayreddin Paşanın elinde bulunan Bon, 
Bizert, Mehdiye (A frikiye) şehirleri Şarlken’e 
ve Halkülvaad münhasıran imparatora terko- 
lunacaktır. Her sene (Sent an) yortusundan 
bir gün evvel Fas cinsinden 12 at, 12 tay veri
lecek. Halkülvaadın işgal masrafı olarak senevi
(12.000) doka verilecek. Mulay Haşan muahe
de şartlarına riayet etmezse birinci defasında 
im paratora elli bin, ikinci defasında yüz bin 
duka verecek, bir daha riayetsizlik gösterirse 
memleketten çıkarılarak hükmetini zayi ede
cektir.

Her iki taraf bu muahedenin icrasına ye
min ettler. (Gölet) in işgaline ( Bem ar Men- 
doza) kumandasında flOOO) Ispanyol ve Dor- 
yanın yeğeni kumandasında uzun omurgalı
(10) gemi bırakarak, im parator 17 Ağustosta 
Berberiye sahillerinden ayrıldı.

Bitaraf gözile Şarlkenin Tunus, ve Sul
tan Süleymanın Tebriz seferlerinin ikisine bir
den bakan müverrih, Sultan Süleymanın veziri 
İbrahim Paşanın hareketini Şarlkenin muame
lesine müreccah göründüğünü saklıyamaz. 
Sadrâzamın metin idaresi, padişahın giyabın- 
da, Bapdat ve Tebrizi tahrip ve yağmadan mu
hafaza etmiş, halbuki im paratorun zaafı mu-
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zafferiyetini kıym ettar kütüphanelerin mahvı 
ve otuz bin masum kurbanın kanı ile lekele- 
miştir. (1) Mulay Haşan bu hesapsız fenalığa 
mal olan ve mezarlar, harabeler ortasında kuru
lan tahtına oturdu.Hayreddin Pş. nin düşmana 
nisbetle pek az bir kuvvetle gösterdiği kahra- 
rnalık ve T ürk yiğitlerinin kendilerinden nis- 
betsiz derecede çok olan düşmana hücumda 
gösterdikleri şecaat Şarlken ordusunu boza
cak dereceye varmıştı. Tunusda şehrin kapıla
rı kapanarak dıvarla düşman arasından maiyeti 
ile beraber çıkarak düşman kabileler arasından 
geçip (Bon) a çekoilmesi her vakit takdirle zik- 
rolunacak bir manevradır. Bu nağlûbiyet bir 
zafer kadar şanlı ve Tunus müdafaasiylc Bon) 
rücatı Barbaros için çok şereflidir (2).

Şarlkenin Tunusa taarruzunda Hayreddin 
paşa Bon’daki gemilerin batınlm  • »rnı emret - 
mişti. (Bon) a gelince her reis misini yüz-, 
dürdü. Cezayire döndüler. Şehir paşayı istik
bal etti. Barbaros ailesiyle görüş* ü. Murat 
reisin 9 gemisi donatıldı. Cezayirlilerden dc 
8 gemi alındı. Gene 32 gemiden mürekkep 
bir donanma meydana çrktı. Tunusdan ha
reketinin 15 inci günü Barbaros Akdenizde düş 
m anlanna meydan okuyordu. Halbuki onu 
herkes mahvolmuş, yahut Istanbula dönmüş 
sanıyordu.

Hayreddin Pş.nın filosu Mayorka adasından 
otuz mil mesafede demirli iken kaleden 50 • 60 
top atıldığını işiterek zafer şenliği yapıldığı
nı anladı. Hayreddin paşa; (Asıl top sesini 
sonra duyarsınız) diyerek kalktı. Yolda iki 
parça aldı. İçinden Tunuslu esirler çıktı. Bun 
ları azat etti. Parçaların m ürettebatını vur
du. Gemileri ateşe yaktı. Minorka adasının 
merkezi olan (M ahon) limanına doğruldu. 
Fakat yolda bayrakları ve elbiseleri değiştire
rek düşman donanması şekline girmişti.

Kaleye yaklaşınca Mahon kumandanı bunlan 
muzaffer donanmanın bir fırkası sanarak meser
ret toplariyle selâmladı. Biraz evvel iki Porte
kiz parçası korsan gemilerini görerek müsait 
lüzgârla limandan çıkıp kaçıyordu. Fakat 
kalenin selâm toplarından kendisinin hataya

(1 ) — Hammerin ifadesi buraya kadar
dır.

(2 ) — For Bige.
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düştüğüne hükmederek döndü, geldi, li
manda demirledi.

Kaleden gönderilen bir heyeti istikbalye 
Türk gemilerine gelince hemen tutulup zincire 
vuruldu. Portekiz gemilerine de iki kadırga 
gönderilip: (Gelin sizi Barbaros istiyor) deni
lince şaşırıp kaldılar ve teslim oldular. Bun
lardan da 90 İslâm esir çıktı. Kurtarıldılar.

Mahondan sonra Barbaros Mayorkaya g it
ti. Bu adanın kıyılarını da vurarak altı bin 
esirle Cezayire döndü. İm parator Şarlken Bar- 
barosu öldürüp bütün Berberiyeyi fethettiği 
iddiasiyle Avrupaya döndüğü vakit Mayorka 
ve MinoHta vakalarını haber aldı. Son dere
ce hiddetlenerek Hayreddin Paşanın mutlaka 
tutulm ası için Andirya Doryaya emir verdi.
O da kırk kadar kadırga ile Barbarosu aram a
ğa çıktı. Hayreddin paşa 15 teşrinevvelde (1) 
Cezayirden Istanbula hareket etmişti.

Cirbeye gelirken Andirya Doryanın gemi-

( 1) — Grammon.
(1) — Hayreddin paşanın bundan sonra

ki hayatı Şimalî Afrikaya değil, Osmanlı ta 
rihine aittir. Hayreddin paşa mahir bir ku
mandan . birinci sınıf bahriyeli, incc bir si
yasî ve o zaman herkesin olduğu tarzda bia- 
man bir idareci idi (F or Bige). Cezayirin 
hakîki fatihi sayılır. Oruç reis sahillerde 
tutunm ak için içerisinin zaptı elzem ol Huğunu 
anlamıştı. Hayreddin de bu kanaati takip et - 
miştir. Bütün emeli umum Şimalî Atrikadan 
mürekkep geniş bir hükümet kurmaktı (Ne- 
gociation dc la francc dans la levant D. C. tom 
I. P. 248 - 290) Hayreddin reisin kendisine 
Sultan unvanını verdiği atideki kitabede yazılı
dır. (Gabrîel Kölen . Cezayir Türk ve Arap 
kitabeleri sayıfa 13 (Cezayir müzesinde eski 
(H ayreddin) camii şerifinin tarih  taşı:

“Emere bi binai hazret mcscidül mübarek 
cssultan el miicahid Mevlâna H ayreddır ibnül 
emrişşehir elmücahid ebi Yusuf Yakup T üı- 
ki„

(Tekmil kitabe 135 inci sayfadadn).

Büyük kabiliyetini , gayretini, m etaneti
ni, inceliğini bu uğurda sarfetti. Fakat ahval, 
müstakil kalmasına müsait olmadı. Osmanlı

lerini ufukta seçti.. Fakat kat’i darbeyi başka 
zamana bırakarak yoluna devam etti. (1 ).

hükümetine arzı tabiiyetten sonra (941 tarihli 
camii sefer) kitabesinde: (Mcmlûki mevlâna 
sultanülkebirül muazzam eşşehir elmücahid fi 
sebili rabbül âlemin mevlâna Hayreddin yaz - 
dırmıştır. Hükmet kurmağa muvaffak olama
dı. Fakat Türklüğe kazandırdığı Beylerbeylik 
birinci derecede bir denizci eyalet ve ocak ol
du. Akdenizde islâmların tefevvukunu temin 
etti. Sultan Süleyman Kaptan Paşasma 
çok emin ve iktidarına kani idi. Bu suretle 
Hayreddin paşa belki emelini gene mevkii icra
ya koyabilirdi. Fakat Fransız sefirlerinin di
vanı hümayuna mütemadiyen ilka ettiği em
niyetsizlik mani oldu; Hayreddinin ahlafı 
da bu projeye varis oldular, fakat gene Fran- 
sızlar mani oldular. Fransızların Cezayirle 
münasebetleri Hayreddin paşa zamanındadır. 
Hayreddin paşS Fransızlarla evvelâ dost geçin- 
mişti. Fakat Fransa kralının Hayreddin pa
şanın umum Afrika eyaletleri beylerbeyliğine 
tayinine mümaneat etmek için sefirlerine emir 
verdiğini duyduktan sonra dostluğu hitam bul
muştu.
(Gram mon).

Hayreddin reis (6 cemaziyelevvel 935 -
4 temmuz 1546) da kısa bir hastalığı müteakip 
seksen yaşını mütecaviz olarak şanlı mesleğini 
bitirdi. (M ate Reisülbahr) vefatına tarih düş
müştür. Öldüğü vakit denizlerin sesini duya
cak bir yere gömülmesini vasiyet etmiş oldu
ğundan Beşiktaştaki türbesine konulmuştur. 
Haşan Beyden başka evlâdı yoktu. Büyük 
bir servet biriktirmişti. Oğlu Haşan beye bı
raktığı mallar ve Boğaziçindeki sarayından 
başka Rüstem paşaya (210.000) yeğeni Mus- 
tafaya (10.000) ve Beşiktaşta yaptırdığı cami 
için (30) bin sekin bırakmıştı. On beş yaşın
dan yukarı esirlerini azat etti. (800) esir ve 
tamamen müsellâh (30) galeri padişaha hediye 
etti. Türbesinin üzerinde (H aza türbei fatihi 
Cezayir ve T unus merhum Gazi Kaptan Derya 
Hayreddin paşa Rahmetullahı aleyh 948) ya
zılıdır. Hammer ve Tuhfetülkibar ve Matere- 
isiilbahr terkibi vefat tarihini 935 olarak tasrih 
etmiş iken türbesinde yanlı; bir tarih bulun
ması şayanı eseftir.



ikinci Fasıl

6  —  BE Y  t.E  RRE Yİ LEH D E VR t

C e za y ir  ş e h r in in  liiırlıılıışıı  -  C eza y ir  ga r buca ğ ın ın  a sk e r l ik  te ş k ilâ tı  • M iilk iiıı itlııresi. 
va rid a t ,  m a sa rif, şeh rin  id a resi ■ Ş e h ir  ve  şe h ir li - T ica re t, sa n a y i  * Yâlim diler  * B ey le r -  

h e y ile r  *  K o rsa n lık  ve  k o rsa n la r  • l la r ic i  m ü n a seb e tle r .

A — Onuncu a tn n  ortasına doğru (Z iri) 
nin oğlu ^Bologin — Bologen) Fatimilerin 
valisi iken bulunduğu mıntakada Medea ,Mil • 
yana ve Cezayir şehirlerini kurm uştu. Cezayi
rin yapıldığı yerde eski Ikosium şehri varmış, 
fakat Vandallar zamanında o kadar harap olmuş 
tu ki (250>»ene kimse oturmamıştı.Cezayir is
mi şehrin önündeki ufak kayalrk adacıklara 
verilmiş olan (Cezayiri beni M czgan) dan ya
hut eski adlarından olan (Sezarea) nin galet 
teleffuzundan alındığı rivayet olunuyor.

Yeni kurulan Cezayir şehri çok geçmeden 
mevkiinin güzelliğini, ikliminin mülâyimliği, kü 
çük limanın rahatlığı ile ahaliyi kendine çekti. 
Coğrafiyundan Elbekri (H. 461 M. 1068) de 
Cezayir limanını kalabalık, güzel bir camisi 
ve müteaddit pazar yerleri olan çok nüfuslu bir 
şehir olarak tarif ediyor.

Idri» (551 - 1154) de ahalisinin çokluğun
dan, ticaretinin yüksekliğinden bahsediyor.

12 inci asrın muharebeleri doğmakta olan 
bu inkişafı mahvetmişti. Muharebeler mem
lekette dehşetli harabilere sebep olmuş ve riva
yetlere bakılırsa buralarda otuz şehri »öndür - 
müştür.

Cezayir, murabıtıyndan muvahhidinin eline 
geçti. Sonra »ırasiyle Buji, Tlemsen, Tunu» 
hükümdarlarına tabi oldu. Akibet Sealcbe ka
bilesinin hükmü altında olarak nisbi bir istiklal 
kazanmıştı.

Barbaroslar Cezayire geldikleri vakit şe
hir: Kaidesi deniz kenarında ve re'si iç kalede 
olmak üzere bir müselles şeklinde idi. Şimdiki 
(Bulvar de la Repuplik) kaidesi ve Balüvar 
Valee ile (Bulvar Gambeta) birer dılıları idi.



ler (1 ). Bu bulvarlar kale hendeklerinin 
doldurulmasiyle hasıl olmuştur.

Deniz kenarında düzce ve şerit halinde
ki araziden sonra yükseklikler başlar. Şehir 
bastiyon şeklinde bir divarla çevrilmiş ve en 
yüksek yerinde iç kale yapılmıştı. (Bu iç ka
lelere Fransızlar her yerde (K asba) adını ver
mişlerdir.) surlar ve bilhassa iç kale Oruç reis
ten itibaren bütün hükümet reislerinin dik
katini celbeden mesele olmuş ve her devirde 
takviye "e tanzim olunmuştu. Kale bedenleri 
kısmen tuğla vc kısmen yontma taştandı. Çev
resi (4500) metre bedenlerin kalmlığı (4 ), 
yüksekliği (10) metre kadardı. Evvelce hen
deklerin genişliği 2 metre iken sonra Ahme pa
şa zamanında 6,5 metreye ve derinliği 2,5 
metreye iblâğ olunmuştur.

Sûrun altı kapısı vardı. Her kapıda üç 
do ' T ir.k kapıcı bulunurdu. Asıl surlardan 
başka şehri müdafaa eden istihkâmlar da vardı.

1 — İm parator istihkâmı — Sultan kalesi
— Kudiyadüssabun mevkiinde, şehrin cenubi 
şarkisinde ve bir tepe üzerinde idi. (2) Alelâde 
zamanlarda (100) kişi muhafız bulunuyordu.

2 — Yeni kule, yedi köşeli ve asıl çevrenin 
(40) metre açığında idi.

3 — İç kale (buna şato - kasba da diyor
lar) hâkim bir tepe üzerinde yapılmış olup 
şarktan cenuba giden cephesi asıl surla m üşte
rekti. İki müstahkem burcu vardı. Bunun mu
hafazası yeniçerilere aitti. Cezayir hâzinesi bu
rada idi. Denizi tarassut ederek muayyen işa
retlerle gelip giden gemiler buradan limana ha
ber veriliyordu.

4 — Babülvad yahut garp kapısı istihkâmı. 
(1596) da denize yakın bir kayanın ucuna ya
pılmıştı.

5 — Mendireğin ucundaki küçük istihkâm 
Burada beş top bulunup mendireğin içini muha
faza ederdi.

6 — Mendirek istihkâmı. Beş dılılı bir ku
le şeklinde ve ada üzerine yapılmıştı. Beş topu 
vardı.

7 — Mendireğin içinde ve dalga kıran se- 
dinin üstünde yapılmış küçük, fakat çok sağlam 
bir hisar. Bu hisarın çevresi 500 kadem idi. 
Fenerin konulmuş olduğu kayalıkla karaya bi
tişikti. Burada (66) top vardı. Fakat atılmak

için değildi. Tunus harbinin yadigârları idi
ler. Sahilin muhtelif yerlerinde de siperler, ba
tarya mevkileri vardı.

Cezayir şehri Türklerin eline geçtikten 
sonra azamet, mamuriyet ve saadet buldu. Uç 
yüz seneden fazla müddet denizlerde ve kara
larda Cezayir ocağı hiristiyanlara dehşet ve 
âfet oldu.

Cesur gemicileri hiç bir Avrupa milletini 
esirgemiyordu. Geniş zindanları hemer. bütün 
dünya lisanlarının aksi »adasını tekrar etmiş
tir. Cezayir, âleme korsanlıkla ve yalnız bu 
vasıta ile yaşıyan cemahiri müttefikai Ameri- 
kaya kadar Avrupanın dörtte üç hükümetini 
yıllık vergiye bağlanmak zilletine düşüren, ken
disine karşı tevcih edilen hücumlara inanılmaz 
bir canlılık ile mukavemet eden bir millet man- 
zarai fevkalâdesini gösterdi.

Cezayir ocağındaki gayri kabili tasavvur 
karşılıklar ve her gün kopan ihtilâller başka 
bir cemiyette olsa mutlaka o cemiyetin mahvını 
mucip olurdu. Fakat bu anarşi ve kıyamlar 
Cezayir ocağının mevcudiyetinin levazımından 
imiş gibi ona zarar vermediği görülüyordu.

Cezayir Fransızların (Janbart) ve(Sürkof) 
ların getirdikleri ganaimle zenginleşen Fransız 
garp limanlarına kıyas olunabilirdi. Fakat 
Fransanm garp limanları için arizi, geçici olan 
bu hal Cezayirin her vakitki hayatı idi. Cezayir 
üç yüz seneden ziyade, çarşılarında Meksika 
altınının, Pero gümüşlerinin, H int elmaslarının, 
şark ipek ve dibalarının ve bütün dünya mauta- 
larının nehir gibi aktığını gördü. Her gün 
bayraklarla donanmış birkaç galar, yedeğinde 
servet, esir, erzak dolu gemileri çekerek limana 
girerdi, böylece hüküm et hâzineleri dolar ve 
reislerin en cesurundan fellâhların en âdisine 
kadar herkes zahmetsizce yaşardı. Altının ka
zanıldığından daha kolay sarfedildiği şehir, 
sergüzeşteulara daimi bir şenlik cazibesi ve ko
lay zevk iştihası veriyordu.

Bu geçşeklik, debdebe ve sürür bütün bu 
sihri füsun ahaliyi hükümetin taaddilerinc , 
yeniçerilerin zulmüne kahtlıkları takip eden 
vebalara, kanlı kıyamlarla müterafik yağma
lara, umumi kitalleı-e ve hiristiyanların in t i -

(1 ) — Joannc'nin Cezayir rehberi
(2) — Donanma mecmuası.

______________ I 0 S
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kamçı bombalarına karşı lakayt kılıyordu (1 ).
Ayni zamanda kendisine karşı tevcih olu

nan taarruzlara fevkalâde tesadüfler ve Türk- 
lere mahsus yiğitliklerle karşı koyuşu Cezayiri 
islâmın mefahirinden birisi saydırıyordu. Ce
zayir'in zaferlerini Ispanyol müverrihleri lâ- 
netlerken İslâm şairleri tebcil ediyorlardı. 
(Zehratünnayire) müellifi (Toprağı küffar kanı 
ile yuğrulmuş kahraman Cezayir; şan sana, şe
ref sana) diyor, Haydo ona cevap veriyordu : 
(Dünyanın âfeti, korsanlar yatağı Cezayir! 
Acaba hiristiyan prensleri daha ne kadar zaman 
senin küstahlıklarına tahammül edecekler?) (2)

H  —  A s k e r lik  T e şk ilâ tı  ( 3 )
Cezayir, Tunus, Tarabulusgarp ocakları, 

teşkilâtlarını Osmanlı teşkilâtına benzetmişler
di. Çünkü onu biliyorlardı. Bunun için çok 
kısa olarak eski Osmanlı askerlik teşkilâtı 
aşağıya yazıldı;

Osmanlı ordusunun başkumandanı padi
şahtı. Vekili mutlak olan sadrıâzamlar mu
harebe zamanı serdan e krem olarak muharebe
ye giderlerdi. Osmanlı ordusu: 1 — Kapı ku
lu. 2 — Eyalet askeri. 3 — Bahriye askeri ol
mak üzere üç kısımdı. Bu kısımların her biri 
de birçok ocaklardan mürekkepti. Kendine 
mahsus bir adı olan yahut hususî bir vazifesi 
bulunan askerlerin hepsine birden (O cak; ve 
onlann en büyük zabitine de Ocak ağası derler
di. Yeniçeri, cebeci, topçu, arabacı, kalyoncu 
orakları gibi..

1 — Kapı kulu — Padişah kapısının kulu, 
hassa askeri demekti. Piyade ve süvariden mü
rekkepti. Muayyen kışlalarda o turur maaş ve 
tayın alırlardı.

Kapı kulu piyadesi yedi ocaktı: 1 — Yeni
çeriler. 2 — Acemi oğlanlar. 3 — Cebeciler.
4 — Topçular. 5 Kumbaracılar. 6 — Top ara
bacıları. 7 — Sakalar.

Ocak yeniçeri ağasının kumandası altında 
idi. Kul kethüdası ağanın muavini idi. Zağar- 
ctbaşı, tumacıbaşı, muhzır ağa. büyük ve küçük 
haseki, çavuş, başçavuş, kethüda yeri, kâtip ya
hut yeniçeri efendisi gibi büyük zabitleri ka
rargâh ve erkanıharbiyeyi teşkil ederlerdi.

Bölüğe muadil kıtaya (O rta) denilip 
bölükbaşı kumanda ederdi. H er ortanın oda
başı, vekilharç, bayraktar, baş eski, eski usta

dan ibaret bir heyeti zabıtanı bulunurdu. Ye
niçeri ocağı (196) orta idi.

Kapı kulu süvarisi — Silâhtar, sipah, 
alûfeci (sağ ve sol) gureba (sağ ve sol) nam- 
lariyle heyeti zubitanı ve çavuş, başçavuşları 
ağası, bir kethüda yeri ile kâtip ve kalfa nam- 
lariyle heyet zabitanı ve çavuş, başçavuşları 
vardı. İstanbul, Edim e, Bursa arasındaki yer
lere konulmuştular.

3 — Eyalet askeri — Yerli kulu piyadesiy
le, serhad kulu ve topraklı süvarilerden iba
retti. Yerli kulu piyadesi — Eyalet paşalariyle 
sancak beylerinin kumandasında olup zabitlerini 
de onlar tayin ederlerdi.

Bu asker: 1 — Azeb, 2 — Sekban, 3 — Lâ- 
ğımccı , 4 — Icareli, 5 — Müsellim namlariyle 
beş kısımdı. Bunlar da mevcutlarına göre o rta
lara ayrılırdı.

Serhad kulu — H udutlarda kullanılan as
ker ve akıncılardı.

Topraklı süvarisi — Has ve zeamet sahip
lerinin kanunen çıkarmağa mecbur oldukları 
süvarilerdi. Bütün Osmanlı toprağı (hasi hu- 
mayun.) ( vüzera, beylerbey iler, ve ümera ha
sı), ( t imar ve zeamet) olmak üzere taksim o- 
lunmuştu. Zeamet, tim ar ve has sahipleri ken
dilerine muayyen ve ınuhasses olan arazinin 
mahsulâtının üşürünü alırlardı. Aşâr varidatı- 
n*». nazaran 3:20 bin akçeye kadar tahsisatı o- 
lanlara timar sahibi, 20:100 bin akçeye kadar 
olanlara zeamet sahibi ve yüz binden ziyade 
olanlara (has) derlerdi. Tim ar ve zeamet sa
hibi olmak veyahut zeamet ve timar miktarı 
ziyadeleşmek için muharebelerde yararlık gös
termek lâzımdı. Tim ar ve zeamet sahipleri al
dıkları tahsisatın her üç bin akçesine bir nefer 
isnbet etmek üzere mükemmel silâh ve cep
hanesiyle bir asker getirirlerdi.

Has sahipleri her beş bin akçeye mukabil 
bir süvari çrkaracaktı.

Kaptan paşa eyaletlerinin timar, zeamet 
ve has sahipleri çıkarmağa mecbur oldukları 
neferleri bahriyeye verdikten başka (bey ge-

(1) — Grammont.
(2 ) — Grammont.
(3) — Mahmut Şevket Paşanın Osmanlı teş

kilâtı ve kıyafeti asker iyesi.
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misi) namiyle gemiler teçhiz ederek harbe ge
lirlerdi. -

3 — Bahriye askerleri — Tersane ocakları 
namiyle birçok ocaklardan mürekkepti. Esas
ları, (tersane halkı) ve (sınıfı harp) idi. İki 
sınıfda kaptan paşanın emri altında idi.

Oruç reis korsanlığı fatihliğe, sultanlığa 
tahvili düşündüğü vakit reisler kumandasında 
ve eski arkadaşlarından ibaret gemi tayfasın
dan başka askeri yoktu. O nlar da kahraman 
arkadaşlarının hakimiyetine memnuniyetle 
boyun eğmişlerdi. Barbaros Hayreddinin ay
ni salâhiyeti de müttefikan kabul edilmişti . 
Reisler ve tayfalar arasında kardeşçe bir mü
nasebet vardı.

Hayreddin paşa Osmanlı hükümetine tabi 
olunca, Istanbuldan iki bin yeniçeri gelmişti. 
Cezayir ocağı yoldaş vc yeniçerilerinin teme
lini bunlar kurdu. Bunlara yeniçeri salâhiyeti 
ve imtiyazı ile (4000) de gönüllü ilâve olun
du. Bu suretle Cezayir ocağının askeri teşkilâtı 
İstanbul yeniçerilerine benzedi. Yalnız yeniçeri 
efradı lstanbulda olduğu gibi devşirmelerden 
değil, Anadolunun en iyi, gözü pek serden- 
geçti Türklerinden alınıyordu. Ana vatanda 
bir kabahat işliyerek kaçanlar, anasına, baba
sına güccnenler, kavgacı vc sergüzeştçi tabiat- 
lerinin şevkiyle tali denemek istiyenler hep 
Mağribe koşardı. İstanbul, İzmir Antalyada 
garp ocaklarının birer vekili bulunup bunlar 
mezkûr sahil sancaklarında (terlemeden para 
kazanmak ve solumadan can vermek istiyenler 
bayrağımız altına gelsin) diyerek tellâl çağır
tır, icabet edenleri toplar ve bir gemi doldura
cak kadar çoğalınca hemen Cezayire yollar
lardı. Cezayir yeniçerisi olmak için, başka bazı 
evsafla beraber Türk olmak şarttı. En aşağı 
yeniçeri ahalinin en büyüğünün üstünde yer 
tutardı „

Endülüs muhacirleri, kul oğulları, Berbc- 
riler asker olur, fakat yeniçeri olamazlardı. 
Cezayirde yeniçerilerin m iktan altı binden yir
mi iki bine kadar azalmış ve çoğalmıştı. Ye
niçeriler şehrin içerisinde ve (kasriye) deni
len (7)  kışlada oturiırlardı. Kışlalar munta
zam olup her odada ü çkişi yatardı.

Hükümet tarafından münasip bir ücret 
verilen esirler bunlara hizmet ederlerdi. Liya
kat gösteren, yeniçeri ağalığına kadar çıkardı.

Yeniçeriler kendi sanatlariyle de meşgul ola
bilirlerdi. Yerli kadınlarla evlenen yeniçelile- 
rin çocuklarına Cezayir, Tunus ve Tarabulus 
da dahi (Kul oğlu) denilmiştir (1).

Yeni gelen acemi nefer ortalara veri irdi. 
Buna yeni yoldaş derlerdi. Uç sene sonra eski 
yoldaş olur, senede 130 frank kadar bir para 
alırdı.

Kıdemli yoldaşlar baş eski olur. (6:20) 
kişiye (b ir çadır halkı) kumanda eder, daha 
sonra vekilharç, odabaşı, bölükbaşı olurdu. 
Odabaşı takım kumandanı gibi idi. Bölükbaşı 
müstakil bir müfrezeye veyahut bir mevkii aske
riye kumanda ederse ağa derlerdi. Bölükbaşı- 
lardan birisi (Baş bölükbaşı) olup kıdemli yeni
çerilerden dört silâhtarla beraber beylerbeyinin 
yaveri harbi makamında bulunur, ve paşa 
sarayında olup biteni yeniçeri ağasına bildirir
di. Bölük başıların en kıdemlisi yeniçeri ağa
sının kethüdalığına tayin olunurdu. Kethüda- 
lıktan yeniçeri ağalığına tayin edilirlerdi. 
Cezayirde yeniçeri ağalan ekseriya böylece 
tayin olunduğu gibi bazan Istanbuldan birisi
nin tayinini istedikleri ve oradan gönderildiği 
ve hattâ Istanbuldan çavuşlar da gönderildiği 
vaki olm uştur (2 ).

Askerin mevcuduna göre bölükbaşılann 
m iktan 40 - 60 olup bunlar yeniçeri divanına 
girerlerdi. Yeniçeri neferleri hizmet müddet
lerine göre üçe ayrılırlardı:

1 — ^cem i neferler: Garnizonlarda talim
ve terbiye ile meşgul oldular.

2 — Muallim neferler: O rdunun faal vc 
muharip kısmıdır.

3 — Eski ve emektar neferler: Sabit hiz
metlerde kullanılırlardı..

Memleketin içinde emniyet ve asayiş te

f i )  — Yeniçeri çocuklarına umumiyetle 
(Kul oğlu) denilirdi. İrandan zaptolunan 
yerlerin muhafazası için ocaktan neferat 
tertip  ve irsali mümkün olduğundan üç sene 
hizmeti muhafazada bulunmak şartiyle ve 
(Kul oğlu) ve (Kul kardeşi) namiyle beş on 
bin yeniçeri yazıldığından bin tarihinden 
sonra yeniçeri ocağı ..........  (Netayicill vuku
at, cilt 1, sayfa: 141).

(2 ) — Divanı hümayun mühimme defteri.
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mini vazifeleriyle aşağıdaki yerlerde garni
zonlar vardı (1^.

Cezayir, Mersazüban (Sinek limanı), Tizi- 
uzu. Boğanı, Burç bu arariç ile Beni Mi’.nsur 
arasında kâin demir kapılar, sur gozlan, Kons* 
Lan t in — Cezayir yclu üzerinde — El Kol, Mec- 
cananın şarki şimalisinde Zemmur, Konstantiıı 
f A raplar buraya Konstantiniye derler). Bon, 
Buji, Tebessa, Oran, Maskara, Mostaganem, 
Tlemsen.

.G anizonlar her sene ilkbaharda merkez
den gönderilen askerlerle değiştirilirdi. Yeni
çerilerden başka gene Türklerden müteşekkil 
süvari bölükleri (Sipahiler) vardı.

Topçular Kul oğullarından alınmış ve Is- 
tanbuldan gelen topçular bunların çekirdeği
ni teşkil etmiştir. Merkeze bağlı olan asker
lerden başka Sancak beylerinin maiyetlerinde 
de aynca Türk Kul oğlu ve yerlilerden mü
teşekkil bir tabur ve yahut daha ziyade kuvvet 
bulunurdu. Yerlilerden (M ahazin) adiyle sü
variler teşkil olunurdu.

Cezayir. Tunus, Tarabulusgarp zap- 
tolundukça muharebede fevkalâde hiz
met ve yararlıkaln görülenlere diğer Osmanlı 
memleketlerinde olduğu gibi tim ar vc zeamet 
olarak arazi verilmiştir. Fakat bazan da bunun 
mahzuru görülerek bütün timar ve zeamet 
(hası hum ayuna) kalbolunarak sahiplerinin 
istihkakları merkezden nakden tesviye olun
muştur.

Yeniçerilerin terakki usulleri bozulmaz 
kaidelere bağlanmıştı. Buna taarruz edilir, ya
hut bu usul itmal olunursa hemen Istanbula 
şikâyetler yağdırırlardı. Ocağın usullerinden 
en ufağına tecavüz en büyük cürüm sayılırdı. 
Yeniçeriler ceza hususunda da ahaliden ayrı 
ve kendi taamüllerine tabi idiler.

Yeniçeriler cesur fakat çok m ağrur ve ca
hildiler. Çok metin bir silâhtılar; fakat kulla
nılmaları pek zordu. Kuvvetil ellerde muti ve 
faideli; zaiflerin idaresinde mütecaviz ve sert 
oluyorlardı. Bunların m ağrur ve azametli ta- 
vurlan Cezayir ve diğer yerlerin ahalisini gü
cendiriyordu (2>. Gemi reisleriyle tayfalar da 
bunlara olan hiddetlerini gizliyemiyorlardı.

Hayreddin Paşanın (600) muhtediden mü
rekkep hususi bir muhafaza müfrezesi ve ek
serisi bahriyelih rle rum  ve am avutlardan mü

rekkep (6000) kişilik bir kuvveti vardı. Top
çularla bu kuvvetin kumandasını kendi emni
yetli arkadaşlarından birisine vermiş ve bunları 
teveccühte tutm uştu Bu suretle şayanı itimat 
ve yeniçerilerle muvazene kuracak bir kuvvet 
hatırlam ıştı. Bu kuvvet sayesinde yeniçeriler 
alûfclerinin verilmesi geciktiği bahanesile isyan 
edince şiddetle cezalandırıldılar. Paşa sağ ol
dukça bir daha hükümete karşı ayaklanmadılar.
(3) Yeniçeriler sonra bu ocağı ve hükümeti ken
dileri kurm uş gibi azametli tavurlar almışlardı. 
Haıbuki Hayreddin Paşa bunları ne işe kartışır- 
ır.'if vc ne dc leylerini sormuştur.

Beylerbey iler zamanında yeniçeri divanı 
yalnız yeniçerilere ait işlerle ve muhtelif rut- 
î»eli zabitlerin intihabile meşgul olm uştur. Yeni
çerilerin büyükleri paşa divanına da giriyordu; 
fakat paşa divanında icrayı adalet olunur, hü- 
humet işleri konuşulurdu. Divan azasınm rey
leri istişari mahiyette idi. Asıl karar paşanın 
idi. Fakat yeniçeri divanı (1028 - 1618) ta
rihine doğru her işe karışmağa başlamış ve 
paşa divanını hiçe indirmiştir. Lâkin bu bir 
kaide değil, bir gasıptır. Bu tarihten evvel dc 
yeniçeriler hükümeti ellerine almağa kalkış
mışlarsa da her teşebbüslerinde muvaffakıyet- 
eizliğe uğramışlardı. Hayreddin Paşanın yeri
ne gelen beylerbeyiler, Kılıç Ali Paşanın vefatı
na kadar, eski an'aneyi sadıkane muhafaza ve 
kuvvei âliyenin yeniçeri eline düşmesine şid
detle karşı koydular.

Yeniçerilerin intizamsızlıkları, metalibat- 
ları, taarruzları memleket için büyük bir tehlike 
halini aldığı vakit beylerbeyiler çok iyi asker 
evsafında bulunan (Kabili) lerden asker yapa
rak yeniçerileri lâğvı düşündüler. Bu düşünce
de hiç bir istiklâl fikri yoktu. Fakat yeniçeriler 
kendi mevcudiyetlerine kastedenlerin milli bir 
asker teşkil ederek, istiklâl ilân edeceklerini 
Istanbula yazarak, şikâyet ederek zaten evhamlı 
olan divanı hümyunu şüpheye düşürdüler; 
divanı hümayunun beylerbey ilere bu itimatsız
lığı ocağın kuruluşundanberi bir bozulma ve 
dağılma tohumu olm uştur. On altıncı asrın 
büyük bir kısmında bunun fenalığı görünmemiş
ti. Çünkü 30 - 40 galerle yapılan seferler çok

(1) — Divanı hümayun mühimme defteri.
( 2 - 3 )  —Grammont.



kârlı oluyordu. Tlemsen, Tunus, Fas, ccnup 
seferleri hesapsız ganimetlerle hâzineyi doldu
ruyordu. (1) Bundan başka ayni zamanda 
Kaptan Paşa dahi olan beylerbeyiler (H ay
reddin paşa, Salih reis, Kılıç Ali Paşa, Venedikli 
Haşan PaşaJ divanda da müessir ve Istanbuldan 
kuvvet alarak isyanları yatıştırm ağa kadirdi
ler. Deniz teşkilâtı başka idi. Yeniçerilerle 
münasebetleri yoktu. Reisler gemilerini iste
dikleri gibi tanzim ve teçhiz ediyor ve silâhlan
dırıyorlardı. Fakat sonraları yeniçerilerin de 
ganimetlerde hissedar olmaları için gemilere 
birer bölükbaşı kumandasında silâhendaz ye
niçeri konuldu.

( .  —  M emleketin idaresi
Memleketin idarei âliyesi beylerbeyinin 

elinde idi. Asıl azası beş kişi olan ve iştişari 
mahiyette bir divan (meclis) vardı. Bu azalaı 
hazineci, yalı vekilharcı, hocatülhayl a tlar na
z ın ) , beytülmal, Arap ağası idi.

Hazineci, maliye nazırı (defterdar) dc 
me'kti. Paşadan sonra en ehemmiyetli m em ul
du. Yalı vekilharcı bahriye nazın gibi olup 
tersaneye, gemilere, gemilerdeki kürekçilere, 
esirlere ve topçu ve mühimmatı harbiye işleri
ne, kalelerin idaresine bakardı. A tlar nazırı 
milli emlâke, umum hayvanat alım satımına na
zırdı. Arap ağası; Cezayir şehri haricinde bu
lunan sancak mıntakasındaki kabaile ve o mın- 
takanın asayişine memurdu.

Bu beş kişiye (Kerassa^ yani heyeti hükü
met denilirdi. Kul oğulları bu memuriyetlere 
geçemezlerdi. Bunlar mutlaka halis T ürk ola 
çaktı. Yeniçeri ağası ve kadı dahi divanda bu
lunurlardı. Divanın yazı işleri ve zabıt tanzimi 
için dört hoca yani kâtip kullanılırdı.

Daha küçük rütbeli (200^ kadar kâtip de 
noterlik, tahsildarlık gibi işleri yaparlardı. 
Mecliste biri Türk, diğeri yerli olarak iki ter 
cüman kullanılırdı. Gümrük, oktrova, anbar 
eminleri gibi sair hizmetlerin de eminleri vardı.

Meclis bayramlarla cuma ve salıdan maada 
her gün toplanır, sabahtan öğleye kadar ahali
nin müracaatlarını dinler, onlara hüküm verir, 
öğleden sonra resmi işleri görüp ağalar, kâtip
ler, yüksek mcmurlan ve konsoloslan kabul 
ederdi.

Salı günleri meclis Cenine sarayında bey
lerbeyinin yanında toplanırdı.

Divan cünhalara dayak ve cezayi nakdi ve 
cinayetlere idam hükmü verirdi. İdam: Kes
mek, asmak, boğmak, kazıklamak, çangele as
mak, ateşte yakmak suretleriyle olurdu. Ka
zıklamak, çenklc asmak gibi işkenceli ölüm
ler siyasi mücrimler ve ateşe yakmak mürted- 
lere ve yahudilere tatbik olunurdu. Baş kesmek 
cellâtların işi idi. Meclis salonunun yanındaki 
avluda bulunan çeşmenin önünde olurdu. Bo
ğulacaklar (Babı azzun) un dışansına götürü
lüp kale mazgallarından sallandırılırdı. Çengele 
asmak kale duvarlarır.a çakılmış çengellere müc
rimin yukarıdan atılıp çengellere takılarak ora
da ölmesi idi. Kazığa vurma ve ateşe takma 
cezaları Babülvaad’da yahut limandaki iskele 
üzerinde icra olunurdu.

Dayak mecliste atılırdı. İki esir mücri
min başından ve kalçalarından tu tar ayakları 
kaldırılarak tabanlarına vurulurdu. Cezayı 
nakdi de derhal mecliste alınırdı. Yeniçeriler 
sur dahilinde ve âlenen idam olunamazdı. O n
ların cezası yeniçeri ağasının sarayının avlusun
da infaz olunurdu.

U  —  M e m le k e tin  a d liy e  işleri
Cezayirde iki müftü olup mahkeme dc iki 

idi. Ahali Hanefi vc Maliki mezheplerinde ol
duklarından m üftüler de Hanefi ve Maliki müf
tüleri idi. Beşinci mezhep denilen Haricilerin 
m üftüsü yoktu. Hükümler şeriata göre verilir
di. M üftülerin hükmüne razı olmıyanlar bü
yük meclise müracaat edebilirlerdi. Büyük 
meclis Hanefi ve Maliki ülemasından vc man- 
sup ve ma’̂ ul kadı ve müftülerden mürekkep 
olarak Camiikebirde toplanır, verilmiş olan hük
mü tetkik eder; hakimi dinler, hüküm muvafıkı 
şer’ görülmezse nakzolunurdu (2 ).

Mülki taksim at: Cezayir umumiyetle şark, 
garp, cenup ve merkez sancaklanna ve m üsta
kil kaitliklere ve sancaklar da kaitlıklere ayrıl
mıştı. Garp sancak beyliği (971-1563J, cenup 
sancak beyliği (955 - 1548) de kurulmuştu. 
*̂ >ark sancak beyi K onstantinde garp sancak be
yi (1113 • 1701) e kadar Mazunada sonra 
1122 • 1701) de M askarada oturmuş ve Oran

(1) — Grammont.
(2 ) — Miratülcezayir.
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zaptedilince (1206 - 1791) oraya merkezini nak. 
letmişti.

Cenup sancağının merkezi Medea idi. Bu
na T iteri beyliği de deniliyordu (1 ).

Merkez sancağı Cezayir şehrile (MiticaJ 
ve civar bazı limanları ihtiva ediyordu.

Lakal, Sebeu, Blida, (Bahri Elfarun) ya
hut Siyahiler memleketi müstakil kaitliklerdi. 
Tlemsen hususî bir vilâyetti. Fakat Titeri, T e
net, Becaye’nin bazan sancak beylerine verildi
ği vd diğer bazı beldelerin sancak itibar olun
duğu da vaki idi (2 ).

Sancak beyleri de sancağı kaitliklere, şeyh
liklere taksim ediyorlardı. Beyler kendi mın- 
takalarında daha küçük mikyasta bir idare 
sistemine maliktiler. Sancak beylerinin memu
riyetleri Istanbuldan tasdik olunarak o suretle 
(H asJ a malik oluyorlardı (3).

Beylerin maiyetinde muhafızlar bulundu
ğu gibi imtiyazlı kabilelerin kuvvetinden de 
istifade ederek idarede muvaffak oluyorlardı. 
Bu imtiyazlı kabilelere (M uhazin) deniliyordu. 
Konatantin beyliği bilhassa yerli kabilelerin 
kuvvetine dayanıyordu. İmtiyazlı kabilelerin 
başlıcalarr ( Mecana ) da Beni Abbaslar, Zap 
ve Hodna’daki arap kabileleri (bunların başın
daki zata şeyhülârab denilirdi); Şabbiyalann 
tahtı hakimiyetinde olan (D aûauida) larla mu- 
hasım bulunan Henaneşa’lar idi (4).

Cezayir sancağı da diğerleri gibi haslara 
ayrılmış olduğundan bütün timar ve zeamet ve 
has sahipleri padişahın tasdikile tayin olunu
yordu.

Askerin idaresi Hassi hümayuna aynlan 
arazi hasılatı ve diğer varidatla yapılıyordu.

E  —  I n rid a t ve  m a sa rif ut

Cezayir eyaletinin varidatı giren ve çıka . 
mallardan alınan yüzde on bir gümrük resmi, 
oktruva resmi, deri ve balmumu iltizamı resmi, 
korsanların getirdiği ganimetlerden alınan re
simler (beşte birle sekizde bir arasında m uhte
lif) kimsesiz olarak ölenlerin kalan malları, 
liman resmi, meyhane, fuhuşhane, veraset re- 
simlerile aşar, haraç ve cizyeden ibaretti. Fa
kat muhtelif devirlerde bunlara daha birçok 
vergiler zammol unmuş tu. Umum varidat beş 
yüz bin duka altınına varıyordu.

Beylikler ve kaitlikler de kendi mıntaka- 
lartndaki haslardan hükümete ait olanını ve faz 
la varidatı merkeze gönderirlerdi. Köylerden, 
kabilelerden vergi toplamak için her sene mayıs 
ve teşrinievvel aylarında yeniçeri müfrezeleri 
çıkarılırdı. Bu tahsilat müfrezelerine (mahal) 
ve yahut (mahalle) denilirdi. Mahaller yavaş 
yavaş doşalır, vergi ve aşar toplarlardı. Bu tah
silat esnasında müfrezeler ahali tarafrndan bes
lenir ve müfreze ,resmi vergilerden baçka ken
di hesabına da para alırdı. Mahallerin bir se
nelik yiyeceklerini bu memuriyette çıkardıkları 
vaki idi. Bu hal tabii ahaliyi sıkıyor ve şikâyet 
ettiriyordu (5).

Kuku sultanının arazisindeki kabilelerle 
Kılaadaki (Beni Abbas) kabilesi evvelce bir 
nevi imtiyaza malik olup senede muayyen bir 
vergi verirlerdi; fakat sonraları bu imtiyaz da 
kalmadı.^ Masarif pek azdı. Hassi hümayun 
varidatı askere kâfi geliyordu. Fazla varidat 
iç kaledeki hâzinede toplanıyordu. Sancak bey
lerinin bazılarının besledikleri askerle her sene 
yolbdıkları para şöyle idi:

Kostantin sancağı (A raplar buraya Koni- 
tantaniye derler) yılda yüz kırk bin kuruş gön
deriyor, (300)  Türk sipahisi ve (150) yerli as
ker bulunduruyordu.

Titeri sancağı: Yılda (4200) kuruş gönde
riyor ve be* yüz sipahi besliyordu. Garp sanca
ğı: Yılda (100) bin kuruş veriyor, iki bin kul 
oğlu ve (1500) yerliden mürekkep bir kuvvet 
besliyordu.

Blida kaidi (14> bin kuruş, Siyahiler 
kaidi (25)  bin kuruşla (100J köle verirdi. Eya. 
letlerin varidatı ve masrafı Istanbuldan gönde
rilen emirlerle teftiş ettirilm ekte olduğu gibi 
sonraları tayin kılınan defterdarlar marifetilc 
hesapları tanzim olunmakta ve fazla varidattan 
Istanbula dahi gönderilmekte idi (6 ).

(1) — Juan rehberi sayıfa 144.
( 2 - 3 )  — Divanı hümayun mühimme defteri
“Bundan sonraki haşiyelerde (D. H. M.) di

vanı hümayun mühimme defterini gösterecek
tir.

(4) — Viktor Pike.
( 5 )  —  D .  H .  M .

(6) — D. H. M.



F  —  C e za y ir  şe h r in in  idaresi
Ş e h r i n  kendi işleri (Şeyhülbeled) denilen 

belediye reisine mevdu idi. Reisin kendisine 
mahsus bir dairesi vc memlektin eşraf ve mu
teberlerinden mürekkep bir meclisi vardı (1 ).

Ehli belet yani şehirliler beş kısımdı: 1 — 
Türkler; 2 — Kul oğulları; 3 — Yerli Berberi 
ve A raplar; 4 — Endülüs muhacirleri; 5 — Ec
nebi ve yahudiler.

Türklerle kul oğulları Hanefi ve yerlilerle 
Endülüslüler Maliki mezhebinde idiler.

Belediyenin Kaidüluyun, Kaidülvassan, 
Kaidülzibil namile üç büyük memuru vardı.

Kaidüluyun: Memleketin içinde ve e tra
fındaki sulara, ıu  yollarına, çeşmelerine bakardı.

Kaidülzibil: Şehrin tanzifatına baJtar; bu 
iş için birçok kolcu, bekçi, amele kullanırdı.

Kaidülvassan: Azatlı esir ve cariyelerin 
mercii idi. Azatlılar bu Kaide müracaat ederek 
iş bulurlardı. Erkekler zembilcilik vc badana
cılık yaparlardı. Bu iş onlara verilmişti. Başka
ları bu sanatları yapamazdı. Azatlı kadınlar ha
mam ustalığı, ekmek pişirip satıcılık ederlerdi.

Şehir çok temiz tutuluyordu. Şehirdeki ya
bancılar da milliyetleri itibariyle gruplara ay
rılmıştı. Her grupun bir reisi yahut emini var
dı. Eminliğin bazı ceza hakları olup o grupun 
hükümete karşı olacak efanlinden mesul idiler. 
Sekiz belediye çavuşu yahut polis denilen me
muru vardı. Bunlar polislik, mübaşirlik, bele
diye memurluğu vazifesini yaparlardı. Bunlar 
hiç bir silâh hattâ deynek bile taşımazlardı. Fa
kat şahısları pek muhteremdi. Bunlara karşı 
itaatsizlik edenlerin cezası ölümdü. Çavuşlar 
birisini tevkif etmek isterlerse yanına gidip par
makla dokunup kendilerini takip etmesini em
rederlerdi. Mukavemet görürlerse ahaliyi ça
ğırırlardı. Herkes bunlara yardıma mecbur 
idi; çavuşlar matlup şahsı elinden tutarak ha
pishaneye yahut mahkemeye götürürlerdi.

.Şehrin haricine (Fahs) denilirdi. Fahsın 
inzibatı ve asayişi kaidülfahsa aitti. Belediye 
reisliği ve fahs kaitliği şerefli memuryet sayı- 
madığmdan Türklerce rağbet olunmazdı.

f »  —  C e za y ir  şeh ri vc  şeh ir lis i

Cezayir şehri sur içinde ve arazi arızalı ol
duğu için sokaklar pek dar ve evleri sıktı. Ade
ta evlerin tarasalan biribirine dokunurdu. Şe

hir içinde kahve, meyhane yoktu. Bunlar »urun 
dışın da idi. Cezayir şehrinin, anfiteater şek
linde kademe kademe evleri ile çok güzel man
zarası vardı. Endülüsten İspanyolların zul
münden kaçıp gelen müslüm anlann çoğu bura
da yerleşmişti. Sâyilerinin hasılatı ve servetleri
nin bakiyesi ile burasını zenginleştirmişlerdi.
(2). Şehrin etrafındaki tepeler, sırtlar zengin
lerin oturmasına mahsus köşkler, evler ve inzi- 
vagâhlarla dolu idi. 16 ıncı Milât asrının niha
yetine doğru (Fahs,) da güzelliği, mahsuldarlı- 
ğı ile insanı hayran eden (10) bin bahçe sayar
lardı (3 ).

Sahil ve Miticada esirler çalıştırılarak ya
pılmış (25000) çiftlik vardı. Şehirde ( 12) bin 
ev sayılıyordu; hepsi de güzel denilecek halde 
idiler.

17 inci Milât asrının evvelinde nüfusu 
( 100) bin di.

(300) Kaptan ve reis ailesi, (6) bin yeni
çeri, (6) yüz T ürk (2)  bin Endülüs muhaciri 
ailesi bulunuyordu. (10) cami iki sınagon, iki 
katolik kilisesi vardı (4).

Muazzam on çeşme muhtelif mahallelerde 
suyu temin ediyordu. Haşan Paşa ve Salih P a
şanın oğlu Mehmet Paşa umum için bedava ha
mamlar yaptırmışlardı. Yedi kışla vc birçok has
taneler bina olunmuştu (5J. Darüssultan deni
len (ConineJ sarayı şehrin zinetlerindendı.

Her şey boldu (6). Cezayir koyunda o ka
dar çok balık vardı ki yalnız balık avı ahaliyi 
beslemeğe yeterdi. Cezayir şehri beylerbeyiler 
zamanında çok büyüdü. Büyük himmetlerle 
tahkim olundu. Sicilya ve Italyadan getirilen 
mermerlerle süslü camiler ve hamamlar, saray
lar yapıldı.

II —  Şehrin ticareti,  sanayii9 yahudileri
Cezayirin harici ticareti azdı; bu da ispan

yadan gelen, isLâmlarla yahudilerin elinde idi. 
Şehirde iki bin kadar yahudi vardı; bunlar en 
ziyade korsanların getirdiği eşyayı alıp satm ak
la uğraşırlardı. Bu eşyanın memleket içinde

(1 ) — Miratüloczayir.
( 2 - 3 )  — Haydo.
(4 ) — Grammont Cezayirin evlerini 12200, 

Miratülcezayir 60 bin diyor.
(5 - 6) — M iratülcezayir 100 cami ve 34 lıata- 

hane olarak kaydediyor.

. . j l l



112

satılması kabil değildi. Yahudiler Italyada ve 
sair Avrupa şehirlerinde acentalıklar kurm uş
lardı. Bu eşyayı oralara yollayıp sattırarak 
çok para kazanıyorlardı. Bir kısmı da kuyumcu 
ve sarraf idiler. Yahudiler ayrı bir mahallede 
o turur, mahdut dükkânlar açabilir ve herkesten 
ayrı renkli elbise giymeğe mecbur kılınmış idi
ler.

Fena muamele görürlerdi. Esirlerin ve 
hıristiyanların bile yahudi dövmesi caizdi. Ya
hudiler bunlara mukabele etmek isterlerse is- 
lâınlar hıristiyanlara ve esirlere yardım ederler
di. Yahudiler çok ağır vergiye bağlı idiler.

ispanyadan gelen muhacirler çek iyi çiftçi, 
sanatkâr ve idareci idiler. Dabağlık, saraçlık, 
silâhçılık, işlemecilik yaparlardı.

Cezayirin asıl yerli ahalisi meraklı, geveze, 
biraz kavgacı, haricen sevimli, fakat içi pek fe
na. bütün zayıf mahlûklar gibi, zalimdiler, kuv
vet önünde eğilir; emrivakileri kolayca kabul 
eder; büyük bir kuvvet sarfına lüzum göster- 
miyen terzilik, kazazlık, sırmacılık ( sırmalı ve 
ipekli kuşak vu fıtalar) sanatlarına ve bu gibi 
ticaretlere intisap etmiş olduklarından yumu
şamış kadınlaşmıştılar ( \).

Arap süvarisinin azametli tavrı ve ( K abil) 
lerin asabi cevvaliyetine karşı Cezayir yerlisi 
gevşek yürüyüşü ile tam bir tezat gösterir. Ce
zayir yerlisi hiç bir mukavemet tertip etmeğe 
ve yapmağa kadir değildir. Cezayir tarihinde 
bunlar mühim bir rol oynamamıştır.

Cezayir, dahilden gelen birçok kervanların 
deniz kenarında merkezi idi.

iki dünyanın hâzineleri, muzaffer orduların 
ve kahraman korsanların sâyi ile memlekete a- 
kıyordu(2). Kolay kazanılan paralar gene öyle 
kolayca her nevi sefahate harcanıyordu. Fuka
ra bu daimi ziyafetin kırıntısı ile geçiniyordu. 
Bazan kuraklık, çekirge istilâsı olur, yahut İz
mir ve Tunustan gelen gemiler veba getirip 
memlekete bulaştırırlardı. Fakat kimse sıhhi 
tedbirlere riayetsizlik eden ve felâketi savacak 
tedbirleri almıyan beyleri ittihamı düşünmiye- 
rek bu felâketleri tevekkülle, sabırla karşılı
yordu (3).
K — Beylerbey iler: Beylerbeyiler (Darüssul- 
tan) adile yapılmış olan (C enineJ sarayında otu. 
rurlardı. Barbaros Hayreddin Paşa hem bev- 
lerbeyi v» hem kaptan paşa iken kendisi Istan-

bulda bulunur ve Cezayirde vekili idarei umıu 
ederdi; Cezayir beylerbeyinin Osmanlı hükü
metinin diğer ayaletlerindeki beylerbeyilerden 
daha büyük ve âdeta yarı müstakil gibi selâhi- 
yet ve azametleri vardı. Fakat hepsi de padişa
ha tamamiyle muti ve baö-lı idiler. Osmanlı 
hükümetinin her kanunu buralarda da geçerdi. 
Cezayir, Tunus, Tarablus beylerbeyilerile kap
tan paşanın Has yani tahsisatı on iki kere yüz 
bin ve yedi yüz akçe idi (4 ).

Kaptan paşalar için Gelibolu, Ağriboz. 
Karlıeli, lnebahtı, Rodos, M.dilli, Kocaeli, Bi
ga, Suğla, Mezestre sancaklarından mürekkep 
bir eyalet yapılmıştı. Bu sancakların beyler- 
beyileri ve zeamet erbabı donanmaya tahsis e- 
dilmişti. Bunun adı Cezayir beylerbeyliği idi. 
Fakat Cezayir garp beylerbeyliğinden ayrı idi.

Cezayir garptaki zeamet miktarı 88,390 
ve timar miktarı 63037 idi (5 ). Cezayir beyler- 
beyilerinin mai>et memurlarının başlıcaları 
şunlardır.*

Kethüda, kapıcıbaşı, kiiyük kapıcıbaşı, ka
pı kethüdası, hazinedar başı (6) lm rahor, çavuş 
başı; bunlardan maada birçok kâtipler, çavuş
lar solaklar ve silâhtarlar bulunurdu.

Silâhtarlar paşa bir yeı** gidince kısa şiş
hane ile silâhlı ve altınlı kılıç ve sarıklarının ü- 
zerinde hafif bir altın zırh olarak beraber gider
ler. sarayda ise paşanın hususi hizmetlerine 
bakarlardı Cenine »arayına silâhlı girmek ya 
sak ve girenlerin cezası ölümdü. Beylerbeyile- 
rin kuvvetli bir emniyet mi frezeleri vardı. Bu 
müfrezelerin miktarı ve terkibi her paşanın dev
rinde başka türlü olmuştur

L — Deniz mücadeleleri: Korsanlık Ceza
yir ocağının kuruluşunun temeli idi ve bir nevi 
gaza, cihat sayılıyordu ( ). Sonra Berberiye 
reisleri ve onların fiıolan Ormanlı donanması
nın garb bahrî fırkası olmuştu. Asıl vazifeleri 
ilk devirlerde Ispanya müslü.ı>anlarına yardım, 
İspanya deniz ticaretini mahv, sahillerini vur
mak suretiyle ispanyaya zataı vermekti.

(1 - 2 - 3) Grammont.
( 4 - 5 )  — Evliya Çelebi seyahatnamesi.
(6) — Hazinedar başı paşanın hususî hâzine

sine memurdu. Ayalct hâzinesine memur zata 
(hazineci) denirdi.

(7 ) — Grammont.



Bu vazifede Cezayir reisleriyle boy ölçüşe
cek kimse yoktu; onlar bu hususta daimi bir 
şiddet ve her vakit muvaffakiyetle nihayetlenen 
bir sebat gösterirlerdi. PaJi^ahın bir iradesi 
ile harbin ilk safına kaşarlardı. Maltada, Tu- 
nusta, Lepant’da olduğu gib*. Akdenizin en iy: 
en cesur gemicileri şöhretini, haklı olarak aldı 
lar.

Haydo diyor ki: “Kışını ve ilk baharda hit. 
korkmaz denize çıkarlar. Şark ve CarP havza 
lannda do! ışırken, bu esnada limanlarda yatan 
bizim gemicilerimizle eğlenirler. Bilirler ki bi
zim ağır ve izdihamlı hıristiyan galelerine rast 
gelirlerse onların hafif ve yağlanmış gemilerini 
kovalayamazlar ve istedikleri gibi yağma’ara 
mani olamazlar; onların âdeti geri dönüp kaç- 
maktır.„

Cezayirlilerin gemilerine 3un ciddi ihti
mamları ve gemilerindeki intizamları onların 
kadirgalarını birinci sınıf harp vasıtaları meya- 
nına sokmuştu. Reislerin Türkiye düşmanları
na verdikleri zarar hesapsızdır. (1580 - 988; de 
filoları (35) kadirga, (25 * hrigantın yahut 
firkateyn idi. Korsanlıkta çalışan birçok silâhlı 
diğer nevî gemiler bundan haristi.

Cezayirin gayet muntazam olan gemicilik 
teşkilâtı ocağın müessislerini her tarafta yanltş 
olarak eşkiya vc deniz hırsızları olarak sayan
lara karşı başlı başına bir tekzip teşkil eder (2 ). 
Bu yanlış fikirler Ispanya müelliflerinden doğ
muştur. Ispanyollar kendi milletdaşlannm Af
rika kıyılarında yaptıklarını düşünmeden Ceza
yir ve Berberiye korsanlarının hareketlerini 
kendi görüşleri noktasından pek ağ ır kelimeler
le tavsif ettiler.

Diğer müellifler de bunlardan kopye ede
rek bu fikri yaydılar. H akikatte ise Sen Jan 
fcvalyeleri hıristiyanlık için ne iHiyse Cezayir 
içişleri de İslâmlık için öyle oldular. Onlar da 
şt valyeler gibi hıristiyan gemilerine musallat 
oldular; ticaret gemilerini zaptettiler, sahil şe
hirlerini yakıp yıktılar, ahalisini esir aldılaı 
n ümkün olan fenalığı yaptılar.

Bunlar vahşetti, fakat o devirde muhareb * 
ler hep böyle oluyordu (3). Yapılan seferlerde 
reisler, gemiciler büyük ganimetler alıyor ve 
bundan bütün şehir faydalanıyordu. Haydo di- 
vor ki: “ Reisler seferden dönünce herke i mem
nundur, tüccarlar getirilen esirleri, mallan alır

vr yeni gelenlere elbise, erzak satar. kazanır, 
herkes yer içer, zevkeder Korsanları herke* 
sever, dinin müdafii sayardı. Bu şen ve sevim
li denizcilerin sofrası herkese açıktı. Bütün 
ırrhalle halkı, mahalle fıkarası istifade eder, 
fakat halk yeniçerileri sevmezlerdi. (1580-988) 
tarihine kadar Istanbulla rabıtaları gevşemiş, 
fakat kopmamıştı; hünkârın emirlerine itaat 
olunuyordu.

M — Harici münasebetler:
Bütür. beylerbeyiler samanında Cezayirli

ler Fransızlarla iyi geçinmişti. T urgut ve Sinan 
reislerin kumandasındaki eski kaptanlar Stroz- 
?i, Lagarde, Saint Blancardlarla beraber ç^lif* 
mışlardı. Reisler Provens eyaletinin limanla
rında barınmış, erzak almış ve defatle Marsil- 
yadan düşman hakkında malûmat edinmişlerdi. 
İkinci Hanri ve 9 uncu Şarl lspan>olların lıa- 
rekâtı hakkında korsanlara haber vermişlerdi.
(4 ). Fakat dostluğun temelini ispanyaya karşı 
o iar müşterek düşmanlık teşkil ediyordu. F ran
sa İspanya ile dost veya düşman olduğuna göre 
Cezayirlilerle olan muamelesini tanzim etm iştir 

Fransızlar Cezayire bir konsolos koymak 
için Istanbuldaki sefirleri M. De Petermol krala 
müracaat etm işti; çünkü korsanlar tarafından 
zaptolunan gemi sahiplerinin şikâyetlerine karşı 
başka çare bulamamıştı. Kral (972 . 1564; dc 
bir konsolas tayin ederek Cezayire yolladı; 
fakat Ceza>irliler bunu şehre bile sokmadılar.
< 984 - 1576) da yüzbaşı Moris Soru konsilo.t 
tayin olunmuştu.

Fransızlar Istanbulda hünkâra m üracaata 
konsolosun tayinini tasvip ettirdiler ve Ceza
yir beyledbeyliğine tebliğat yaptırdılar ve bu 
sayede konsolos (986 - 1577) de vazife yapma
ğa başladı ki Cezayirde o tarihte başka hükü
metin kinsolosu yoktu. İlk Fransız konsolos
ları Cezayirle en çok ticaret ve münasebette 
bulunan Marsil>a şehrinin vekilleri *r»bi idiler. 
Ingiltere (Türkey Kompani) nin ajanı olarak 
(1580 . 988) de (John Titon) u Cezayiıe gön* 
dermişti.

( 1 - 2) — Grammont.
(3 ) — Grammont.
(4) — Grammont. Ncgociation dc la fra ıcc 

dans le levent. T. II. P. 72, 242. 278 T. III. 
P. 388. 854. T. IV. P. 50, 61. 300.

Şimali A frika: 8
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C cıayiic Harbaroslaı .:ı gelmesinden cvv.'l 
Pı/.a, Cvnova, Floranse, Marsilya, Barselon şe 
hirleri Cezayirle ticaret yapıyor ve bunları ı 
bazılarının gemileri sahillerde mercan avlıyor
lardı. Bu me>anda bazı Provensliler de vardı. 
Sonraları (A frika şirketi kral iyesi) adında bir 
şirket yapıldı. Bu şirket mercan avından baş
ka ticaretlerle de meşgul olmağa başladı. İlk 
ticaret müessesesi (K araburun Capnegre) 
de (901 - 1495) te kurulm uştu (1J. (1543 -
950) de Cenovalı Lomellmi ailesi Tabarka ada
sında mercan avcılığı müsaadesini almıştı.

Fransa hükümeti divanı hümayundan (Ma- 
zoule) kabilesile çoktanberi ticaret yapmakta 
olan mağazalarının daimi ticarethaneye tahvili
ne müsaade almıştı. Bu müsaade üzerine To
rna* Limcio ve Karlosdidier adlı iki kitinin 
idaresinde bulunan bir ticaret şirkdti ( Bon) nun
12 fersah şarkında bir (Fortin  - istihkam) yap
tırdı. Burasına ( Bastıon dö Frans) adı verildi. 
Şirket, Lakal, Kapnegre, Bon, Kaproz, Kolloda 
mağazalar açtı. Buralarda hem mercan avı 
yapılıyor ve hem de Fransız malları yerlilerin

i U
getirdikleri balmumu, kösele ve buğdayla değiş
tiriliyordu. (2) Fakat Cezayir Türkleri bu Bas- 
tionu (935 - 1528J de tahrip ettiler (3 ). Fran- 
s . z l r r ı  he» taraftan kovdular. (1577 -985) tari
hine kadar bu sahillerde kimseye ticaret müsaa
desi verilmedi. Fakat iş çok kazançlı olduğun
dan Fransızlar mütemadiyen bunun peşinde 
koştular.

Nicol isminde bir Fransız bir şirket yaptı 
ve (1577) de eski müesseselerin yerinde ticaret 
yapmağa müsaade ald.ı Bu ticaretle beraber 
mercan da avlamak için Istanbula müracaat e- 
derek Cezayir garp beylerbeyine bir emir istih
sal ettiler. Bu emri hümayunda Cezayirle T u
nus arasında sabıkan Cenevizlilerin mercan av
ladıkları yerde mercan avlamak üzere Fransızla- 
ra da müsaade edilmesi ve fakat kale yaptırıl
mayı p ve bir veçhile alâka ettirmeyip avladıkları 
mercanın öşürünü de miriye vermeleri yazılmış
tı; tarihi 21 Cemaziyülâhır (986 - 1578) du
(4). Divanı hümayunun bundan evvelki ka
yıtlarında Fransızların şimalî Afrikadaki ti -  
caretgâhları hakkında malûmat yoktur.

H aşan (itim in  H a y re d d in  in şa y a  v e k ill iğ i  —  T a r ih le r im ize  h iç  g eçm em iş  ik i  e n tr ik a
—  in (Hin y a  H a y re d d in  paşa ile  H aşan ağayı e ld e  etm ek is t iy o r  —  1541 de  Ş a r lk e n in  Tunus 
s e fe r i:  b o zg u n lu ğ u , d ö n iiş ii. ta cın ı d e n iz e  a la ra k  kaçışı —  H a y re d d in  inişimin h a re k e ti  —  

K ıık u  sultanı ü ze r in e  y ü rü y ü şü  —  Tlemsen vakaları  —  K o n t A lk o d e tin  Tlemsene ta a rru zu
—  H asım  /nişanın ve fa tı  —  H acı U eşir...

Barbaros Hayreddin yarar adamı olan Hadım 
Haşan ağayı vekil bırakarak Istanbula gitmiş
ti. Haşan ağa Cezayir korsanlarının Sardunya 
sahillerine yaptıkları bir akında çocuk iken esir 
alınmış ve Hayreddin reisin hissesine düşmüş
tü.

Hayreddin reis bu esire teveccüh göster - 
miş ve azat ederek evlâtlık yapmış idi (5 ). 
Haşan ağa da paşanın kendisine tevdi ettiği 
her işi yüz aklığı ile bitirmiş idi. iş te  Cezayir 
eyaletindeki vekilliğini de ayni veçhle pek mü
kemmel yaptı.

Şarlken (924 — 1535) de Tunustan 
Türkleri çıkararak Mulay Haşanı hükümet? 
geçirdikten sonra muzafferiyetini takip ederek 
Türklerin elinde olan Cezayir ile diğer mev -

kilere hücum etmiş olsa idi Tunus mağlûbiye
tinin kuvvei maneviylere yaptığı tesirden do
layı belki muvaffak olurdu. Fakat Ispanya or
du ve donanmasında sefere devam cdecek hal

( I ) — Grammont Taharka adasiyle bu adada 
mercan avcılığı imtiyazını Ccnovalılara Tur 
gudun fidye-i necatının bakiyesi olarak verildi
ğini yazıyor Bu rivayet doğru sayılırsa Lo- 
mellini ailesinin 1543 te Tabarkada yerleştiği
ne nazaran bı> tarihten evvel T urgut esaretten 
kurtulm uş demektir.

(2 ) — Grammont.
(3 ) — Aleksandr dö la Bord.
(4) — D. H. M. No. 35, sayıfa 122.
(5 ) — Grammont.



t {ir hal ti İr merkezi

kalmamıştı. Binaenaleyh çekilip gitmeği mu* 
vaffakiyet saydılar. Lâkin Şarlken tabaatının 
çıkardıkları şikâyet feryatlarından vc Barba - 
rosun nüfuzunun yükselmesindeki tehlikeyi 
gördüğünden dolayı Cezayire taarruzu tasmirn 
etmişti. (1)

Hsan ağa Hayreddin Paşanın Istanbula 
gidişinden sonra 30 kadar kalite ve kadirga do
natarak Ispanya kıyılarını vurmağa başlamış
tı. (2)

Şarlken de tasavvurlarını yapmak için 
hazırlıklarda idi. Tunusun zaptından dönüşte 
(BonJ u işgal etm işti; şimdi biribiri ardınca üç 
defa devriyeler yaparak Cebeli Tariki yağma 
ve tahrip eden korsanları dağıttı. Tunus sahil
lerinden korsanları uzaklaştırdı. Fakat Şarl - 
ken devrin en büyük amirali ve Andirya Dor- 
yanın galibi Barbarosun kendisiyle iştirak me
saisini arıyordu. Barbarosun şimali Afrika 
hâkimiyetine meclup olduğunu bildiriyordu; 
binaenaleyh bu hâkimiyeti Barbarosa gizi iç** 
teklif etti.

Hayreddin Paşa Ispanya tabiiyetinde ol
duğunu ilân ederek cüz’i bir vergi vermek ü- 
zere umum Şimali Afrika hâkimi olacaktı; 
Şarlkenin maksadı şimali Afrikayı Osmanlı hi
mayesinden binaenaleyh Türk kuvvetinden 
ayırarak yalnız kendilerinin ' memleket içinde
ki kuvvetlerine inhisar ettirmekti. Böyle bir

halde tabii olarak o memleketler sükut edecek
lerdi.

Müzakeratı Andirya Dorya idare ediyir 
ve bu işte (Alonso de Alarcon) ile (Kaptan 
Vergara> ve (D oktor Romero) yu kullanıyor
du. (3) Hayreddin Paşa kendisine gönderilen 
zatları kabul ederek meseleyi derinden ve in
ceden onlarla müzakere etti; hediyeleri aldı; 
fakat paşa bu esnada padişahı tamamiyle ve 
kemali ihtimamla her şeyden haberdar ediyor
du.

Hayreddin Paşa Andirya Doryayı öyle 
aldattı ki Ispanya artık  Barbarosu kendi taraf
larına kazanılmış sayıyordu, iki sene Hayred
din Paşa kendisini iğfal edilmiş gösterdi; niha
yet hünkâr bu entrika>ı kesmek istedi ve dok
tor Rcmeroyu yakalatarak tebaasından birini 
hiyarete teşvik cürmiylc Ycdikuleye hapsettir
di.

Diğer taıaftan (O ran) valisi Kont ALko- 
det de Cezayir valiliğini vadedere’i ha Jıp-» Ha - 
san ağayı kandırmağa uğraş.yirdu. U.ar. vali-

(1 ) Grammont.
(2) Tuhfetülkibar.
(3) Bu m ü z a k e re le r  hakkında Fc .T araş in 

İspanya tarihi cilt: 9. Fücntc'nin İspanya tari
hi cilt: 12. Gomaranın La cronica de Losbarha- 
rojas ve zeyli: İspanya işgaline dair vesikalar 
(Revue Africain sene: 1815 sayfa 141)..
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sinin mektuplarına nazaran Haşan ağa buna 
temayül gösterm iştir; fakat netayice göre 
(KontAlkodct) te  iğfal edilmiş Haşan ağanın 
sadakati bozulmamıştır. ( i )

(1541 — 948) senesi yazında .Şarlken or
du ve donanmasını hazırladı; nakliye gemile - 
rine asker binmeğe başladı. Bizzat imparator 
da da Cenovada mütebaki kuvvetleri topluyor
du. Cenovadan 39 gemi tertip olunuyordu. H a
zırlıklar zannolunduğundan daha uzun sürdü. 
Yola çıkmadan eylülün on beşi geldi. Balear 
adalarında da çok vakit geçirildi. Denizin hali 
de hareketi güçleştirmişti. Nihayet (19 T eşri
nievvel 1541 — 28 Cemaziyelâhir 948 perşem
be) (2) donanma Cezayirin önüne geldi; 516 
yelken »ayılıyordu. 65 büyük galer ve 12 bin 
330 bahriyeli 23 bin 900 kara askeri vardı. Bu 
kuvvet 16 inci asrin en büyük ordularından bi
risi di. Bütün İspanya, İtalya Almanya asilza
deleri gönüllüler yollamışlardı. Malta şövalye
leri bu seferde bulunmağı bir şeref sayarak en 
cesur şövalyelerden 140 mı en seçme 400 as 
kerle göndermişlerdi (3) Donanmada, yarış 
galiplerine mükâfat tertibi maksadiyle gelmiş 
gibi, pek çok İspanyol kadınlan vardı (4 ).

20 Teşrinievvelde sabah saat 7 de (5) do
nanma limana girerek şehrin önünde bir gc 
çit resmi yaptı. Deniz fena idi; öğleden sonra 
daha kabardı. Donanma (M atifu — Tementos) 
burnunun altına sığındı. 21 ve 22 Teşrinievvel 
günleri de fena hava devam etti. Son gün kum
lukta keşif yapıldı (6 ). Keşfe gelen iki küçük 
Cezayir gemisi Vikont Cigala tarafından takip 
olunarak birisi tutuldu. 23 Teşrinievvelde ka
raya asker çıkarılmağa başlandı. Asker Haraş 
nehrinin sol sahiline müşkülâtsız çıktılar, Uer- 
liyen bir kaç süvari gemilerin ateşile geri çev
rildi. İm parator da saat 9 da karaya ayak bastı; 
ordusunu üç kısma ayırdı. Ordugâhını şimdi 
(Tecrübe bahçesinin) bulunduğu Hamma mev
kiine ve kıtaatın karaya çıkmış olduğu yerin bin 
adım garbinde kurdu.

Cezayirliler geceleyin Ispanyol ordugâhı
na baskınlar yaptılar; Haşan ağanın 600 yeni
çeri vc bin arab atlısı ile yaptığı baskında düş - 
man ordusu karm akanşık oldu. Bu kuvvet düş
mana 3 bin kadar telefat verdirereV tekrar şehre 
çekildi (7 ). Düşman ordusu sabaha kadar uy
kusuz kaldı.

24 Teşrinevvelde Şarlken ordusu ileri yü
rüyüşe başladı. Ispanyollar (Fernan Gonzak) 
kumandasında p iştan  teşkil etmişlerdi, im pa
rator asilzadelerin ve gönüllülerin başında 
olarak Alman kıtalarına kumanda ediyordu. 
Italyanlar ve Malta şövalyeleri (Camii Colona) 
kumandasında dümdar idiler (8 ).

(1) Grammont Haşan ağanın Ispanyolla- 
ra meyil ettiğini ve her tü rlü  şüpheleri izale 
için, imparator cesim bir kuvvetle hücum eder
se şehri teslim edeceğini vadeylemiş olduğunu 
ve im paratorun bu sefer de yaptığı bütün hata
ların ve hattâ Papanın ricalarına rağmen fena 
bir mevsimde sefere başlamasının sebebi Ha
şanın bu vadi olduğunu yazıyor. Fakat Fot 
Bige Haşan ağanın şecaat ve fedakârlığını tak
dir ile (m üthiş düşm an'n şöhretinden ve iki ta 
rafın mevcutları arasındaki nisbetsizlikten hiç 
korkraıyarak gösterdiği kahramanlığı yadet - 
memek haksızlık olur) diyor.

(2 ) — Tuhfetülkibarın askerin vüsulünü 28 
Cemaziyelâhir yani 19 Teşrinisani olarak gös
termesini Hammer hatalı buluyor. Çünkü per
şembe günü Teşrinisaninin 20 inci gününe 
müsadiftir ve tugündc müverrihlerle ittifak 
vardır.

(3 ) — Tuhfetülkibar bu ordu ve donanmayı: 
100 kadar parça. 4 bin at ve 50 bin asker ve 
For Bige 500 yelken 32 bin asker diyor. Malta 
şövalyelerinden Ville Gaignon sureti kat iyede 
(7 bin İspanyol, 6 bin Alman, 6 bin İtalyan, J 
bin muhtelif milletlerden gönüllü, 400 Malta 
askeri) gösteriyor.

(4 ) — Hammer.
(5) — Grammont. “Vandenesse,, nin jurnali 

harekâtı günü gününe ve saati saatine gösteri
yor. Bu tarihler mahalli kayıtların da aynidir 
Vakayii harbiye ise Martnol ve (M agnolotti) 
vc Ville Gaignon gibi bizzat görenlerin s.'lâhi- 
ye ttar ifadelerine müstenit olup tafsilâtı müm- 
küneyi muhtevidir.

(6) — Grammont. Hammer ordunun (Te- 
mentus — M atifu) burnuna ç ktığını vc ihraç 
mevkiinin Cezayire mesafesi müstekimen 12 ve 
sahil boyunca (20) mil olduğunu ve Şarlken or
dusunun bu mesafeyi 3 günde katederek ilerle
miş olduklarını yazıyor.

(7 ) — Tuhfetülkibar.
(8 ) — Grammont.



O rdu bu tertibat ile ovadan ilerliyor ve ka- 
dirgalar sahil boyunca orduyu takip ve sağ ce
nahı muhafaza çdiyorlardı (1).

İleriye yürüyüşte Ispanyollara her taraftan 
yerliler saldırıyor, iz'aç ediyor, telefat verdiri
yordu. Düşman ( Kudi> atüssabun) tepesiyle 
sahil arasından şehre hücum için tertibat aldı. 
Tepelerin tutulması piştara emrolundu. (Bon) 
ve Sicilya alayları (Don Alvaro de Sand) ve 
( Lui Perez de V ergas) kumandasında çalılıklar 
arasınndan Kudiyetüssabuna tırmanarak, bu 
zorlu arazide, hücumla tepeyi tuttular,

im parator hemen karargâhını buraya 
nakletti. Kısmı külliyi teşkil eden k ıt’alar Ku- 
diyetüssabundan sahile inen sıra tepeler hattını 
tutuyordu. Dümdar olan Italyanlar ve Malta- 
lılar sıra tepelerle sahil arasındaki (K antratü- 
lefrun) (Pont des Fours) un gerisindeki plajda 
ordugâh kurmuşlardı. Düşman mevzii mükem
meldi. İki derin vadi cephe önünde tabii birer 
hendek vazifesi görüyordu vc herkes emniyetle 
uyuyacaktı.

Düşman donanmasının şehir önünden gös
teri:; yaparak geçişi, ordunun kuvveti Ce- 
zayirdeki ahaliyi telâşa düşürmüştü... Şehirde 
kuvvet pek azdı. Yerlilerden muharebeye 
iştirak edecekler Ispanya muhacirleri olup onlar 
da ancak beş bin kişi çıkarabilirlerdi.

İm parator ( K udiyetüssabun) a gelince 
Haşan ağaya bir parlemanter göndererek teslim 
olmasını teklif etti. Tabiî bu teklif kemali nef
retle reddolundu. 12).

Bu ana kadar ahval Ispanyollara müsait 
gitmişti. Şehre hâkim ve şehri ateşleri altında 
ezecek mühim bir mevki tutm uşlardı.Fakat ihti
yatsızlıktan, yahut imkânsızlıktan dolayı tek
mil erzaklarını karaya çıkarmamışlardı. Uç gün
lük yiyecekleri vardı.

24 Teşrinievvel günü hep bu müsait vazi
yetler içinde iken yağmur başladı; Akşam »aat 
dokuz ve yahut ona doğru (saat 21 - 22) yağ
murun şiddeti ziyadeleşti Ayni zamanda da 
çok kuvvetli bir şimali garbi rüzgârı çıktı. Do
nanmayı gayet tehlikeli vaziyete düşürdü.
(3). Bu şerait altında Cezayir koyunda durula
mazdı.

Andirya Dorya demir alarak Matifo bur
nunun şarkına çekildi.

Denizi geçerken yorulmuş ve evvleki ge

ce uyumamış olan düşman askerleri soğuk, 
yağmur ve açlıktan dolayı çok sıkıntıda kal
mışlardı. Gemilerden çıkardıkları erzakın iki 
günlüğünü yemişlerdi.

Güneş doğduğu vakit Haşan ağanın kâh
yası Beşir yağmur ve soğuğun düşmanı uğrattı
ğı düşkünlükten istifade için Res Taffurel 
(sonradan buraya Babı Azzun istihkâmı yapıl
mıştır.) mevkiine kadar olan harp cephesinden 
bir huruç yaptı (4).

(1) — Hammer
(2) — Hammer Haşan paşanın kaçamaklı 

cevap verdiğini yazıyoı
(3) — Gramont fırtına Şarlkenin Cezayir 

limanına geldiğinin beşinci gecesi olduğunda 
Hacı Kalfa vc Grammont, (Guvazo) müttefik
tir. Hammer 23 - 24 Teşrinevvcl gecesi mü
himmat. yiyecek ve içccek ve topların karaya 
çıkması mul arrer olup, fakat o gece fırtına 
çıktığını yazar. (K itap 30. sayıfa 234).

(4) — Cezayirlilerin müdafaa kuvvetini her 
kes muhtelif olarak yazıyor. Hammer, (600) 
süvari ve birkaç bin arap diyor. Robertson 
(800) T ürk (5000) M oritanyalI. Grammont 
(800) Türk olup yerlilerden ancak beş bin kişi

nin muharebeye girmesi mümkün olduğunu yazı
yor. Halbuki bu miktarlar hakikatten uzaktır. 
Çünkü: 1 — Cezayir gibi Türk kuvvetinin mer
kezi oian şehirde 6—8 yüz gibi az bir kuvvet 
bulunması ihtimali yoktur. Yeniçerilerin ya
rısı daima merkezde kalır ki bu da en az 
(2000) dir. 2 — Haşan ağanın (600) yeniçeri 
ile baskın yaptığını Tuhfctülkibarın yazdığı
na göre bütün kuvvetin baskına iştirak e t
mesi kabil değildir. Altı yüz kişilik bir bas
kın müfrezesi ayırmak için gene her halde 
as:l kuvvet 2—3 bin kadar olmalıdır. 3 — 
Hammer (K itap 30 da) Sultan Süleyman Fili- 
bede iken Hayreddin Paşanın seksen kadar ge
mi teçhiz ile bir Ispanyol dinanmasının tehdit 
ettiği Cerayirin imdadına koşması için emir 
gönderdiğini yazıyor: Sultan Süleyman Maca
ristan seferine 23 Haziranda Istanbuldan 
hareket etmiş ve (Hammerdc m uharrer bir 
sefirin ruznamesiııe göre) 21 günde Filibeye 
gitmiştir O halde 14 temmuzda Barbaros Cc- 
zayirin tehdit altında olduğundan ve buna 
yardıma koşmak lüzumundan m alüm attardı;
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( K antaratulefrun) un gerisindeki Italyan- 
lar baskına uğrıyarak intizamsız bir halde 
millettaşlarının terkip etm ekte olduğu kola 
atıldılar. Fakat onlar da bu ani hücuma karşı 
darmadağınık oldular, Panik başladı ve Türk 
palası işledi; Müthiş kıtal oldu. Malta şöval
yelerinin dayanması olmasa daha o zaman 
İspanyol ordusu mahvolurdu.

İlk bozgunlukta Malta şövalyeleri Kudi- 
yatussabuna giden yolun geçtiği köprünün ar
kasındaki küçük geçidi tutmuşlardı. O- 
rada şiddetli müdafaalariyle hücum edenleri 
durdurarak (K olona) ve (P rens de Salm or) at 
kaçanları topliyarak vakit kazandırdılar, biraz 
sonra da taarruza geçtiler. Hact Beşirin 
kuvvetini surlara kadar gerilettiler. O esnr.da 
Şövalye tarikatının alamdarı Savinyak (B a
bı Azzun) a hançerini saptamıştı.

Şarlken de karışıklık esnasında maiyeti 
ile beraber Cezayirlilerin sağ cenahına git
mişti (1).

Cesaretleri herkes tarafından takdir olu
nan şövalyeler kuvvetlerinin yansını zayet- 
mişlerdi. Çünkü Cezayirlilerin silâhlarına 
karşı kılınç vc bıçaktan başka şey kullana
m am alardı. Yağmakta olan şiddetli yağmur 
ağız otlannı ıslattığından tüfek patlamıyor
du. Cezayirlilerin oku ve kılıcı ise her hal
de şövalyelere faikti ve daha iyi işliyordu.

tspanyollar ağ ır zırhlar altında çamurla
ra gömülüyor ve âdeta sürükleniyorlardı.

Yağmur, fırtına iki kat ziyadeleşmişti. 
Gemiler ve bilhassa nakliye gemileri biri- 
biri arkasından karaya düşüyordu. (140) ge
mi birkaç saat içinde mahvoldu. Büyük 
galerler daha kuvvetli yapılmış ve daha 
iyi idare edilmekte bulunmuş olduklarından 
zayiattan nisbeten daha azdı. Kaptanlar

Bu haber her halde İspanya, Ceneve liman
larındaki hazırlıkları haber almış olan Haşan 
ağa tarafından bildirilmiş olacaktır

Haşan ağanın haberi olmasa da Barbaros 
Hayreddin Paşa H ünkârdan aldığı emir üzerine 
her halde Cezayire haber vermiş, talimat 
göndermiş olması muhakkak gibidir Bu hal
de pek tedbirli bir adam olan Haşan ağanın 
diğer garnizonlardan yeniçeri ve sair asker 
getirmemesi vc (800) kişi ile kalmış olması 
şayanı kabul değildir

rüzgâra karşı seyrederek kıyıya atılmaktan 
kurtulm ağa çalıştılar.

Bu manevra tam 24 saat sürdü. Bu 24 
jaat içinde kuvveti yahut gayreti az olanlar 
karaya sürüklendi. M ürettebatı, etraftan ko
şup yağmaya gelmiş olan civar ahalisinin 
darbeleri altında can verdi. Böylece (16) 
galer battı (2 ). Bu felâketin sebebi galerlerin 
en çoğunun kürekçileri müslüman olmasından 
idi. Çünkü kürekçiler ya batmak, yahut kur
tulmak için kıyıya vurmağı istiyorlardı. Filha
kika 1400 kadar İslâm esiri kurtuldu (3). 
Karaya düşen gemilerin m ürettebatını kı- 
lıçlnn kurtarm ak için im parator birkaç bö
lük asker gönderdiyse de faydalan pek az ol
du.. Donanmanın udradığı zarar çok büyük
tü. Yiyecek, cephane ve her türlü malzem.; 
mahvoldu. Şerşelden Dcllise kadar deniz ke - 
narları leşler vc gemi parçalariylc örtülmüştü. 
Cezayirlilerin eline düşen ganimet o kadar 
çoktu ki sonraları fevkalâde bir ganimetten 
bahsolununca bu .Şarlken bozgunluğunun 
ganimetini mikyas tutarlardı.

Andirya Dirya donanmayı esirgemiyerek 
karadaki orduya topçu ateşleriyle yardım 
etmişse de o da (11) gemisini zayi etmişti. 
Fernan Kortcz Meksikadan getirdiği zengin 
hazineler yüklü bir kalyonunu gözünün ö- 
nünde denizin yuttuğunu gördü (4)..

O rdu ve donanmasının felâketine karşı 
Şarlken ilk defa olarak ağladı (5).

Haşan ağanın Hacı Bcşir kumandasın
daki küçük müfrezesi düşmana müthiş za

t i )  — Hammer İtalyanların mukabil ta a r
ruza geçerek Cezayirlileri şehrin ateşi alt na 
kadar sürüp topların ağzı altında merdiven ku
rup surlara çıkmağa teşebbüs ettiklerini fakat 
im paratorun imdadiylc kurutulan cüz’i kı
sımdan madasımn kamilen telef olduğunu ya
zıyor (K itap 30. sayıfa 235)

(2) — Hammer 14 diyor.
(3 ) — Hammer 800 İslâm esiri gösteri

yor.
(4) — Fernan Kortez Meksika fatihidir: 

Bu harbe de iştirak etmişti Hammer deniz
le Arapların ika ettiği iki tehlikeden pek 
güçlükle kurtulabildi diyor

(5 ) — Aleksandır Delabord.. Aleksandrc 
dc ia borde.)



yiat verdirerek çekilmişti. Biraz nefes alan 
Şerlken askerini topladı. fa*<at fena hava de
vam ediyordu. Askerin yiyeceği kalma -
mıştı. Donanma askerin yiyeceğini ve ümi
dini beraber götürmüştü. İspanyolların daha 
evvelce dc buralara uğradıkları felaket
maneviyatlarını bozmuştu. Yerliler etrafta
rüc’at hareketini bekliyorlardı.

Bu zaman anlaşıldı ki hiç bir ihtiyatlı
tedbir alınmamıştır. Eğer harekâta başlan - 
madan evvel çadır, erzak, malzeme çıka
rılarak müstahkem bir ordugâh kurulmuş 
olsaydı bu fena havalarda asker bolluk ve isti
rahat içinde iyi günleri bekler ve bir fır
tına orduyu mahvetme/di

Etrafında herkesin gayretinin kırıldığını 
vc her şeyin mahvolduğunu görerek umumun 
feryat ve figana başladığı /.aman Şarlken
soğuk kanlılıkla karışıklığı düzeltti

25 Teşrinevvcl akşamı mahir bir yü
zücü ile Andirya Doryadan bir mektup
gelmişti Amiral bütün yiyeceğin mahvol
duğunu ve donanma daha çok zaman de - 
nizde bekliycmiycccği cihctlc işgal edilen
yerlerin çok zaman elde tutulm asına çalış - 
mayıp ordunun ümidi selâmeti Matıfu bur - 
nuna ilticada olduğunu hükümdarına izah edi
yordu

Şarlken dc rüc’at kararını verdi. 26 sabahı 
gene fırtına devamda idi; fakat Şarlken yola 
çıkmadan evvel biraz yiyecek verebilmiş 
olmak için mevcut atların kesilme** 
retti, Gönüllülerin bu tedbirden dolayı 
memnuniyetsizliğini gidermek için en evvel 
kendi atım huzurunda kestirdi,

Ordu deniz kc-»arını takip ederek çekilme - 
ğe başladı; bugün çok az yol alındı. Gece (V a
di Knis) in gerisinde açık ordugâhta geçirildi. 
Tcşrinievvel 27 inci perşembe günü akşamı Ha- 
raş nehri kenarına gelindi. Nehir yağmurlarla 
taşmıştı. Karanlıkta geçmek münasip görül - 
medi. Cuma günü sabahı gücü kuvveti yerinde 
efrat toplanarak sahile atılmış olan gemi par - 
çalarından bir köprü yapıldı. Elde kalmış olan 
bir az süvari de köprünün yukarısında bir ge - 
çit buldu. İmparator mansaptaki kumluktan 
geçti. Bugün de Hamise deresinin çamurlu ke
narına gelerek gecelediler.

29 Teşrinievvel Cumartesi günü bu taşkın

dereyi de geçerek akşam üstü donanma baki - 
yesinin sığınmış olduğu Matifu burnuna geldi
ler. (1)

Dört günlük bu yürüyüşler esnasında aha
li her taraftan bozğun orduya saldırıyor ve öl
dürüyordu. Arkadan bu zorlamaya uğrayan as
ker sulara dalarak bir çokları da derelerde bo - 
ğulmuştu. (2)

Rüc’atta ltalyanlar sağ tarafta ve yaralı - 
larla hastalar ortada yürütülüyorlardı. Şarlken 
Ispanyollarla Malta şövalyelerinin başında ola
rak dümdarda idi.

Ruc’at günlerinde avdeti taarruziyeler ya
parak, etraftaki yağmacılara saldırub uzak - 
taştırarak geri kalmış olan döküntülerin haya
tını kurtarıyordu. Çünkü asker pek bitkindi. 
Gündüz aç ve uykusuz çamurlar içerisinde 
yürümeğe, geceleri dc cıvık çamurlar üstünde 
kalmağa mecbur olduklarından artık yürüme - 
ğe takatleri >oktu (3 ).

Düşman askerleri yolda silâhlarını bile 
atarak ordunun arkasından ganimet, intikam, 
cihat fikrile koşan Cezayirli ve civan ahalisine 
kolay av olryorlardı. K urtulanlar hayatlarını 
dümdarın gayretine borçlu idiler.

Düşman ordusu Matifu burnuna gelince 
eski (Raakina — Rasquina) harabelerinde or
dugâh kurdu. Şarlken kumandanları topladı. 
Yeniden hücum yapmak, yahut bu teşebbüsü 
başka bir zamana bırakmak hususlarını müza
kereye koydu.Büyük bir ekseriyet harekâtın te
hirine taraftardı.Kimisi kanaati şahsiyesiyle, ki
misi im paratorun bu fikirde olduğunru bildiğin
den ona uymak için bu fikri izhar etmişlerdi.İki 
kişi muhalif fikirde idiler. Bunlar da Fernan 
Kortezle, Oran valisi Kont Alkodet idiler. 
Kont Alkodet gençliğindenberi Afrikada bu - 
lunmuş, harbetmiş çok cesur bir zattı. Hücu - 
mun tekrarına rey vermekte ve kumandayı ken
disi almağı teklif etmekte idi; Fernan Kortez 
dv buna iştirak etmişti (4).

Fernan Kortez kendisine en cesur asker - 
Icrden bir kısmır.ı seçip almağa müsaade edilir

( 1) Grammont.
(2 ) Tuhfetülkibar.
(3) Grammont.
(4) Marmol kitap 5 sahife 220. San dova] 

cilt 2, sahife 306.
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ve erzak ve cephane verilirse Cezayiri zapede- 
ceğini söylüyordu. Herkes imparatorun bir ordu 
ile alamadığı şehri bir avuç askerle almağa kal
kışmağı bir hadnaşinaslık saydı.En mert fikir
ler bile Andirya Doryaya taraftar oldular.Akde- 
nizin bu eski ve tecrübeli kurdu fena havalar 
mevsimi henüz geçmemiş olduğundan geri dön
mek reyinde idi, binaenaleyh avdete karar veril
di. (1) Teşrinisaninin Birinci günü akşamı aske.- 
gemilere binmeğe başladı. (2) Andirya Dor> \ 
Matifuya gelelidenberi gemileri tamire başla - 
mıştı.

Meclisi harp bütün askerin birden gemile
re bindikten sonra topluca hareketini kararlaş
tırm ıştı. Fakat biraz sükûnet bulan deniz akşam 
yeniden kabardı. Binaenaleyh her gemi yükle - 
nir yüklenmez başka bir emri beklemeden de - 
nize açılması emri verildi.

Galerler burnu dönmek için nakliye gemi
lerini yedeğe almağa mecbur oldular. Bunlar 
arasında bir çoklan da kayalara düşerek battı; 
içindekiler yerlilerin eline düştü.

im parator Şarlken 1 Teşrinisanide galeri - 
ye binmişti (*), Galere ayak bastığı zaman 
başındaki tacı taşımağa lâyık olmadığını düşü
nerek kaldırıp denize attı. (3) Ve bu mağlubiyet 
bilâhare taç ve tahtını bırakarak manastıra ka
panmasına müessir oldu (4 ). Şarlken bütün 
gemilerin hareketini bekledi ve 3 Teşrinisanide 
kendisi de hareket etti. Fırtına her gün daha 
ziyadeleşiyordu. Donanma (B uji) limanına 
kaçmağa mecbur oldu. Fakat burada da rahat 
edemediler (5 ). Havanın fenalığı arttı. Tehli
keye düştüler, erzak alamadılar. Gemilerdeki 
yiyecek tükendi. Denizde boğulmak korkusuna 
açlıktan ölmek ihtimali de katıldı. Bujideki ls- 
panyollara zaten ahali erzak vermiyorlardı.

Eski Buji emirinin oğlu Abdullah irtidade- 
derek Ispanyollarla birleşti vc onların verdiği 
para ile gcçiniyorduı Bu mürtedin teşebbüsle
ri ve Buji kumandanın parlak vaitleriyle Kuku 
sultanı da Cezayir önünde Ispanyol ordusu ile 
birleşmeğe söz vermişti. Fakat ihtiyatlı olan 
bu reis İspanyolların felâketini görünce dağ - 
lardan inmedi; yalnız altın pahasına olarak 
Bujiye biraz erzak gönderdi (6 ). Havaların 
fenalığından burada bir kaç gemi battı. Donan
ma 16 Teşrinisaniye kadar Bujide kaldı. O gün 
Sicilya ve Malta galerleri yelken açarak g itti

ler. Ertesi gün de im parator ordunun kalanı ile 
hareket etti. Fakat iki defa geriye limana dön
dü; nihayet 23 akşamı denize açılabildi. 26 da 
Maroykaya ve 1 Kânunevvelde K artacnaya gir
di (7 ).

Şarlken büyük bir tehlikeden kurtulm uştu; 
fakat bunu ancak avdetinden aylarca sonra öğ
rendi.

1541 senesi Temmuzunun ortalarında Süi

t i )  Gomara sahife 105.
(2 ) Hammer.
(3 Aleksandr dc La Borde, sahife 56 - 85
(4 ) Tuhfetülkibar. (*) Şarlken 1500 dc 

doğmuştu. Almanya imparatoru vc İspanya 
kıralı idi. 23 Kânunusani 1515 te babası öldü. 
Şarlkene Kastil, Aragon, Navar. Napoli. Sicilya 
vc Felemenk kıratlıklarını ve Amerika hüküme
tini bıraktı. Fransayı Almanya ve İspanya ta 
raflarından bir çember içine alarak sıkıştırma 
s- bir siirü muharebelere sebep oldu. Pavide 
Fransa Kralı Birinci Fransova esir düştü. 
(1526). Fransova esaretten kurtulunca yine 
muharebeye kalkıştı. 1532, 1538) senelerin
de sulh oldu. Fakat sulh muahedeleri daima bo
zuluyordu. 1542 de gene kavga başladı. 1547 
de birinci Fransova öldü: Düşmanlık kıratlıkla 
beraber ikinci Hanriyc geçti. Nihayet 1552 de 
iki taraf ta bir şey kazanamıyarak sulh yaptı - 
lar. Bu muharebeler esnasında Fransa Osmanlı 
hükmetini daima kendi lehine Şarlkene karşı 
sürüklemiştir. îjarlken 1541 de Cezayirde yedi
ği darbenin acısiyle tacını denize attığı gibi im
paratorluk harvanisini dc papas cübbesine tah
vil ederek (1555) dc Istram adorada (Y ııste) 
manastırına kapandı. 21 Eylül 1558 de orada 
öldü. İspanya Amerika Sicilya. İtalya, Fclc - 
menk hükümetlerini oğlu Filibe bıraktı.

(5 ) Villagaignon cilt 1. sahife 522. Hafi 
bir memurun birinci Fransovaya raporu, Fran- 
sanın şarktaki müzakcratı.

(6 ) Forbige vc Grammont bu sultanın Ah
met bin Elkadi olduğunu söylüyorsa da Tuhfe- 
tülkibarda ve gene Grammonta Hayreddin re
isin (1525) te Cezayir; dönüşünde Beni Ayşe 
köyünde Ahmet Bin el Kadinin kendi as
kerleri tarafından öldürülerek başı reise geti - 
rilmiş olduğu yazılmakla bu sultan ayni adlı vc 
onun haleflerinden biridir.

(7 ) For Bige.
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tan Süleyman F Hibeden Kaptan Paşaya Cezayi
rin bir Ispanyol donanmasının hücumuna uğra
yacağından $0 kadirğa alarak oraya imdada 
gitmesini emretmişti.

Hayreddin Paşa kendi emeği mahsulü olan 
Cezayire yardım için yüz kadirğa çıkararak el
lisini Afrika sahillerine ve ellisini de Sicilya 
limanlarında dağınık bir surette silahlanmakta, 
hazırlan makta olan Hiristiyan donanmasını 
parça parça vurmağa yollamağı düşümdü. Fa - 
kat ancak teşrinievvelde (1) denize çıkabildi. 
İspanyol donanmasını mahveden fırtınaları e- 
min bir yerde geçirerek Afrika sahille
rine vardığı zaman düşmanın döndüğünü ha
ber alarak Kânunevvel ortalarında Istanbula 
geldi. (2 ). Eğer Barbaros müşkülâta uğrı-
yarak gecikmeyip vaktinde hazırlanarak
kalkıp Cezayire yetişseydi düşman donan
masını mahveder ve im paratorun hayatı bile 
şüpheli kalırdı.

tspanyollar bu büyük donanma ve orduları
nın mahvı hıristiyanlık âleminde büyük ne
ticeler doğurdu. Ondan sonra da (Cezayir
alınamaz) knaati hasıl oldu. İslâm gururu da 
bu derece yükseldi. Cezayirliler hesapsız 
ganim etler aldılar.

Batan gemilerin bir kısmını yüzdürdüler. 
(150) tunç top çıkardılar. Ehemmiyetli silâh 
ve malzeme ellerine geçti. Bunlarla şehrin 
tahkimatını ikmal ettiler.

Esirlerin çokluğu orduda bir esir bir so
ğana satıldı hikâyesine vücut verdi. Cezayir 
ocağının nüfuzu birdenbire müthiş surette
büyüdü. Bugünden itibaren Cezayir ocağı
hakikaten Avrupanın kâbusu oldu. Korsanlık 
fevkalâde çoğaldı .

Haşan ağa zaferi Istanbula arzetti ve
kendisine paşalık ünvanı verildi (3).

Haşan paşa İspanyolları kovduktan sonra 
düşmanla söz birliği ettiği meydana çıkan Ku- 
ku Sultanının cezasını vermek için (1542-
949) nisanında (6000) askerle Kabili üzerine 
yürüdü. Kuku Sultanı korkarak affını 
istirham ile oğlunu Haşan paşaya rehin olarak 
gönderdi. Muayyen bir vergi vrmek şartiyle 
suçu bağışlandı. Bundan sonra Kuku reisi 
sözünü tutarak Cezayirlilerin müttefiki ol
du. Beraberce düşmana karşı harbettiler (1). 
Buradan sonra Haşan Paşa cenuba dönerek

(Zap) ın bir kısnunı kolayca itaata alarak ge
ri döndü.

İspanyolların Cezayirdeki bozgunluğunun 
aksi darbesi (O ran) da kendisini hissettir
di.

(1529 - 936) da Hayreddin Paşa Tlemsen 
hükümetine (Ebu Mehmet Abdullahülserhani) 
yi geçirmiş ve yüz elli yeniçeri muhafız bı
rakmıştı. Hayreddin paşa T unusta Şarlkene 
mağlûp olunca Ebu Mehmet Ispanyollara ar
zı itaat ederek vergiyi yollamıştı (4 ). tspan
yollar vergiyi aldılar, fakat hiç bir taahhüde gi
rişmediler. Binaenaleyh Ebu Mehmet hayli 
zaman iki yüzlü kaldı vc (1541 - 948) de 
öldü .

Ebu Mehmedin Ebu Abdullah Mehmet ve 
Ebu Ziyan Ahmet isimnde iki oğlu Tlem
sen emirliğini davaya başladılar. Haşan Paşa 
kabililerle (Zap) cihetlerini tedipten sonra gar
ba döndü. (Tlem sen) e kadar gitti Şehir mu
kavemet fikrinde değildi. Haşan Paşa Ebu Zi
yan Ahmcdi emarete tayin etli.

O da bir daha İspanyolları şehre sokmıya- 
cağına ve onlara erzak ve vergi vermiyeceğine 
Ve Türklere sadakatle hizmet edeceğine söz 
verdi. Haşan Paşa İçkaleye (M eşver) dört yüz 
yeniçeri muhafız koydu ve geri döndü. Gelir - 
ken Oran mevkiini tarassut ve tehdit eden va
ziyette bulunan Mostaganemede muhafızlar o- 
turttu.

H 542 - 949) da Ebu Ziyan Ahmedin kar
deşi hayatının tehlikede olduğundan korkarak 
Orana kaçtı. Ispanyollara sığındı. Onlardan 
yardım istedi Bu mesele Oran valisi (K ont 
Alkodet) in çok işine geliyordu. Çünkü kendi
sine müti kabileler azalmıştı.

Beni Amir kabilesinden başka dostları kal
mamıştı; gittikçe sahile sıkışıyordu; binaena - 
leyh nüfuzunu yükseltmek için bu hareket çok 
işine yarayacaktı. Kont İspanyaya bir çok defa 
m üracaattan sonra (12000) kişilik bir kuvvet 
alabildi. 27 Kânunusani 1543 ( 950) de bu or-

(1) — Hammer kitap 30. sayıfa 233.
(2) — For Bige.
(3) — Grammont.

— Grammont, Barbarosun bu geçikme- 
sini Divanı hümayunun itimatsızlığına atfedi - 
yor.
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dunun başında olarak üç oğlu ve Emaret dava
sı Ebu Abdullahla beraber Oradan çıktı.

(T essalj ve (Beni Musaibni Abdullah) 
kabileleri Ebu Abdullaha taraftar oldular. Yol
da iken Tlemsen emivi Ebu Ziyan Ahmedin (U  
dört bin duka vermek şartiyle em arette bira - 
kılması hakkındaki teklifi geldiyse de kabul o- 
lunmadı ve yola devam edildi ve şubatın ikin
ci günü Isser nehri kenarına muvasalat olundu.

Birkaç gündenberi yağan yağmurlar dere
leri taşırmıştı. (K ait beni Raşit) ve (Man- 
sur bir. Buğani) düşmanı geçitten geçirmemek 
için yirmi hin kişi ile hazır duruyorlardı. Sabah 
saat onda muharebe başladı, o gün ve ertesi 
gün devam etti. Nihayet Ispanyollar nehri 
geçtiler ve eski (T ibda) istihkâmında or
dugâh kurdular. Ispanyollar (5) Şubatta Mu
lay Ahmedin ordusiyle karşılaştılar. ^80000) 
yerli ve (400) T ürkten ibaret ordusunun ba
şında Mulay Ahmet hücuma başladı. Çetin 
bir çarpışma oldu. Akşama kadar sürdü. 
Neticede Molay Ahmet Türkltfrle birlikte ka
leye çekildi. Düşman ordusu şehrin kenarında 
ki zenytinliklerde mevzi aldı. .Şehrin rüesa- 
sı gelerek Molay Ebu Abdullaha biat 
ettiler. Ertesi gün şehrin kapılaraı açıldı. 
Ispanyollar (Tlem sen) i tamamen yağma 
ettiler (2 ) . Kont Alkodet civardaki kabile
leri itaata sokmak için yirmi gün etra/a ta 
arruzlar yaptı ve 26 Şubatta yeni emirden sa
dakat yemini alarak (1543 - 950) martının 
birinci günü sabahı saat sekizde hareket etti.

Birkaç gündenberi casuslar Ispanyollara 
fena haberler getirmişlerdi. H er taraf Ispan
yol düşmanlariyle dolmuştu. Molay Ahmedin 
mühim bir ordu ile yolu keseceği Konta 
söylenmişti . Bunu nüzerine Alkodet evvel
ce Tlemsenin iç kalesine bırakmağı tasav
vur ettiği (1200) muhafızı da kuvvetine 
zaaf gelmemesi için bırakmıyarak bütün 
kuvvetiyle yola çıkmıştı.

(T535) de M artinezin bozğunluğunda 
bırakmış olduğu toplar, birçok esirler, kül
liyetli ganimet beraberinde idi. Yürüyüş ko
lu çok uzamıştı. P iştar (vadii Saf saf) a geldiği 
halde dümdar daha şehrin kapılarından yeni çı
kıyordu. Bu esnada yürüyüş kolu her taraftan 
hücuma uğradı. Bilhassa köprü başına ve ağ ır

lıklara taarruz ediliyordu. İki üç saat müthiş 
bir karışıklık oldu. Esirlerin, devecilerin 
birçoğu sağa sola dağılarak hücum edenlerle 
birleştiler. Alkodet hayvanını sürerek köp
rüye yetişti. Askere cesaret verdi. İntizamı 
yoluna koydu. Köprüyü zorlıyarak geçtiler.. 
Dik bir yokuşu dövüşe dövüşe tırmandılar. Ge
ce intizar halinde geçirildi. Ertesi gün de 
böyle muharebe ederek yürüdüler ve üçüncü 
günü istirahat ettiler.

Dördüncü gün Isseri geçmek için yeniden 
uğraşmak lâzım geldi. Bu nehirde şiddetli mu
harebelerle m ürur edildi. Ve Riyo Saladoya 
kadar yerlilerin tazyiki ve hücumu altında 
ilerlediler. Isjanyol ordusu (8) m artta ca
n ın  Oran kalesine atarak kurtuldu; nefes al
dı (3 ). Muvaffakiyet namı verilen bu hezimet 
Konta bir ders vermemiş olacak ki Mostegane- 
rnın zaptı hevesine düştü; ihtimal ki eline 
geçmiş olan kuvvetle kolay bir zafer kazanma
ğı ümit ediyordu.

21 M artta (Oran,) dan çıkarak Cezayir- 
den imdat gelmeden evvel Mosteganemı zapt 
için yürüdü. Fakat Mosteganemde zaten Türk 
muhafızları vardı; Kont Mazağranı aldı ve 
orada üç gün kaldı Mosteganemde (30) top 
ve (1500) muhafız bulunduğu ve binaenaleyh 
bir baskınla almak kabil olmadığını orada 
öğrendi geri dönmek istedi; Fakat Türklerin 
önünden kaçmak o kadar kolay değildi, Is- 
panyollar yüzlerini Orana çevirince yüz bin
lerce yerli tarafından kuşatılmış olduklarını 
gördüler. Kendilerine taraftar olarak gel
miş olan yerli süvarilerin bırakıp kaç
malarından korktuklarını bahane ederek el
lerinden hayvanlarını aldılar.

Fakat bu tedbir daha kolay kaçabilmek için 
vasıta tedarikinden başka bir şey değildi. 
Ispanyollar Mazağrandan Orana kadar her a - 
dımda dövüşerek mesafe katediyorlardı. Çok 
gayret göstermişi olmakla beraber gene bu

(1) — Grammont. Bu zatın ismini Mulay 
Mehmet olarak yazıyor. Fakat Forbiğe ve 
Düveli İslâmiye tarihi Ebu Ziyan Ahmet ola
rak kaydediyorlar.

(2 ) — Forbige.
(3 ) — Grammont.



kol külliyetli zayiat vererek Nisanın birin
ci günü Orana girebildi.

Ahali İspanyolların emarete geçirdikleri Ebu 
Abdullahı istemiyor, başlarından hıristiyan- 
lara haraç veren bir reis görmekten nefret 
ediyorlardı. Molay Ahmet bu halden istifade 
ederek Tlemsen üzerine yürüdü. Ebu Ab- 
dullahla yaptığı iki muahrebeyi kaybetmesine 
rağmen ahali Molay Ahmedi şehre kabul 
ederek Ebu Abdullaha kapıları kapadılar. 
Ebu Abdullah kaçarak gene Ispanyollara ilti
ca etti. Bu sırada Ispfnya hükümeti muvak
katen Orana yolladığı kuvveti geri istiyordu. 
Maamafih Kont himayegerdesinin lehinde 
son bir teşebbüs daha yaptı. Maskara üze
rine yürüdü. Maskara muhafızları çekildi - 
ler. Fakat kuvvetin azlığı dolayısiylc hare
kâtı ilerletemedi, döndü. Fakat dönerken 
çok büyük tehlikelere uğradı. Ebu Abdullah 
düşmanlarının eline geçereke öldürüldü.

(1544 - 951) Kont Alkodet bu kadar çalış

manın nihayetinin hiçe indiğini düşünrek 
yeni teşebbüslerden vaz geçti. Geri kalan 
kılınç artıklarını İspanyaya yolladı.

(951) senesi ilkbaharında Haşan Paşa
nın kâhyası Hacı Beşir bir kıyamı bastır
dı. Bu te rek ) isminde bir Kaid Milyana ci - 
varındaki ahaliden başına hayli adam topla - 
mış ve Milyanadaki muhafızları mağlûp 
ederek (M itica) yı (1) yağma ile Cezayire 
doğru sarkmıştı. Karşısına gönderilen ufak 
kuvvetler de muvaffak olamadığından 
Hacı Beşiı beş yüz sipahi ve dört bin tü 
fekli askerle (Soum ata) da asilere hücum 
ederek külliyetli zayiata uğrattı. (Bu T erek) 
kabilesinin biraziyle garba kaçtı. Hacı 
Beşir haziranda Cezayire döndüğü zaman 
Cezayir beylerbeyliğine Hayreddin Paşanın 
oğlu Haşan Paşanın tayin edilmiş olduğu h a 
berini aldı. Hadım Haşan Paşa 952 senesi 
Ramazanının onuncu çarşamba gecesi vefat 
etti. (18 Teşrinisâni 1545; (2 ).
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H asar paşa 20 haziran (1544 - 951) de, 
(12; galer ve piyade askeriyle gelerek suhulet
le mansabını aldı (1). Paşa evvelâ Cezayirdeki 
askerin inzibat ve intizamına çalıştı. Sonra 
garp tarafında ve (M ilyana) nın cenubundaki 
kabilelerin içinde bulunan fesadın bakiyesini 
izale etti. Haşan paşa bu işlerle uğraşırken 
Kont Alkodet de kral meclisinden çok güçlük
le üç dört bin asker alarak Orana gelmişti. O- 
randaki askeri azalmış, fakat harbe alışmış bul
du.

Çünkü kendisinin \ ekili Don Alonzo askere 
yedirecek bir şey bulamadığından etrafa saldır
mış ve fA rzö) ye kadar uzanarak oralardan 
vurduğu erzakla idareye mecbur olmuştu.

Alkodctin Tlemsen emarretıne geçirmek 
için Maskara hareketini ihtiyar ettiği Ebu Ab

dullah ile Kaid Mansur bin Bugani ve torunu 
Maskaradan mağlûben dönerlerken kendisine

(1) — Mitica Cezayirin şarkındaki 
vadii Budvandan başlıyarak garba doğru giden 
ve denizle dağlar aracında bulunan ovadır. Boyu 
(20) eni (4 ) fersahtır. Vadii Jer, Haraş. Hamise 
ve sair nehirler bu ovadan geçerler.

(2) — Grammont Hadım Haşan paşanın 
hiyaııetine binaen azlolunduğunu yaz:yor ve 
Marmole istisnaden, Şarlken taarruzunda mec
lisi harpte Hadım Haşan paşanın muhalifi bu
lunan Hacı Beşirle yahudi Mehmedin birisinin 
Cezayir valiliğine, birisinin Tacura vallığine 
tayin ve Haşan paşanın azlolunması hiyanetini 
teyit ettiğini iddia ediyor. Fakat başka yerde 
bu ağır ittihama tesadüt edemedim. Bilâkis ta-
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Debbu sultanı adını vermiş olan bir şeyhin eline 
düşmüşler ve yanlarındaki beş yüz bin dublonu 
vermişlerdi.Ebu Abdullah orada ölmüş, Mansur 
bin Bugani kurtulm uş, fakat torunu esarette 
kalmıştı. Mansur Ispanyollara koşarak ücretle 
asker istedi; Alkodet bu talebi memnuniyetle 
kabul etti. Beni Amir, Beni Raşit kabileleri 
de bunlara uydu, hepsi birden (1546 - 953) ya
zında harekete geçtiler; (Ayn Tem uşent) mev
kiine geldikleri vakit Haşan paşanın cebrî yürü
yüşle gelerek Arbal önünde ordugâh kurduğu
nu haber aldılar. Kont Alkodet Tlemsene yürü
düğü takdirde Cezayir ordusunun hücumuna 
uğrıyacağını anlıyarak Türk askerine taarruza 
karar verdi ve üzerlerine yürüdü. İki ordu 
birkaç gün hareketsiz kaldılar. İki taraf ta ilk 
taarruzu yapmak istemiyordu. Bu esnada 
Mösyö Dölanis (1) Haşan paşanın pederi Hay
rettin paşanın vefatı haberini getirdi.

Haşan paşa bu haberin Cezayirde bir kıya
mı mucip olmasından endişe ederek Cezayire 
döndü. Alkodet de paşanın arkasından yürü
dü. 21 ağustos sabahı Mazağrani mukavemet
siz olarak eldi ve o gün akşamı Mosteganemin 
karşısına gelerek top ateşine başladı. Ateş üç

rihler Hadım Haşan paşanın iyi hizmetini takdir 
ediyorlar. Grammont vc Forbige Haşan paşa
nın azliyle yerine Hacı Beşirin tayin olunduğu
nu ve ondun sonra H ayrettin paşa zade Haşan 
paşanın tayinini yazıyorlar.

Fakat hakikatte H ayrettin paşa K aptanlık
la beraber Cezayir beylerbeyliğini muhafaza e- 
diyordu. Hadım Haşan paşa onun vekili idi. 
Hadım Haşan paşanın yerine oğlunun tayin 
edilmesi Kaptan Deryanın oğluna bir mevkii 
müntehap tevcih etmesinden başka bir şey 
değildir.

Hadım Haşan paşanın mezar taşındaki ya
zılar kendisini daima efendisinin kulu olarak ta 
nıdığını ve beylik, paşalık davalarından pek u- 
zak olduğunu gösterir: Mezar taşı Cezayir mü
zesinde mahfuz olup yazısı şudur;

"H aza kabrül halifetül merhum. Bikcre- 
millah Ebu Mehemmet Haşan ağa Memlûki mev- 
lâna Hayreddin eyyedehullah vc nasaıehu 
teveffa leyletü. El erbaa el aşir min Ramazan 
am  952.,,

Gabriyel KoJen. cilt 1. sahife 19. numara 11.

gün devam etti. Nihayet barut bitti. Barut 
getirmek için Orana adam gönderildi. Bu esna
da Haşan paşa Mosteganeme biraz kuvvet 
soktu (2).

Tlemsen garnizon kuvveti de yirmi beş bin 
yerli ile geliyordu. Kale duvarlarında geçecek 
kadar gedik açıldığı /am an Ispanyollar hücum 
ettiler ve beş defa hurçlara bayrak diktiler. 
Fakatt her defasında yeniçerilerin mu - 
kabil hücumları ile defolundular. Nihayette 
Türk askerleri İspanyolları ordugâhlarına ka
dar sürdüler. Alkodet mukabil bir hücum yapa
rak kendisini kurtardı. Geceden istifade ede
rek hasta ve yaralılarını gemilere bindirdi. 28 
ağustos sabahı erkerden, henüz ordugâhı kal
dırıp yola çıkarken Cezayirliler (15000) piyade 
ve (3000) süvari ile takibe atıldılar.

Ispanyol askeri o kadar korkmuştu ki dö
vüşmekten ziyade canını kurtarm ağa bakıyor
du (3 ). Alkodctin oğlu olan Don M ailen, yüz
başı l.ouis de Ruede mümkün olan her fedakâr
lığı yaptılar; fakat İspanyolları pek büyük za
yiata uğram aktan kurtaram adılar. Deniz kena
rını takiben üç günde Orana döndüler.

Bu sırada Hayreddir. oaşa zade Haşan paşanın 
asaleten Cezayir beylerbeyliğine tayini haberi 
geldi.

Beni Merin ve Sadi şerifleri — (1539 -
943) te Molay Ahmet Beni Merin hükümeti re
isi olarak (Fas.) ta ve Sadi şerifi Mehmcdül 

Mehdi (M erakeş) te; kardeşi (E lareç) te kısmen 
ona tâbi ve kısmen müstakil bir halde (Tafile) 
tarafında idi.

Mehmcdül Mehdi istiklâl kazanıncıya ka
dar çok sükûnetle hareket etmiş bir tarafa ta
arruzda bulunmamıştı. Fakat artık  büyümek 
hırsı gelmişti. Oğlu Adbülkadir kumandasın
da bir ordu tertip ederek A tlaslaıın eteğinde 
ve Merakeş - Fas yolu üzerinde bulunan Kıştala- 
yı zapta yolladı.Molay Ahmet te bunun muka
belesine geldi.Kıştala yakınında ol?n muharebe 
de Beni Merin askeri ilk top sesinde ve bir kişi 
dahi zayi etmeden dağılıp kaçtı.Molay Ahmedin 
hizmetinde olan T ürkler ve mühtedilerle Rif 
Kadiri ve Debdu emiri ve Sultanın yeğeni Molay 
(Bu H asun; ın müdafaa ve mukaveleleri fayda
sız kaldı.

(1) Univers - Cezayir.
(2 - 3) Grammon.



Molay Ahmet de bilmecburiye çekileli, f a 
kat (Vadii Derna) geçidinde galipler tarafın
dan oğlu F.bubekirle beraber tutulara!* Mera- 
keşe getirildi Kıştala teslim oldu. Sonra da 
Tadla Abdülkadirin eline düştü. (1) (1544—
950).

Beni Merin kıtaatı dağılmıştı. Mchmedül 
Mehdi çok iyi asker olan Türklerden Beni Me
rini mahrum etrnek için onları ücretle kendi ma
iyetine aldı; sonra Molay Ahmede (M eknez) 
şehri mukabilinde hürriyet tekilf etti. Fakat av- 
nizamanda da Fas üzerine yürüdü.Bu esnada 
Faşta esir hükümdarın mahlu addedilerek ye
rine Molay (N asirül Kasrı) nin hükümdarı ilân 
ve müdafaa için hazırlık yapılmakta olduğu
nu haber aldı . Evvelâ Fas vükelâsını iğfal 
için bir zat gönderdi. Nasırın veziri akıllı 
davranarak gelen adamı oyaladı. Mehme- 
dül Mehdinin ordusu yaklaşıp da kuvveti gö
rülüp muvaffakiyet ihtimalini anladığı takdirde 
taarruz etmek üzere tertibat yapıyordu; 
Fakat Mehmedül Mehdi de bu tertibatı 
haber aldığından esirlerle beraber dönüp Me- 
rakeşe gitti.

Şerifin esirleri bırakmak için istediği şey
ler çok fazla idi. Molay Ahmedin valdesi, o- 
ğulları, memleketin eşrafı vc vükelâsı bir mec
lis yaparak ahvali müzakere ve neticede
şöhreti dünyayı tutan T ürk Sultanına, Sultan 
Süleymana müracaata karar vermişlerdi. Esir 
Sultanla oğlunun bırakılması için Şerif Mehme
dül Mehdiye emir vermesini Osmanlı Sulta
nından istirham ve arzı tabiiyet ettiler.

Bu maruzat Sultan Siileymanın emelle
rine pek uygundu. Çünkü Sadi Şerifleri
Peygamber neslinden olduklarını beyan ile 
halifelik kendilerine aid olacağını iddia ve 
mürabitlerle müteassıp ahali de Sultan Süley- 
manı hilâfetin gasıbı gibi telâkki etmekte
olduklarından şeriflerin mahvı çok şayanı ar
zu idi.

Cezayirdeki T ürkler de bu emelin terviç- 
kân idiler (2). Zira Fas korsanları kcndileri- 
le rakip idi ve Cezayirlilerin düşm anlan 
sıkıştıkça o tarafa kaçıyorlardı. Binaenaleyh 
bu memleketin de kendi hükümleri altına geç
mesini istiyorlardı.

Sultan Süleyman Merakeş Sulta nının 
kuvvetini bilmeksizin ve yalnız bu müracaat

ve Cezayir Beylerbeyisinin teşviki üzerine 
(Beni Merin) in arzu ettiği maalde bir mek
tup yazdı. Mektubu hamil zat (1548 - 954) 
de Marakeşte bulunan Mehmedül Mehdiye 
sefaretle geldi (3 ). Sefirin Merakeş Sultanının 
huzuruna hürm etsiz vc laubali tavırla girme
si Mehmedül Mehdiyi kızdırdı. Sultan Sü- 
leymanın mektubunun mündericatı ve ser
levhasındaki elkap Mehdinin kızgınlığını son 
hadde çıkaracak tarzda idi.

M ektupta Elkap olarak (ıŞ'eyhülarap Meh
medül Şerife) denilmiş ve Molay Mehmctle oğ
lunun derhal tahliyesi ve zarar ziyanlarının 
tazmini amirane bir lisanla yazılmıştı. Meh
medül Mehdi kızgınlıkla az daha sefirin başını 
kestirecckti. Fakat maiyetindeki Türk ve Müh- 
tedi askeri kumandanlarının tavassutu ile 
vaz geçti. M ektupta hutbenin Sultan Süleyman 
namına okuması yazılmıştı. Halbuki .Şerif 
Faştaki muvaffakiyetlerinden son derece mağ
rur olarak Mısıra kadar gidip T ürkleri 
atarak kendisi saltanat etmeği bile tasavvçur 
etmişti., Tabiidir ki Sultan Süleymanın em ir
leri kabul edilmedi Türk sefiri geri döndük
ten sonra Mehmcdül Mehdi iki oğluna da ma
iyetlerindeki askerlerle beraber yanına 
gelmeleri için emir verdi.

Büyük oğlu Harran (T arudan) dan Mera- 
keşe geldi. Kardeşi Abdülkadirle birleştiler. 
Faşta hükümdar Elnasırla Kailleri beynin
deki ihtilâf şehrin zaptını kolaylaştıraca
ğını umarak Mehmcdül Mehdi bunları ceb
ri yürüyüşle Fas üzerine saldırdı. Şerif ordu
su Kasrülkebiri baskına uğrattı. Laraş tes - 
lim oldu. Bütün Fas k ıt’ası yağma ve tah
rip edildi.

Elnasır bunlara mukabele içi n hazırlanıp
yürüdüğü vakit Merakeş ordusu geri dönmüş
tü.

Osmanlı ordusunun müdahalesinden ümit ke
silince Faşta herkes Şerifin teklifi ve$nle 
(M eknez) i verip esirleri kurtarmağı tavsiye 
ediyordu. Netice dc böyle oldu. (M eknez— 
Maknase) verilerek esirler kurtanldı (4). 
(1549 - 955).

( 1) — O güst Kur.
(2) — O güst Kur.
(3) — Ogüst Kur - Tores.
(4) — Forbige.
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Elr.asirııt babasında ne fevkalâde bir gay
ret ne de siyaset yoktu. Şeriflerle mu
harebe için hıristiyanlarla birlik olacağı şayi
asının çıkmasına sebep oldu. Şerifler için
bundan iyi bir fırsat olamazdı. Çünkü böyle 
hiristiyan taraftarı hükümdarla kimsenin birle- 
şemiycceği aşikardı.

Binaenaleyh Mehmedül Mehdi Meknaseyi 
kuvvetli surette tu ttu . Elnascır, babası gelince 
hükümeti ona (eslim etmişti. Mehmedül Meh
di Kası muhasara>a aldı . M uhasara uzun 
sürdü . Şeriflerin dışarıdan hücum ve içeriden 
fesat tedbirleri fayda vermedi. Mehmedül 
Mehdi muhasarayı kaldırıp gitmek üzere iken 
Molay (Ahmedül V etas) teslim oldu.

Şerif Mehmedül Mehdi 956 (1549) da
Fasa girdi. (Fas) Şeriflerin eline geçtikten 
soma Beıti Meıin hanedanı azalan Sus, 
Draa, Tafilât m ıntakalarında mevkuf kaldılar. 
Çok zamandanbcıi Tlemsenlilerin büyükleri 
^FasJ şehrinde otururlardı. Tlemsenin yük
sek, kibar ailelerinin hem Faşta vc hem Tlem
sen d e akrabaları vardı. T  lemsenliler Faşta 
mühim memuriyet ve mevkilerde kullanılıyor
lardı. Bundan başka Şerif taraftarları her 
yerde olduğ ugibi Tlemsende de çalışmış 
etrafı, ahaliyi kendi taraflarına meylettirıniş- 
lerdi.

Bu suretle Faslılarla Cezayirliler arasında 
düşmanlık had bir halegelmişti. •'! v. Her 
halde aralarında bir çarpışma olacaktı. 
Mehmedül Mehdi Türklerden evvel davranmak 
istiyordu. Mehdi Fas şehrine girdiği vakit 
Tlemsenden bir heyet gelerek kendilerini 
Türklerden kurtarm ak için müracaatları da 
(1J fikrini icraya vesile oldu.

Mehmedül Mehdi oğlu Abdullah ve H ar
ran kumandalarında bir ordu teritp ederek 
Tlemsen üzerine yolladı. Otuz bin kişlik Fas 
ordusu karşsında şehir teslim oldu ve Molay 
Ahnfll kaçtı (1551 - 957). H arran, şehri işgal 
ve kaid ve muhafızlar tayin etti; fakat kuman
danların ve babasının şiddetli surette me
netmiş olmasına rağmen, muvaffakiyetinin 
verdiği gurur ve Tlemsenlilerin teşviki ile Şelif 
vadisinin ve Mostagnemin zaptına kalkıştı.

H arran sefer yorgunluğu ile hastalanarak 
kumandayı kardeşi Abdülkadire bırakarak 
(F as)a  döndü ve orada öldü. Abdülkadir şimale
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doğru ilerliyerek Beni Amir kebilesinin arazisini 
yağma ve harap etti (2 ) . Bu sırada Ispanyollar 
hiç kımıldamadılar. Bu husus Şerifin onlarla u- 
yuşmuş olması zannını hasıl ediyor. Tlemsenin 
düşman eline geçtiği havadisi üzerine Haşan 
paşa beş bin tüfenkli, bin sipahi ve sekiz 
bin kabiliden mürekkep bir ordu yaptı. (La- 
bez) Sultanı Elâziz de Haşan Paşa ile birleş
miş olduğundan o da askerlerini alarak yar
dıma geldi. Yeniçeriler Haşan Korso kuman
dasında ve diğerleri de Abdülâzizin emrinde 
idiler.

(1) — Tlemsenlilerin Mehmedül Mehdi
ye müracaat ederek Türklerin elinden 
kurtarılmalarını rica ettiklerini, yalnız El- 
gufraııi söylüyor... Diğer müverrihler Tlem
sen sefirinin Şerifin Mağripte nüfuzunu 
yükseltmek hareketlerinin neticesi olarak sa
yıyor.

(2) — Grammont Haşan paşanın Fas
Sultaniyle ittifak edip birlikte Oranı zapt ile 
İspanyaya ihraç harekâtı yapmak tasavvu
runda oldukları halde Faslıların verdik
leri sözün hilâfına olarak Tlemsene ta 
arruz ettiklerini ve sonra Haşan Paşanın as
ker gönderdiğini yazıyor. Ogüst Kur ise 
Tlemsenlilerin talebi üzerine Fas Sultaoı-
nın asker yolladığını ve (H arran) in Tlemscn- 
den sonra gelip Mostaganemi zapt ile kar
deşi Abdülkadirle birlikte (Fas) a avdet ede-
nek orada vefat ettiğini ve Türklerin ta 
arruza geçmesi üzerine Abdülkadirin yirmi 
bi \ Türklerle harbettiğini hi
kâye ediyor. Her hangi suretle olursa ol
sun Tlemsen düşman eline geçtikten sonra 
Cezayir beylerbeyinin hareketsiz durarak Mos- 
tagnemi zaptettiriniciyc kadar beklemiyeceği 
emsaliyle sabittir. Binaenaleyh Harran has
talığına mebni Abdülkadiri kendi yerine 
bırakarak Fasa avdetle orada vefat etmiş 
olması ve Abdülkadirin şimale doğru ta* 
arruzu devam ettirerek Cezayir ordusu ile 
karşılaşmış olması ihtimali en kuvvetlidir. 
Grammont da Mostagnemin zaptından bahset
miyor ve Tlemsenden sonra fasılalarla Beni 
Amir kabilesinin arazisini yağma ve tahribe 
başladığı esnada Türklerin yetiştirdiğini 
kaydediyor.
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O r.'tı ovv !â Mc Jta«n<uinc geldi ( l ) .O .a d a  
diğer kabilelerin muhariplerir.i alarak süratle 
ilerledi. Oran — Tlemsen yolu üzerinde (Rio 
Salado) mevkiinde i ü  erdu karşılaştı.

Her iki taraf da hücuma '«alkışmıyarak iki 
gün hiı ibirini tarassutla vakit geçildiler. Ab- 
dülâziz sab rsızlannrak taarruza atıldı. Abdül- 
kadir de yiımı bin süvarisini saldırdı; Bu hü
cum yeniçerilerin şiddetli bir tüfek ateşiyle 
karşılandı. Fas süvarisinin atları tüfek sesin
den ürkerek süvarilerini sürükleyip götürdü
ler. Umumi bir kargaşalık oldu. Aptüll;adir 
askerini toplayıp tek-ar hücuma sev ket inek 
istediği bir su ada göğsüne gelen bir kursun - 
la yıkıldı. Bir yeniçeri, kafasını keserek mız - 
rağının ucunda askere gösterince bczğunluk 
tamam oldu. Faslılar Türklerin karşısından 
Fasa kadar kaçtılar. Aptülkadirin başı Ceza - 
yire kadar gönderilerek bir kafes içinde ( Ba - 
bı azun) a asıldı.

O rdunun bozğımluğu üzerine Tlemscnde 
bulunan Abdullahla kardeşi Abdurrahman ken
di taraftarlarını alarak Fas yolunu tutm uşlar • 
dı (2 ). Abdülaziz vc Haşan Korso mağlûpları 
(M oloya) ya kadar takip ettiler. Haşan Kor - 
so Tlemsene (Sefah; yahut (Safa) isminde 
bir zatı bey tayin etti ve tamamiylc T ürk ha
kimiyetine soktu. Beni Ziyan hanedanı bu su • 
retle söndü (1552 - 958) (3).

Tlemsene avdet eden ahalinin yerleri, 
malları kendilerine iade olundu ise dc Faslı - 
larla gidenlerin malları müsadere edildi.

Şerif Mehmet Mehdi bozgun gelen oğul
larını pek fena kabul etti. Abdülkadire yardım 
etmediğinden dolayı Abdullahı zehirledi(4). 
Kendisi de Türklerin ve (Beni Merin) hane • 
danının bakiyesinin teşviki ve daha doğrusu 
Fa» ordusunun (Rio Salado; da bozgunlu
ğunu fırsat sayarak isyan eden Atlas dağlan - 
nın Berberileriyle uğraşmağa başladı. (Fas) 
ta teslim olan Ahmedül Vattasla mevkuf olan 
(Beni M erir) ailesi efradının kâffesini öl
dürttü . Fakat bu tedbirin memleket sükûneti
ne faydası olmadı. En büyük dert parasızlık
tı Bu mesele ile de mücadele edip duruyordu.

Hasarı Paşa kendi doğduğu ve babası - 
nın zaptetmiş olduğu Cezayirde yürekten bir 
alâka ile (1544 - 951) den (1550 — 957) ta - 
rihine kadar çalıştı.

Askeri idare ve inzibatı düzelttikten son
ra şehrin güzelleşmesine, sıhhileşmesine uğ - 
raştı. Umuma mahsus bedava muhteşem ha
mamlar, haslabaneler, kışlalar yaptırdı.

( Kudyatüssabur. t mevkiinin askeri ehem
miyeti dolayisiyle her gelen düşmanın oraya 
koştuğunu göı crek kendi adına nisbetle < Mo
lay Haşan) burcunu yaptırdı. Sonradan bunn 
im parator istihkâm, ndını x eı dile.. Gûya esa
sını Şarlkenin başlamış olduğu rivayetinden 
çıkan bu ismin yanlışlığı aşikârdır. Bu istih • 
kâmda bir kaç tavur. beslenmiş olduğu sırada 
(Burcu Tavus) (5) dahi d e r ilir^  ve e.ı son
ra Sultan kalesi ismile şöhret bulm uştur.

Haşan Paşa bu işlerle meşgulden (1551
- 058) dc Istanbula gelmesi hakkınra bir c- 
mir aldı ve vakit geçirmeksizin 22 Eylül 1551 
(958) de hareket etti (6).

Bu tebeddülün sebebi muhtelif suret 
te tefsir olunmuştur. Fransızlar lstanbulda 
epeyce entrikalar yapıyorlardı. Fransızların 
Faştaki Şeriflerle münasebetlerinden ve Fas- 
lılan Türklcrc karşı teşviklerinden dolayı 
Divanı hümayun Fransa sefirini tenkit edi - 
yordu (7) (1550). Fransızlar ise tenkit edi- 
şadan şikâyet etm ekte idiler. Osmanlı hükû - 
meti Fransayı samimi dost sanarak T urgut 
reisi İkinci Hanrinin emrine vermiş olup Tur-

(1) — Forbige Haşan paşanın Faştaki 
harp hazırlığını haber almış vc bunun O- 
randaki Ispanyollara hücum için olduğunu 
zannetmekle beraber gene ihtiyaten Haşan 
Korso kumandasında bin beş yüz kişiyi gön
dermiş olduğunu yazıyor.

(2 ) — Forbige Fas ordusunun evvelâ Mos- 
tagnem civarında mağlûp olduktan sonra 
Tlemsen istikametinde çekilmekle beraber Fas - 
tan kesretli bir imdat kuvveti alarak Tlemsen 
surları önünde ikinci bir harp verdiğini ve Ap
tülkadirin orada telef olduğu yazıyor.

(3 ) — Beni Ziyan hanedanından (Molay 
H aşan) isminde birisi kalmışsa da bu da 
(1554 - 960) da Orana İspanyolların yanına 
kaçmıştır; (Forbige).

(4) — Ogust Kur.—
(5 )  — Joan.
(6) — Grammont.
(7) — O güst Kur.



gut da İspanyaya karşı hareket etmekte ve 
kıymetli hediyelerle teklif ollunmakta ve ba - 
zan Elbe adasına bazan Napoli ve Korsikaya 
saldırarak Doryayı kanlı hezimetlere uğratm ak
ta iken Barbarosun oğlu, Fransa Kralının gön
derdiği memura babasının hayatının son üç 
senesinde göstermiş olduğu sui nazarı izhar 
etmesinden dolayı Fransa sefiri D 'armon Ha - 
san paşanın tebdilini istirham ediyordu (1). 
Binaenaleyh Paşanın tebdilinde Fransızların 
tesiri olması muhtemeldir (2 ). Fransa sefili- 
D 'armon evvelce Cezayire gitmiş ve Ispan - 
yaya asker çıkarılması ve yahut denizden

Fransız donanması yardım etmek üzere ka - 
radan Orana taarruz olunmasını teklifleri 
Haşan Paşanın nezdinde cayi kabul görme - 
inişti (3). D 'armon Istanbula dönünce Ce
zayir beyliğinin büyümesinin Osmanlı hükü
metinin birliğine tehlike teşkil edcceğni çok 
mahirane bir mürailikle Divanı Hümayuna 
izah ve Haşan paşa aleyhine türlü ilkaat icra 
ederek bu tebeddüle sebep olması da varittir. 
Haşan Paşa Istanbula gittikten sonra Beyler- 
beyilik sekiz ay münhal kaldı. Tlemsen be - 
yi olan Kaid Safa vekâleten işleri idare et - 
ti (4 ).

—  9 —

Salilı /taşa — Turgut* V ar Rab itaata a lındı —  ibd iilâzizle  ih tilâ f — Salih /nisanın Turgut- 
la beraber Frunsuya yardım ları —  Itıı hasım  —  Tas se feri — has şehrine giriş —  dönüş  —  

D onanm anın Fratısaya yan lım ı — lierıi Merin hanedanının  sönm esi —  Is/Hinyolların baş
lılarla m üzakereleri —  liu fin in  zaptı —  O ran seferi hazırlığı —  Salih /nişanın ö lüm ii —  

llasan K orso  —  O rdunun  hareketi —  Istan buldan kadırgaların geri dönm esi em ri.

Salih paşa Kazdağlıdır; çok genç ya- 
şındanberi Barbaroslarla denizlerde dolaşma - 
ğa başlamış ve onların en sadık arkadaşı ol - 
muştu. Barbaroslar kendisine mühim kuman - 
danlıklar vermişlerdi. Akdenizdeki seferlerin 
birinde esir olmuş, sonra kurtulm uştu (S), 

Salih reis (1552 - 959) nisanının sonun
da Cezayire geldi. Fransız sefirine muhtelif 
suretlerle iyiliği dokunmuş olduğundan o - 
nun tarafından tavsiye ve iltizam olunmuştu.
(6 ) . Salih reis geldiği vakit (T urgu t) ve 
(V argale) reisleri mevkilerinin uzaklığına ve 
meçhul çölün herkese verdiği korkuya güvene
rek Cezayir ocağını kuranların kendilerine koy
duğu ve (25) senedenberi vermekte oldukları 
vergiyi vermemek istemişlerdi.

Salih Paşa (3000) tüfekli (1000) Sipahi 
ve Abdülaziz kumandasındaki (8000,/ Be.beri 
kuvvetiyle onlara karşı yürüdü dört gür. mu
hasaradan sonra T ogurt alındı. (V argale) 
hiç karşı koymadı. Hre iki şehrin ahalisi ceza - 
ya uğradı. Reislerinden mühim tazminat alın
dı ve yeni vergi konuldu. Bundan sonra her 
iki belde de hiç bir suretle itaatsizliğe kalkış

madılar. Heyeti seferiye on beş deve yükü al
tın 15000) den fazla siyah esir ve daha bir çok 
ganimetlerle Cezayire döndü.

Dönüşte Abdülaziz kendisine verilen ga - 
nayim hissesini az bulduğundan Salih Paşa ile 
aralarında ihtilâf çıktı.. Haşan Korso dahi

(1) — Fransanın şarktaki münasebatı, cilt
2, sahife 72. 181. 214, 2S9. ı

(2 ) — Forbige bu tebeddülün Mehdiyenin 
sükutundan dolayı olduğunu yazıyor.

(3) — Grammont.
(4) — Grammont.
(5) — Salih reisin ne vakit esir olup, ne 

/am an kurtulduğu bilinmiyor. Yalnız Tühfe - 
tülkibar (T urgu t vc Salih reisler esirken) di - 
yor. Hammer Truva sahrasının bir köyünde 
doğduğunu yaz yor. (Gram m ont) a nazaran 
Hayreddin Paşanın vefatında Padişah bir 
müddet Salih Paşayı donanmanın başına getir
miş ve bu mühim mevkide çok güzel hizmet - 
ler yapmıştı.

(6) — Negociation de la France d. c. (T . t. 
Page 624)



Abdülâzizi itaatsiz diye gammazlanruştı. Salih 
Paşa Abdülâzizi Cezayire çağırdı ve Ceniyne 
sarayında o tûrttu . Tehlikeli dost emniyet al - 
tına alınmıştı. Fakat Abdülâziz bir gece kaça - 
rak dağlarına g ittiv düşmanlığa başladı. Bu su
retle Cezayirlilerin en çetin ve en uzun süren 
uğraşmaları bundan sonra oldu. Mevsin çok 
geçmiş olmasına rağmen Salih Paşa Abdülâ - 
zizin üzerine yürüdü. ( Boni) dağlarında bi - 
rinci muharebede merkumu mağlûp etti, kar - 
deşini öldürdü. Fakat muvaffakiyeti dalın iler
letmedi. Abdülazizde (Klaa) yı tahkim etti. 
E trafta’, yardımcılar topladı. İlkbaharda Salih 
Paşanın oğlu Mehmet Bey kumandasında 
(1000) tüfekli ve beş yüz sipahi ve (6000 
yerli süvari Klaa üzerine yürüdü. Klaa cıva - 
rında olan kavgada Cezayir kuvveti bozuldu. 
Cezayire zorlukla dönebildi. Bu mağlûbiyetin 
intikamını almak için Sinan ve Ramazan reis - 
ler kumandasında üç dört bin kişilik bir kuvvet 
daha gönderildi. Bunlar da (Vadiejlehm) de 
mağlûp oldular. (1)

(M syla) ya ancak bir kaç kişi kaçıp kur - 
tulabildi. Ayni (1552 - 960> senesi içinde İkin
ci Hanri Şövalye D'albisi göndererek paşayı 
ispanyayı tacize davet etti. T urgut reis de 
Osmanlı donanmasının başında olarak Dola - 
gard (D elagard)la müştereken (Düc d’alb) 
ın galerlerini ablolca ediyorlardı.

Salih reis daveti kabul ile (1553 - 960) 
senesi Haziranının iptidasmda kırk harp ge - 
misi ile Cezayirden çıktı. Mayorkaya geldi. 
Adaya asker çıkararak etrafı yağma ettirdi. 
On kadar Ispanyol ve Portekiz gemisi alarak 
(Penon de velez) e (2) geldi. Buradaki altı 
Portekiz gemisini bastırdı; (5 temmuz 1553) 
bütün gece süren muharebe neticesinde hepsi
ni aldı. Bu gemilerden birinde (Beni Merin) 
hanedanının son hükümdarı Molay Ahmedin 
kardeşi Molay (Bu Hasun) vardı. Mumaileyh 
Fasın Mehmedül Mehdiye tesliminde kaçıp İs
panyaya gitmişti.

Lâkin o sırada Şarlken (augsburgj da idi. 
Bu Hasıın oraya kadar gitti. Bir çok zaman 
bekledi, durdu. Nihayet Şarlken ordusu ile 
muharebeye giderek bir çok yararlıklar gös - 
terdi. Fakat kendine hiç bir faydası olma - 
ch. Şarlken mumaileyhten istifadeyi istemi -

ıs? _
yordu. Tekrar İspanyaya döndü; Portekize 
geçti.

Portekizler kendisine yardım vadettiler. 
Bir kaç yüz adamla altı gemi vererek yola çı - 
kardılar; (Badis) e geldiği vakit ahali Hiris - 
tiyanlarla birlik olan bu eski emirlerini karaya 
çıkarmadılar. Bu esnada Salih Paşa bastırarak 
hepsini tu ttu , aldı Cezayire götürdü. Bu Ha - 
»un evvelâ pek sıkı muhafaza altında bulun - 
duruldu. (Bu H asun) un asıl adı ( Ebül Ha - 
sen Ali bin Mehmet Şeyh V attas) olup (Beni 
V attas) sülâlesini kuraıı zatın oğlu idi. (1524 
- 931) de büyük kardeşi (Mehmedül Portakal i) 
nin vefatı üzerine Faşta hükûmdarlğı ilân o • 
lunmuşsa da Mehmedin oğlu (A hm et) asker
le gelerek Bu Haaunu tutup hapsetmiş ve 
sonra kendi arazisinde oturmak müsaadesini 
vererek ( Badis) e göndermişti. Burada o tur - 
ması kendisine (Badisi - Badisli) lâkabını ka
zandırdı; Mehınedül mehdinin taarruzlariyle 
memeleket tehlikeye girince kendisinin siya - 
si ve askeri malûmat ve maharetinden istifade 
için ^Fas) a çağırmışlardı. Fakat yeğeni am - 
c.ısının nasihatlerini tutmamıştı.

Buhasunun elde bulunması Salih Paşa
nın Fasa doğru genişlemek emeline hadımdı. 
Bunun için Buhasun yavaş yavaş serbestleşti 
ve paşanın iltifatına uğradı. Nihayet paşa ile 
Buhasun anlaştılar.

Cezayir için Şarkta ve G arpta iki tehlike 
vardı; Şarktaki Kuku sultanı Ibnül Kadi (3j  
ve garpteki Abdülâzizdi. Ibnül Kadi Abdülâzi- 
ze şahsen düşman olduğu için merkum Ceza - 
yırlilerle bozuşunca Ibnül Kadi paşaya taraf - 
tar oldu. Salih Paşa Ibnül Kadiyi Fas seferine 
davet etti. Ganimet ve yağma fikriyle herkes 
ve hattâ  en asi kabileler bile geldiler. Kesretti 
bir süvari kuvveti toplandı (4). Salih paşa asıl 
orduyu (6000) tüfekli ve (1000) süvari ve

(1 ) Grammont.
(2 ) Penon de velez (M elilâ) nin garbın

daki (Badis) in karşısında taşlık bir adadır. 
(Penon) çam kozalağı demek olup ada da or.a 
benzediğinden bu ad verilmiştir.

(3) lhnülkadi eski Ahmet Ibnül Kadi ol
mayıp onun yerine gelen biridir.

( ')  Grammont bu kuvveti 4000 gösteri -
yor.

Şimali Afrika: 9
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topçudan teşkil etmişti. (22) gemi de sahilden 
giderek mümkün olan yardımı yapacaktı. (31)

Abdülaziz bu esnada Masilayı tehdit edi - 
yordu. Seferin devamı esnasında daha büyük 
teşebbüslere kalkışması ihtimali vardı. Buna 
karşı Cezayirde kalan T ürk askerleri ve en 
sadık yerli aşiretlerden toplanacak kuvvetler - 
le harekât yapılması Sinan reise havale olun
du.

Salih reis (1553 - 961) teşrinievveline 
doğru Cezayirden hareket etmişti. Mehmedül - 
mehdi Atlas dağlarındaki asilerle uğraşırken 
haber aldığı bu hareket üzerine hemen Fasa 
koştu. Çünküşehrin yarısının kendisine düş - 
man olduğunu biliyordu. Faşta bir meclis top - 
iıyarak meseleyi müzakere etti. Ayni zamanda 
da mümkün olan kuvvetleri topluyordu.

Mecliste evvelâ Türk ordusunun önünde 
her şeyi yakıp yıkarak boş bir mmtaka bırakıp 
yorgunluk, açlık ve susuzlukla mahvedilmesi- 
ne rey verildi. Meclisin bir kısmı (BuhasunJ, 
ahali tarafından pek sevildiğinden şerifin ha - 
reketsizliği ahaliyi ayaklandıracağından bah - 
setti. Bunun için düşmana karşı yürümek lâ - 
zımdı. Bu karar kabul edildildi. Şerifin ordusu 
30.000 süvari, 10 — 12 bin piyade ve 20 sah - 
ra topu idi (2 ). Orduda bulunan T ürkler ha
rekâta iştirak ettirilm iyerek Faşta bırakıldı.
(3) Her şey hazırlandıktan sonra Şerif Meh- 
medülmehdi bir akşam üzeri manzarası çok 
güzel bir debdebe ile şehirden çıktı. Tazaya 
doğru yürüdü. Tazaya fena bir hava ile gele - 
rek orada ordugâh kurdu ve tahkim etti.

4 Kânunuevvelde (4) keşif kollan 1 ürk* 
lerin muharebe nizamında gelmekte olduğu
nu /ıaber verdiler.

(Buhasun) hareketten evvel, kendisine 
bir çok taraftarlar toplıyacağını vademiş oldu
ğundan bu kuvveti de almak üzere Salih Faşa 
ordusu ile evvelâ Tlemsene gelmişti. Orada bir 
hayli gün beklediği halde Vadin boş olduğu
nu anlıyarak yola çıktı ve Ucda — Taza ta - 
rikiylc yürümüş ve Şerif Tazada tahkimatla 
meşğulken yetişmişti. Salih Paşa iki günü 
keşif ve istirahatla geçirmişti; kuvvetler ara - 
sındaki büyük farkı görerek cok muallem bir 
ordunun yapabileceği bir teşebbüsle harbi ka - 
z&nmağa karar verdi. (1500> kişilik bir kuvvet

seçti. İtim at ettiği bir kumandanın emrine vere 
rek bir gece hücumu yaptırdı.

Bu hücum gece muharebesine alışmamış 
olan Şerif ordusunda büyük karışıklık ve m üt
hiş bir tesir hasıl etti. Sabahleyin de Salih Pa
şa taarruza geçti, tik müsademede top ve tü - 
fek seslerinden ürken Fas süvari hayvanları 
dağılıp kaçtılar.

Şerif bu halde harbe devam ederse ezi - 
leceğini bildiğinden Fasa doğru çekildi. Fakat 
Salih Paşa bu rüc’ati bir hileye atfederek ta - 
kip etmedi. Ancak rüc’atin hakiki olduğunu 
anladıktan sonra (Fas) şehrine doğru kovala - 
mağa başladı.

Bu sırada (Buhasun) un oğlu toplaya
bildiği (600) kadar mızraklı ile geldi. (Deb - 
du) küçük emiri de Türklerle birleşti. Şerif 
Mehmedül Mehdi gûya zaferle dönüyormuş 
gibi muhteşem bir alayla (Fas) a girdi. Gelir
ken, Türklerin ilerlemesini kolaylaştıracak er
zak ve saireyi yoldaki mevkilerden kamilen 
toplamıştı. Şerif Türklerin hepsini birden mah
vederek oğlu Abdülkadirin intikamını almak 
için memleket dahiline çekmekte olduğunu 
herkese ilân etmekle beraber kendisinin mu - 
kavemete hiç ümidi yoktu.

Bazı vükelâsı, galebe halinde azat olu - 
nacakları vadile hıristiyan esirlerini de silâh - 
lar.dırrnağı teklif etmişler (5) ise de sadakat
lerine itimat olunmadığından onlardan istifa - 
de olunamadı.

Cezayir ordusu 3 Kânunusani 1554 (3 
Şaban 961) de (Fas) ın altı kilometre yakı
nındaki Sebou nehrine yetiştiler. Yoldaki 
bütün ahali T ürk ordusunu hüsnü kabul et - 
yet gelerek muavenet vadettiler (6). 
yet gelerek muavenet vadettiler. (2)

(1) — O güst Kur.
(2 ) — Ogüst Kur. Grammont 80.000 vc 

Forbige 40.000 diyorlar.
1 3) — Ogüst Kur.
(4 ) — Grammont. Salih Paşanın 1554 

Kânunusani iptidasında hareket ettiğini söy - 
lüyor.

(5) — “Diyego T oıe„ kendisinin akte- 
dilen mecliste bizzat bulunduğunu söylemiştir. 
(O güst K ur).

(6 ) — Fas şehri iki kısrmdır. Birisi (Fas 
Elbali) yahut (Eski Fas) olup yenisinden bir
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Aym dördüncü gününden itibaren (Fas) 
ordusu ile muharebe başladı. Bugünde Faş
tan gizlice bir heyet gelerek (Buhasun) 
u tebrik ettiler; beşinci günü devam eden mu
harebede Şerifin oğlu Abdülmüminin ve 
kendisinin şecaat ve gayretleri talii harbi 
değiştiremedi . Arap cenkçiler kaçtılar, dağıl
dılar. Ertesi gece (Eski Fas) Türklere kapı
larını açtı . Yeni Faşta kapanmış olan 
Mehmcdül Mehdi gene bir meclis topladı, mec
liste geri çekilerek tanzim edilmek ve kuvvef 
toplamak karan verilerek sabahleyin erken 
den .^"erif ve bu karan duyan birçok ahali 
şehri bırakı p kaçtılar.

6 Kânunusani 1554 sabahı Salih Paşa, 
Bu Hasun ve Debdu Sultanı ahalinin alkışlan 
arasında yeni Fasa girdiler . Yeni Fas kabi 
li muharipleri ve Cezayirliler tarafından yağ
ma edildi. Bu Hasun bir gün evvel T ürk 
askerinden kurtularak kendisini müstakil gör
mek istiyordu. Salih Paşa ise buralarını da 
Osmanlı mülküne ilâveyi düşünüyordu.

Türklerin Faşta kaldığı dört ay müd
detçe bütün muamelât Osmanlı Padişahı
namına yapılıyordu ( l).

Bu mesele Salih Pş. ile Buhasun etrafında 
münakaşayı mucip oldu. H attâ Salih Paşa 
Şeriflerden birisini Fas hükümdarlığına 
geçirmeği bile tasavvur etmişse de efkârı 
umumiyenin müsait olmadığını görerek 
vaz geçmişti.

(Bu Hasun) Cezayir ordusunun mesarifi 
seferiyesine mukabil vereceği dört yüz bin
miakal altını Eski Fas ahalisinden uzun
vade ile istikraz ederek ödedi. Bu istikraz 
ahalinin, menfaatini kendi hükümetinin de
vamında görerek kendisine merbut bulunma 
larını temin edecekti. İstikraz için ya-
hudiler (25.000) ve hıristiyanlar (5000) mis- 
kal altın verdiler. T ürkler ellerine geçen 
(700) esirin beherini (100) dukaya sattılar.

Mehmedül Mehdi kaçtığı vakit haremi 
Faşta kalmıştı. Salih paşa bunlan Şerife 
gönderdi. Bu suretle aralannda bir müna-

surla ayrılmıştı ve (Endülüs) ve (Karavin - 
Quarauin) mahallerini havi idi. İkincisi yeni Fas 
olup saraylar, kışlalar, ecnebi ve yahudi ma
halleleri burada idi.

sebet hasıl oldu. Bu münasebetten dolayı 
Salih Paşanın Buhasuna karşı muhasama
ta  teşvik ettiği rivayeti meydan aldı. P a 
şa ganaimi (K sasaya) yolladı. Kendisi de 
1554 Mayısında avdete başladı. Badis kasaba- 
siyle (Penon de velz) i alarak (200) muha
fız koydu. Kısa konaklarla yürüyor ve 
geçtiği şehirlerin idaresini tanzim ve tah
kimatını takviye ile alâkadar oluyordu.

Faşta Beni Merin hanedanı ihya edilmiş
ti. Fakat (B|u H asun) Türklerin tabiiyetini 
kabul ve İspanyolların Orandan olacak tah- 
rikâtına nazareti taahhüt etmişti.

Bu esnada Salih Paşa dört bin kişinin
Toskanaya nakli için Fransızlara yardım
etmek üzere donanmayı yollamıştı. Fa* se
ferinden sonra beylerbeyinin emeli Şimali 
Afrika sahillerinden ispanyollan çıkarıp
atmak olmuştu. Salih paşa (Beni Merin) ha
nedanını ihya etmişti. Fakat bu hayat çok 
sürmedi; (Buhasun) Faşta hâkimi mutlak 
kalınca hâzinenin bom boş olduğunu gördü. 
Evvelâ münafıklar taraftarları ve Şerif taraf- 
tarlannı hapsetti. Faşta biraz T ürk kalmıştı. 
Onları da topladı.

Mühtedilcri çağırdı. Bunlardan maaşlı 
muntazam bir askeri kıt’a yaptı. Esirlere azat
lık vadederek onlara silâh ve barut yaptır
dı. Şerifin zulmüne uğramış olan eski
Merin hanedanının hadimlerini idare başına 
getirdi. Mehmedülmehdiyi izale ederek mağ
ribi Aksayı aralannda paylaşmak üzere mu
maileyhin kardeşi (E larec) ile ittifak etti ; 
Bu siyaset neticesini gösterdi. Biraz sonra 
(E larec) isyan ederek (Tafile) yi aldı ve Fa
sa doğru yürümeğe başladı.

Mehmedülmehdi oğlu Ebülmümini Ma- 
rakeşte bırakarak ordusunu ikiye ayırdı. Bir 
kısmını oğlu Abdullahın kumandasında (Bu 
H asun) un üzerine gönderdi. Diğer kısmiyle 
kendisi kardeşi (E larec) e karşı gittiği ve onu 
muhasaraya aldı. (Bu H asun) Abdullahın 
ordusunu bozdu ve Elareçle birleşmek üzere 
ilerlediği gibi mumaileyhin maneviyatını 
takviye için muzafferiyetini br mektupln 
müjdeledi.

Fakat bu mektup Mehdinin eline geçti; bu

(1) O güst Kur,



mektubun yerine (Bu H asun) tarafından 
kendisinin mağlup olduğunu ve artık ken
disine güvenmemesi hakkında bir sahte mek
tup yazdırarak Elarece yetiştirdi. Mektubu
alınca Elarecin gayreti kırıldı; teslim oldu. 
Mehdi oradan dönerek (Bu Hasun) un üzeri
ne yürüdü. İki ordu Tadla civarında Messel- 
mada karşılaştılar. Muharebe (Bu Hasun) 
un lehine cereyan ediyordu. Fakat Şerif 
taraflarından olup (Bu H asun) un karargâ
hına girmeğe muvaffak olan birisi ( Bu H a
sun) u mızrakla vurarak öldürdü; başını 
mızrak ucuna takarak teşhir etti. Bu Ha
sun ordusu dağıldı . Şerif bu dağınık ordtı-
dan kendisine iltihak edeceklere af ilân ey
ledi. (Bu H asun) un iki oğlu (Fas) a döndü
ler. Oradan da Saleye giderek gemi ile Ceza
yire sığınacaklardı. Bunların bindikleri
gemi korsanlara rast geldi; vukubulan kav
gada ikisi de öldü. Beni Merin hanedanı 
artık  sönmüştü.

Mehmedülmehdi ikinci defa olarak 23 
Çeval 961 (23 Eylül 1554) de Fasa girdi. 
Faşta Merinilerin hizmetindeki Türklerle müh- 
tedileri kendi maiyetine girmeğe ikna ede
rek onlardan yeniçeri adiyle muhafaza 
kıtası yaptı. Nereye giderse onları da 
beraber götürüyordu (1).

Şerifin (M erini) lerdcn korkusu yoktu ; 
fakat Faşta Merini taraftarları çoktu. Bunlar 
murabıtların ve tefrika erbabının telkina- 
tiyle T ürk taraftarları idiler. eŞrif bun
ları sıkıştırmağa başladı (2 ).

(M erini) 1er zamanında Fas büyük Ka
dısı olan (Ebu Muhammet Abdülvehap) Şe
riflerin açıktan *.çığa düşmanı idi. Meh
medülmehdi bunu azlederek kırbaç altında öl
dürttü . (200; kadar zengini öldürerek mal
larını müsadere vc diğer birçoklarını da 
mahvetti . Fakat gene kendisini emniyette 
görmüyordu. Oğlu Abdullah, Faşta vali 
bırakarak kendisi Marakeşedöndü. Mehdinin 
en büyük korkusu Türklerdendi. Kendisi
ni onlara karşı koyacak kadar kuvvetli 
bulmuyordu. Binaenaleyh Türklerle düş
man olan bir hükümetle ittifakı tasavvur 
ve Ispanyollarla m uzaketata iptidar etti (3>.

Salih reisin Fas zaferi ve bu zaferin ver
diği şöhret ve Cezayire dönerken bütün

Ispanyol mevakiini inceden inceye tet
kik etmiş olması ve Buji hakkındaki 
tasavvuratı İspanyolları endişeye düşürecek 
çok haklı sebeplerdendi.

(1555 - 962) senesi ilk baharından iti
baren Kont Alkodet Şerifle gizli mü
nasebete girişmişti. M ansur İbni Boğani 
esarette olan oğlunu kurtarm ak bahane
siyle Orana gelerek müzakeratı idare edi - 
yordu. Oran valisi de (Mikel dö Le Zcano

Miguel de lezeano) adında birisini Fasa yol
lamıştı.

.Ş'erifin teklifi Türkleri Afrikadan kâmilen 
çıkarmak için kendisine tüfekli on bin Ispan
yol askeri verilmesi idi ve Türklerin bu 
memleketten çıkması Faslılardan ziyade 
İspanyolları ve hıristiyanları menfaat t a r e* 
deceğinden bu askerin maaşının da Ispan- 
yollar tarafındar. verilmesini istiyordu. Bu 
müzakerelerde tercüman olarak hiç bir ya-
hudi kullanmadı. Çünkü Fas yahudilerinin 
Cezayir yahudileriyle münascbatı olduğunu 
Şerif Ispanyollara bildirmişti.

Bu kadar gizli tutulm akla beraber Salih 
Reis bu cntirikaların kokusunu duydu. 
Şerifin Türklerc karşı olan düşmanlığını bi
liyordu. Binaenaleyh düşmanlarından evvel 
davranmağa karar verdi. Ispanyollar Fas- 
lılarla birleşmeden ikisini de ayrı ayrı vura
caktı . Oranın zaptı büyük hazırlıkları 
icap ettiriyordu. Fakat Buji eldeki tkuv-
vetlerle alınabilecekti. Ufak bir kuvvet
hazırladı. Yeniçerilerle (3000) Kabili muha
ribini karadan, topçuyu da gemilerle deniz
den yola çıkardı . Son derece kabarmış olan 
Summam nehri gemilerin girmesine müsait 
idi (4 ).

( 1) — O güst Kur.
(2) — Ogüst Kur.
(3 ) — Bu hususta ilk teşebbüsün kimin 

tarafından yapıldığı katiyetle malûm de
ğilse dc İspanya vesikalarına göre »Şerif veya 
oğlu tarafından yapıldığına hükmolunabilir. 
(O güst Kur.)

(4) — *‘F. Hieronimo., nun Kont AlkoJete 
mektubu — İspanyol işgaline ait vesikalar — 
Rcvue Africain, sene 1877. sayfa 280 ve Dc 
(P cralta) nin mektubu Sene 1877 sayfa 282.



16 Eylül 1555 de Cezayirliler şehrin ö- 
niinde tesis edilen biri (6 ), diğeri ( 8 ) top
luk büyük.çaplı bataryalarla Bujiye ate
şe başladılar.

İm parator şatosu (M usa) istihkâmı bir 
buçuk günde yerle beraber oldu. Deniz şa
tosu ( Abdülkadir istihkâm ı) artık  tu tuna
madı. Taarruzun altıncı gününde de iç kale 
düştü. İstihkâm lar alınınca Salih Paşa 
hıristiyan ahalinin mallariyle vc askerlerin 
silâh ve cephaneleriyle çıkıp gitmelerini 
teklif etti.

Muhafız kıtaatı kumandanı Don Alonzo dc 
Pcralta mukavemet imkânını görmediğin - 
den bu teklife razı oldu Fakat mevkiin
teslimi esnasında bu mukavele tatbik oluna- 
madı. Asker ve ahali esir edildi. Yalnız 
Don Alonzo (120) kadar yaralı ve hasta as
kerle küçük bir (K aravel) in güvertesine 
atıldılar vc bu çürük gemi ile Alikanta ge
lebildiler.

28 Eylülde Salih paşa Bujiye girdi. Külli
yetli ganaim ve (600) esir aldı. Don Alonzo 
ispanyaya dönünce divanı harbe verildi ve ölüm 
cezasına mahkum oldu. Hüküm Valadolidin 
bir meydanlığında infaz edildi

(Buji) nin elden çıkması Ispanya ahalisini 
büyük kederlere düşürmüştü, im parator ve 
hakimler dc bu kederlere iştirake mecbur olarak 
Don Alonzoyu efkârı umumiyeye feda etmiş
lerdi.

Halbuki kalenin teslimini mazur vc mecbu
ri gösterecek en mükemmel vesaik mevcuttu. İs
panyolların elinde Afrikada Oran, Marsakebır, 
Melila ve Septe kalmıştı.

Salih paşa Ali Sardoyu (600) yeniçeri ile 
Bujide bırakarak Cezayire döndü. Mevkiin ye
ni kumandanı şehrin limanını ve istihkâm
larını vantırmağa başladı (1).

Buji alınarak Ispanyollar lâyik oldukları 
birinci darbeyi yedikten sonra sıra Orana ve 
Fasa gelmişti. Paşa bu uzak Türk memleket
lerinde geçen vakaları, duyduğu Ispanya — 
Fas ittifakı haberleıini ve bunlara büyük bir
ders vermek lüzumunu ve bunun için dc Istan- 
buldan yardıma ihtiyacı olduğunu yazarak oğ
lu Mehmet Beyi biı çok hediyelerle Istanbula 
gönderdi (2).  Padişah Salih paşayı takdir ve 
tahsin ederek onun emrinde bulunmak üzere

(40) kadirga ve (6000) yeniçeri yolladı. Bu do
nanma Cezayirdcn görünür görünmez Matifo 
burnuna giderek orada demirlemesi emri veril
di. Salih paşanın (30) kadirgasile (3000> aske
ri de orada idi.

Bu esnada veba şehri kasıp kavurmakta 
olduğundan hastalığın orduya bulaşmaması, 
ayni zamanda da kuvvet geldiğini düşmanın 
duymaması için bu tedbir alınmıştı.

Donanmadaki kuvvetten başka paşa yerli 
asker ve mühimmat, erzak ve sair ihtiyaçları 
hazırlamıştı. On bin Arap süvarisi, otuz bm 
yerli cenkçi garba doğru yürüyordu. Salih reis 
donanmaya geldi.

Artık hareket emri verilecekti. Fakat çok 
yazık ki memlekete belâ olan hastalık bu kah
ramanı da aldı götürdü. (963 .Vban -1556 
H aziran).

Salih paşa Kuku sultanının kızı ile evlen
miş ve bir oğlu olmuştu. Mehmet adlı olan 
bu zat müahharcn Cezayir beylerbeyi olmuştu. 
Salih paşa vefatında yetmiş yaşında idi.

Şanlı beylerbeyinin ölümü Cezayiri keder
lere boğdu. Fakat hazırlanmış olan sefer geri 
kalmadı. Kumandanlığı Haşan Korso eline al
dı (3). Donanma Mostaganeme erzak ve cep
hane taşıdı. Ordu da yolda kendisine iltihak 
eden kesretli muhariplerle beraber Or«nd gitti. 
Şehrin etrafında hendekler açıldı. Birisi Tlenı- 
»en kapısı karşısında, diğeri şehrin garbındaki 
dağın üzerinde olmak üzere iki batarya konul
du; ordu taarruza başladı ve (Azizler - Saints> 
kulesini zaptetti, kaleyi iyice sıkıştırmağa ko
yuldu. Bu sırada Kılıç Ali paşa Istanbuldan 
gelerek (40) kadirganın geri dönmesi emrini 
tebliğ etti (4 ).

Bu emrin iaiki Adirya Doryanın Akdeniz

(1 ) — Grammont
(2 ) — Ogüst Kur. (U nivers).

(3 ) — Grammont. Haşan Korsoyu Salih pa
şanın kâhyası olarak yazıyorsa da Divanı H ü
mayun mühimme defteri numara (2) de Salih 
paşan n kâhyası Haydarın yaralandığından do
layı taltifi hakkında (9 Cemaziyelâhir 963) ta 
lihli bir inha vardır. Binaenaleyh vefatı zama
nında kâhyası olduğu doğru değildir.

(4 ) —O güst Kur.
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adalarını yakıp yıkarak Çanakkale boğazını 
tehdit etmesinden dolayı ona mukabele için ha
sıl olan ihtiyaç idi ( I J . Istanbuldan gelmiş olan 
kuvvet geri dönüncc Cezayir kuvveti muhasa

rayı devam ettirm eğe kâfi değildi. Binaenaleyh 
geri dönmek zaruri oldu. Rüc’atte  tspanyollar 
orduyu M azagarna kadar takip ederek bazı top 
vc ağırlıkları zaptettiler.

—  10  —

Melımcı ıMi-.il - Hasını K orso  / « i m i m  C ezayire  çıkartm am ak r in d im le  • Paıjanın karaya  
çıkm ası - M uhaliflerin iııılıası ■ M ehmet /Mutanın öldiirii!inesi - Yıısufun m uvakkat beyliği
- M ehm ediilm ehdinin fırsattan istifadeye kalkışm ası ■ M ehm edül Mehdinin öldürülm esi • 
Çok cesıırane b ir  teşebbüs - hasa taarruz ve ‘iııle t - tlııliılm ıılik re  tbdiilm üm inin Cezııyi- 
re ilticaları ■ Is/Minyolların Mostananeııı taarruzu  ■ Hüliin Is/ıanyııl ordusunun ınalıvı -  İla  -  

san /taşanın izdivacı - t b il ü tazizin kıyam ı.

Salih paşanın vefatı üzerine beylerbeyliğe 
Istanbuldan Mehmet paşa tayin olunarak gön
derilmişti (2).

Mehmet paşanın tayini h-beri Cezayire ge
lince zaten zaptı kuvvei karibeyc gelmiş olan 
Oran muhasarasının Osmanlı donanmasının ge
ri alınması sebebiyle terkedilmiş olmasından vc 
yolda çektikleri sıkıntıdan dolayı müteessir o- 
lan yeniçeriler fevkalâde kızdılar.

Haşan Korso Türk, hıristiyan, mühtedi, 
yerli herkes tarafından sevilmiş bir zattı. M eta
neti ve iyiliği ile şöhret almıştı. Bunun tayin 
edilmemiş olmasın; kimse hoş görmedi. Haşan 
Korso da bu umumi teveccühe güvenerek paşa
yı şehre sokmamağa karar verdi. Hangi limana 
gelirse çıkarılmamasını her tarafa em retti. Meh
met paşanın gemisi. Bon, Buji vc Cezayire uğ
radığı halde topla karşılandı. Paşa da Matifo 
burnuna giderek gemiyi orada demirletti. Reis
lere haber göndererek muhabereye girişti.

Reisler ve gemiciler olan işlerden hiç mem
nun değildiler. İçlerinden birçoğu Barbarosla- 
rın ihtiyar arkadaşları idiler. Şimdiye kadar 
hep Kaitler, Beyler bunların arasından seçilir
di. Gemilerle yaptıkları seferlerden külliyetli 
ganimet hissesi alarak zengin olurlardı. Hal
buki yeniçerilerin alûfelerinden başka gelirleri 
yoktu. Bundan dolayı yeniçeriler denizcileri 
sevmiyorlardı. Denizciler de bir kere emir ve 
kumanda yeniçerilere geçerse başlarına birçok 
felâket geleceğini tahmin ediyorlardı.

Bin tenaleyh gemicilerin Mehmet paşa ile

anlaşması güç olmadı. Paşanın şehre kabulü 
için yapılacak tertibatı reisler uhdelerine aldı
lar. Daima liman ve deniz kapısı bahriyelilerin 
muhafazasında bulunuyordu. Karanlık bir ge
cede bahriyeliler limana civar sokakları tuttular. 
İstihkâmların ve postaların nöbetçilerini ve mu
hafaza postalarını bastılar ve kaldırdılar. Yerle
rine bahriyelileri koydular. Paşayı limana çı
kararak saraya soktular. Paşa Cenine sarayın
dan emirlerini vermeğe başladı. Muhalifet re
isleri tutulup öldürülüyordu. Haşan Korso ve 
Buji kumandanı Ali Sardo ve Bondaki Mustafa 
işkence ile öldürüldüler. Yeniçeriler itaate 
mecbur edilmişlerdi. Fakat mağlûp olduklarını 
kabul etmiyorlardı.

M üteaddit idamların verdiği korku biraz 
sonra intikam arzusuna döndü. Sabık Tlemsen 
Kaidi Yusuf isminde birisi Haşan Korsoya pek 
samimi merbutiyetinden dolayı onun öcünü 
almağa yemin etmiş vc kıyam hazırlıklarına gi
rişmişti. İhtilâlciler münasip bir fırsat bekli
yorlardı. Bu sırada şehirde veba hâlâ devam

(1) — İspanyol ve İtalyan müverrihleri bu 
sebebi kabul ediyorlar. Fakat Grammont. H a
şan Korsonun Istanbula danışmadan kuman
dayı deruhte etmesini Divanı Hümayunun hos 
görmediğini ve bu kadar büyük bir kuvvetin 
ona emniyet edilmesini caiz görülmemiş olma
sı ihtimalini ilâve ediyor.

(2 ) — Mehmet paşayı bazı tarihler Tekeler- 
li, bazıları K ürt oğlu. Çelebi, Türk Mehmet pa
şa olarak kaydediyorlar.
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ediyordu. Mehmet Paşa hastalığa tutulm aktan 
korkarak şehrin üç fersah garbında (Cap 
C a\ inc / mevkiine kurduğu çadırlarda o tu ru 
yordu. Reisler ahvali sükûnetli görerek denize 
çıkmışlardı. Bundan istifade ile Yusuf vc a- 
damları harekete geçtiler. Kapıları vc istih
kâmları elde ederek paşanın ordugâhına koş
tular.

Mehmet paşa ilk gürültüde hemen atm a 
bindi. Ayaklananlara karşı tertibat almak için 
şehre doğru dört nalla sürdü. Fakat kapıları 
kapalı buldu. Hiç bir taraftan imdat almağa 
imkân göremeyince geri döndü. Derhal (Şeydi 
Yakup) türbesinin ruhaniyetine sığınmak is
tedi. Fakat arkasına düşenler yetişmişlerdi. 
Paşa attan inerek ayağı yere basar basmaz ihti
lâlcilerin başı Yusuf mızlakla vurarak öldürdü 
ve kafasını kesti (1 ). Bundan sonra dehşetli bir 
karışıklık çıktı.. Herkes Yusufu Cezayir beyler
beyliğine kabul etti.

Yusuf hemen Cezayir hâzinesini açtırıp 
arkadaşlarına dağıttı. Fakat bu hüküm vc hü
kümet çok sürmedi. Beş altı gün sonra Y u- 
suf ta öldü. Ölümünün vebadan olduğunu 
söylediler. Salih paşanın eski halifelerinden ve 
ölürken valiliğe geçirilmesini tavsiye ettiği 
Kait Yahyayı beylerbeylik vekâletine getirdi
ler. Yahya reislerle birleşerek sükûneti tesise 
uğraştı vc Istanbuldan gelccek zatı bekledi (2).

Ilıısıııı P a şa n ın  ik in c i ılc fıı B e y le rb e y liğ i :
Sonraları olduğu gibi Divanı Hümayun he

nüz yeniçerilerin asiliklerini cezasız bırakacak 
kadar düşmemişti. Mehmet paşanın öldürül
mesi Istanbulda büyük hiddet uyandırdı. H ün
kâr mutlaka asilerin cezalandırılmasını emretti. 
Cezayir beylerbeyliğine en münasip zat H ay
rettin  paşanın oğlu idi. Babasının ananelerine 
varis ve Cezayir ahalisinin muhabbetine maz- 
har ve ilk silâh arkadaşlığı yaptığı reislerle dost 
idi (3 ).

Haşan paşa ikinci defa Cezayir beylcrbeyli 
ğine tayin olunarak 964 Şevval (1557 Haziran) 
da yirmi galerle Cezayire geldi. Bu gemilerin 
m ürettebatı ile Cezayir bahriyelileri yeniçerile
ri mağlûp edecek kudrette olduklarından hiç 
bir mukavetet görmeden hükmeti elin aldı.

Salih paşanın vefatından sonraki karışık
lıklar ve Mehmet paşanın az süren bir hükû- 
metden sonra öldürülmesi Mehmcdülmehdinin

gözünden kaçmamış ve bundan istifade ümidine 
düşerek Ellmansur İbni Boğanı kumandasında 
bir kuvvet göndererek Tlemseni zapta kalkış
mıştı (1557). Fakat Tlemscnde (500) Türk 
vardı. Kaleye kapanan bu kuvveti çıkarmak 
içir. Maıısurun gayı etleri hep boşa gitti.

İbni Boğanî torununu Tlemsen sultanı ola
rak ilân etti, fakat ( İç kale - Meşver) i alama
dı. Haşan Paşa Cezayire gelince bu havadisi aldı 
ve ilk işi Tlemsendeki yoldaşlarını kurtarm ağa 
koşmak oldu. Paşa (6000) yeniçeri vc (17000) 
yerli askerle hareket etti. Ayni zamanda da 
Türklere kuvvetli bir düşman vaziyeti almakta 
olan Şerif Mehdiden bir hile ile kultulm ağı dü
şündü ve Salih kâhya isminde birisinin emri 
altında küçük bir süvari müfrezesini Marakeşe 
doğru gönderdi. Bunlar Haşan paşanın zul
münden, şiddetinden bahisle Şerife dehalet e- 
derek bir fırsat düşünce onu öldürmek talimatı
nı aldılar.

Haşan paşa Tlemsen üzerine yürürken 
bunlar da Şerife mülâki oldular, .Jerif Mehdi 
bunları iyi kabul etti ve kendi muhafızları a ra
sına aldı. Türklerden mürekkep olan muhafa
za kıtası da bu y-en! arkadaşları bulduklarına 
çok memnun oldular.

Az müddet içinde Salih Kâhya hepsinin 
reisi oldu (A). Bu esnada Şerif (Süs daki Ber- 
berilerin isyanını teskin için hareket etmiş ve

(1 ) D. H. M. N : 2 de Rebiyülahır 964 
tarihli ve Cezayir beylerbeyi Mehmet Paşadan 
mcktııp geldiği hakkında bir kayd vardır: bu - 
na göre Mehmed Paşa (964 - 1557) senesi ba
şında sağ vc hüküm ette bulunduğu anlaşılıyor.

(2 ) — Revü Afriken, sene 1377. sayfa 287, 
Ispanyol vesikaları arasında ikinci Filibirt (21) 
Temmuz 1557 tarihli vc Cezayir valisi Kait 
Mustafaya hitabenyazılmış bir mektubu vardır. 
Bu zatı hiç bir müverrih yazmıyor. Belki Yu- 
sufun ölmesinden sonra birkaç gün beylik yap
mış birisidir.

( İ )  — Grammont Haşan paşanın beylerbeyli
ğe intihabında Fransız sefirinin muhalefeti gö
rüldüğü vc fakat Rüstcm paşanın. Haşan paşa
nın Fransızlara iyi muamele edeceğini temin 
eylediğini yazıyor.

(4) — Salih kâhyanın bu inanılmaz ve pek 
ccsuranc seferi hakkında (Torcs) in 397 ve mü
teakip sahifeleri, Haydonun 114 üncü sahifesi,



bütün muhafızlarını yanına almıştı. Salih 
kâhyanın beklediği fırsat anî (D ern) dağlarında 
(Aklakel) mevkiinde çıktı.

(964) senesi sonunda '2 3  Teşrinievvel 
1557; de Şerif Mehdi çadırının dışında erken
den talime çıkmış olan Türk süvari kıtasının 
güzel manevralarını seyrediyordu. Bira n ol
du ki süvariler Şerifi ortaya almış bulundular. 
Şerif çadıra çekilmek istedi. Fakat ayağı çadı
rın ipine dolaştı ve düştü. Salih kâhya (71) 
yaşındaki bu ihtiyarrn bir baltada başını kese
rek torbaya koydu. Çadınn içerisi derhal yağ
ma edildi. Sultanın yanında olan diğer şahıs
lar da öldürüldü. Süvari müfrezesi artık yapı
lacak bir şey olmadığını görerek Ağadır ciheti
ne at saldılar. Orada bir gemi bularak denize 
açılmak emelinde idiler. Fakat bunu bulama
yınca (T arudan) ı zaptederek oraya kapanmağa 
vc havale intizara karar verdiler.

Pek cesurane olan bu karar verilirken 
Mehmcdülmehdinin ölümü Fas şehrini karma 
karışık etmiş ve müteveffanın oğlu Ebu Mu
hammet Abdüllah El Galip Fas hükümdarı ilân 
olunmuştu. Merakeş de bu intihabı kabul e t
miş ve yeni hükümdarın taraftarları Mehdinin 
mevkuf bulunan kardeşi Elarcçle bütün ailesi 
efradını öldürmüş; Haşan paşa Tlemsenc gele
rek Kait Safayı ve maiyetindekileri kurtarmış 
Faslılan kaçırmış bulunuyordu.

Muhammet El Galip Tarudanı bir vuruşta 
alarak yerleşen Tüıklere karşı asker gönderdi. 
Faslılar Türklerin içinde bulunan Yahudiden 
dönme bir hainin ihanet ederek kapıyı açması 
sayesinde içeri rirdilerse de T ürk süvarileri de 
Tlemsen tarafına çekilmeğe muvaffak oldular. 
Yolda epeyce arkadaş zayi etmekle beraber 
Draa ve Sicilmase yolu ile Tlemsene geldiler.

Şerifin, başı Istanbula gönderilerek sur
lardan birisine asıldı ve çürüyünceye kadar o- 
rada kaldı (1). Salih kâhyanın Cezayirden Ag- 
dire ve Tlemsenc kadar olan seyahati en kısa 
yoldan (2600) kilometrelik bir mesafedir. Bu 
kadar uzun ve tehlikeli bir vazifeyi yapıp döne- 
bilmekteki kudret, hayret ve takdirlere şay&n-

Elgufraninin 78 vc müteakip sahifelcri. ö ğ ü st 
Kurun 128 inci sahifesi, Hanri dc Kastricnin 
(B ir Fas sefirinin Türkiycye seyahati) nam 
eseri tafsilât veriyor.
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dır. Haşan paşa Mehmcdülmehdinin vefatiyle 
hasıl olan karışıklıktan istifade etmek için Fas 
üzerine yürüdü. Faslılar f4000) tüfekli, (10) 
bin piyade, (30) bin süvari kuvvetinde idi. 
Vadiilebcnde Haşan Paşa ordusunun karşısına 
çıktılar (2 ). ilk günkü muharebe çok 
şiddetli oldu. Gece bastığı halde galebenin 
hangi tarafta olduğu belli olmamıştı. Haşan pa
şa mevkiini tahkim ettiriyordu. Fakat kendi 
kuvvetinin zayıf olduğunu görmüştü. Rüc’at 
zamanında İspanyolların hattı rüc’atinc taarruz 
için hazır bulunmakta olduklarını haber almış
tı. Binaenaleyh vaktinde harbi keserek çekil
mek kararını verdi. Düşmanı aldatmak için 
ordugâh ateşlerini yanar bırakarak geceleyin çe
kilmeğe başladı. Yerli süvarilerle sipahileri 
karadan Tlemsen yolu ile gönderdi. Yeniçeriler
le topçuyu Melila civartndaki Ksasda gemilere 
bindirdi (3). Donanma zaten Ksasda bekli
yordu. Cezayire döndüler.

Bu sefer pek açık gösterdi ki Ispanyollar 
(O ran) da bulundukça Fasın içerilerine doğru 
essalı bir hareket yapmak kabil değildir. Paşa 
bu andan itibaren İspanyolları Orandan kov
mağa vc o zamana kadar Molayanın öte tarafına 
hiç bir taarruz yapmamağa karar verdi.

Kont Alkodet ise kuvvetinin azltğmdan 
dolayı paşaya esnayı rüc*atinde, taarruz fırsa
tını kaçırdığından dolayı son derece müteessir 
olmuş, krala müracaat ederek yalnız Mostaga- 
nemin zaptı şartiylc (4) ve bin müşkülâtla (5) 
Kral meclisinden birkaç alay asker alabilmişti.

Molay Mehmedülmchdinin oğullarından 
Abdülmümin çok kahramandı. H er fırsatta fe
dakârlık yapmıştı ve daima da mertçe çalışı
yordu. Bu hal »altanata geçen kardeşinin şüp
hesini uyandırdı; yanına çağırdı.. Abdullah El 
Galip amcası Elareçlc ailesini öldürttükten 
sonra diğer amcalan Ebu Sait Osınani de üç oğ
lu ile beraber bokğazlatmış olduğundan Abdül-

(1 )  — ö ğ ü t Kur. sahife 130.
(2) — ö ğ ü t Kur.
(3 ) — Forbige.

(4 ) — Grammont.
(5 ) — Divanı Hümayunun mühime defteri 

numara (6). sahife (451). ög iis t Kur üçüncü 
kardeşleri olarak Ahmet adlı bir zatın da geldi
ğini yazıyor.
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mümin kendi başından korkarak kardeşi Ab- 
dülmalikle Cezayire iltica ettiler «.•

Haşan paşanın Tlemseni tekrar aldığını ve 
Faslılann da bir harekete geçmiyecek dere - 
ceye geldiğini gören Alkodet bütün Oran eyale
tinin elinden çıkmakta olduğunu anlıyordu. 
Binaenaleyh İspanyadan aldığı askerle Mosta- 
ganemi zapta teşebbüs etti. Faslılar tabiatiyle 
İspanyolların müttefiki idiler. İbni Boğanı kes- 
retli süvari ile Ispanyollara yardıma gelmişti. 
Yeni Şerif Muhammedülgalib ilk işarette Ceza
yire hücuma hazırlanıyordu. Türkler Mosta- 
ganeme imdat için ilerleyince, yahut Mostaga- 
nem muhafızları rüc'at edince Fas ordusu 
Maskara — Milyana istikametile taarruz ederek

gerilerini alacaktı. Proje iyi tertip  edilmişti. 
Fakat Faslılar vaktiyle hazırlanamadılar. Alko
det on iki sene evel büyük bir tehlike geçirmiş 
olduğu yola gene atıldı (1).

Alkodet (22 Ağustos 1558) de flO - 12) 
bin Ispanyol, külliyetli yerli asker ve kuvvetli 
topçu ile Orandan hareket etti. Dört büyük 
galyot erzak ve cephane dolu olarak denizden 
geliyordu.

Bütün hazırlıkları ve kararlan haber almış 
olan Haşan paşa da denizden ve karadan hazır
lanmıştı ve A r/ö  hizalarında denizde düşman, 
gözetliyordu Ispanyol ordusu deniz kıyısı
nı takiben erzak ve cephane yüklü galyotların 
Haşan paşanın kadırgaları tarafından zapto- 
lunduklarını gözleriyle gprdüler. Bu ilk zayiat 
düşmanın maddiyat ve maneviyatını bozdu. 
Biraz sonra açlık yüz gösterdi.

Tlemsen beyi kale muhafızları ve sancak 
askerleriyle gelip yetişerek düşmanın sağ cena
hında bekliyordu (2). Bundan dolayı etraftan 
erzak toplamak Ispanyollar için mümkün değil
di. Mühimmatlannı da Cezayirlilere kaptırm ış
lardı. Bundan dolayı Mazağran kapılarını yı
karak taşlanndan gülle yapmağa uğraştılar.

Erzak ve mühimmat gemilerinin elden 
gitmesine rağmen Alkodet Mostaganeme hü
cumda ısrar etti. Zaten yapılacak başka şey 
de yoktu. Türklerin mevkkine imdat getirme
lerinden evvel şehri ve kaleyi alabilirlerse bel
ki ihtiyaçlarını kısmen olsun tedarik edebilme
leri ümidi vardı. Ispanyollar Mostaganeme 
yaklaşarak kapılan topa tutm ağa başladılar.

Kıtaat geceleyin surlara yaklaştılar ve fecirle 
beraber gediklerden hücum ettiler.

Fakat ahali sokaklara bile siperler, barikat
lar yapmış ve her evi müdafaa haline koymuştu; 
Cezayirin mutlaka im datlanna geleceğine olan 
kat’i imanlariyle müdafaada devam ediyorlardı. 
Filhakika Haşan paşa beş bin tüfekli ve bin 
sipahiyi cebri yürüyüşle imdada göndermişti. 
Yolda bu kuvvete 0 6 0 0 0 ) de yerli ilâve olundu 
ve İspanyolların hücum ettiği günün öğle vak
tinde yetiştiler.

Ayaklannın tozu ile hücuma kalktılar. 
Çılgınca boğuşma neticesinde düşmanı kaleden 
sahraya doğru attılar. Gece olup iki taraf ta 
muharebeden ayrılınca açltk, uykusuzluk, yor
gunluk, harp yerlerinde bırakılan yaralıların 
feryadı Ispanyollarda hiç kuvvet bırakmadı. 
Güneş bu hazin levhayı aydınlattığı vakit ts- 
panyollar her taraftan kuşadılmış olduklarını 
gördüler. Sağ «renahlannda "Hemsenliler, sol 
cenahlarında donanmadan çıkan Türk bahriye
lileri bulunmakta ve donanma da topçucu ile 
İspanyolları dövmekte idi. En çabuk surette 
kaçmaktan başka çare yoktu. Haşan paşanın 
yerli süvarileri Mağgaran yoluna doğru saldı
rarak o yolu da kesmek için koşuyorlardı. 
(A lkodet) in müttefiki olan (İbni Boğanı) nin 
süvarileri ise dört nalla köylerine kaşmış yahut 
müttefiklerinin aleyhine dönmüşlerdi.

Her taraftan Ispanyollara hücum başladı. 
Alkodetin ve zabitlerin gayretine rağmen az za
man içinde bozgunluk yüz gösterdi. Alkodet ve 
oğlu (Don Ma: tin) birkaç taburu Mazağrana 
kadar toplu olarak elde tutabilmişlerdi. Fakat 
Mazağranda bunlar da korkudan çıldırmış gibi 
bir hal alarak darmadağın oldular, ihtiyar 
kumandan bu bozgun askerin ayakları altında 
ezildi. Boğuldu... Ölüsü çiğnendi... Oğlu Don 
Martin esir oldu. İki sene sonra külliyetli fid- 
yci r.ecat vererek kurtuldu (3 ).

Bütün ordu ya esir, ya maktüldü. Hiç bir 
ferdi kurtulmamıştı. Ispanyollann Oranı işgal
leri altında bulundurdukları iki asşr içinde uğ
radıkları en büviik hezimet budur. Ordunun

(1) — Grammont.
(2) — Grammont. Tlemsen kaidinin Kılıç 

Ali olduğunu iki yerde sarahaten yazıyor.
(3) — Grammont.
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mahvı katisi Makta civarında vaki olm uştur (1)
İspanyolların bu mahvi (9) Eylülde 

(Sen Ju s t) e erişti. Fakat ölüm yatağında o- 
lan Şarlkenden gizlendi (2 ). Bu mağlûbiyet 
Afrikadaki İspanyol kıtaatının en iyi zabitle - 
rini ve kumandanlarını mahvetmişti.

Bundan sonra Ispanyollar yalnız Oran 
şehrinin muhafazasiyle kanaat ederek civar ara
ziye el sürmekten vazgeçtiler. Maamafih Oran 
valilerinin bütün himmetlerine ı.ığmen mev'ti- 
her taraftan sıkıştırılıyordu.

* Haşan paşa Cezayire dönünce yeniçerile
ri daima itaatte tutabilmek için bir muvazene 
kuvveti ve icabında onların verini tutacak bir 
ihtiyat kıt'ası meydana getirm ek istedi. Bu 
emelini yapmak için Mostapanem zaferinden 
ionra miktarları pek artan Ispanyol mühtedi- 
lerini topladı. Onlara tüfek verdi. Babasının 
eski arkadaşlarından ve sadakati şüphesiz olan 
bir zatın kumandası altına koydu. Dahilde ken
disine bir istinat olmak üzere (Zuaua) .Ş’cyhi 
Ibni El Kadinin kızı ile evlendi ( !).

Buhasunda Haşan paşa ile uyuşacağını ü- 
sebep (Beni Abbas) reisi Abdülâzizin istiklâli
ni ilân ile Bujiyi elde ederek bir hükümet kur
mak maksadı idi. Abdülâziz düşündüklerini 
yapmak için hazırlığa başlamc’, top ve cephane 
bulmuş, kaçan esirlerden bin kadar hıristiyan- 
dan ücretli bir kıt’a teşkil etmişti.

Bu hususta Haşan paşa ile uyuşacağını ü- 
mit ederek dostluk tem inatında devam edi
yordu. Fakat daima aralarında düşmanlık o> 
lan (K uku) reisinin Türklerle birleştiğini gö
rünce birdenbire düşmanlığı açığa vurarak 
Mecana ve Zemmora (4) burçlarını aldı ve 
muhafızlarını Öldürdü. Bu suretle başlıyan 
cenkleşme iki sene sürdü. Seferin iptidası yeni
çeriler için çok fena olmuştu. İki defa biribiri 
ardınca mağlûp olmuşlardı. (1559) senesi Ey
lülünde Haşan paşa (6000) tüfekli (600)  sipa
hi ile Cezayirden çıktı. (Kabili) lerden de 
(4000) cenkçi bunlara birleşti, (Ibnül Kadi) 
de geri kalan efradı ile, muharebe esnasında 
Beni Abbasların arazisini istilâ edecekti.

(Beni Abbas) ların reisi ise (K laa) (5) 
nın altında (16-18) bin kişi toplamıştı. Hücu
ma en evvel (Beni Abbas) lar başladılar. H ü
cumdaki şiddet bir an T ürkler arasında karışık

lıklar çıkardı.Birkaç saat muharebe şüpheli kaldı.

Bu sırada Abdülâziz bir kurşunla öldüğünden 
askerleri dağıldılar ve mevki zaptedildi (6). 
Ertesi gün Abdülâzizin kardeşi Mokrar.i as
kerlerini daha uzakta toplıyabildi.

Muharebeye devam etti, fakat büyük çar
pışmalardan ziyade arazinin müsait olduğu 
çete usulü harbini tu ttu . Bu usulle Türkleri 
yoruyor ve zayiat verdiriyordu. Fena mevsim
ler geldi. Kışın bu dağlar çok çetin olurdu. 
Bu esnada Fas hükümdarının Cezayirin garp 
taraflarını basmağa hazırlandığı duyuldu. Is
panya kralı da kuvvetli bir donanma tertip 
ediyordu. Alkodetin ölmesile soğuyan Fas
— Ispanya dostluğu Kral ikinci Filip yeniden 
canlandırmıştı. Bu haller Haşan paşayı Mok- 
raniye karşı yumuşak davranmağa şevketti. 
Mokrani Türklerin hâkimiyetini ve tabiiyetini 

kabul etmek vc senevi ufak bir vergi vermek şar- 
tiyle barışıklık oldu (7). (1559). Barbaros kar
deşler bir avuç Türk kahramanı ile bir Ceza
yir eyaleti kazandıkları gibi H ayrettin paşanın 
(Benden yarardır) (8) dediği ve kendi yetiş
tirdiği T urgut da evvelâ Mehdiyede bir beylik 
kurmağa uğraşmış, fakat şehri Ispanyollara 
kaptırmıştı.

T urgut reis Cirbedeki baskından dünyayı 
takdir ettirecek bir tedbirle kurtulduktan sonra 
(15 Ağustos 1551 - 958) de Trablusgarbı al-

(1) — Forbige.
(2 ) — Grammont.
(3 ) — Grammont ve Forbige. bu izdivaçta 

müttefikler. Hammer Haşan paşanın Turgudun 
kızı ile evlenmiş olduğunu yazmakta olduğun
dan ikinci defa izidavc olması lâzımdır.

(4) — Zemmora Relizanenin 20 kilometre 
şarkı cenubisinde Tiyare yolu üzerinde bir 
köydür. Mecana Setif ovasının garp kısm - 
na verilen isimdir.

(5) — Klaa yahut Klaar Beni Abbas. Burcu 
Ebu Araricten 6 kilometre şimali şarkide pek 
arizalı ve âdeta çıkılmaz bir halde dar bir yay
lanın üzerindedir. Şimdi bile buraya dar bir 
keçiyolu ile çıkılır. Beni Abbas kelimesini 
avrupa M uharrirlerinin ekserisi (Labez) şekli
ne sokmuşlardır.

(6 ) — Forbige.
(7 ) — Forbige.
( )  — Tuhfetülkibar.



maştı. Turgudun kılıcının hakkı olan bu eya
let Tacura valisi M urat paşaya verilmiş ve an
cak onun vefatında Turguda tevcih edilmişti. 
T ürkler Şimali Afrikaya ayak basalı lspanyol- 
lar felâketten felâkete uğramış, Mısır, Trablus, 
Cezayir kıt’aları Türklere geçmiş vc arada ka
lan Tunus ta Ispanyol haraçgüzarı hükümdarın 
nüfuzu surların dahiline münhasır kalmıştı.

Papa dördüncü ( Pi) Türklere karşı bir 
haçlı ordusu teşkiline bütün gayretini sarfedi- 
vordu. Başta Malta ocağı olmak üzere Ispan
ya, İtalya ve Sicilya limanlarında bu sefere 
hazırlıklar yapılıyordu.

Türkleri kendi istipdatlarına ve menfaat
lerine zararlı gören Cirbe ve Trablus şeyhleri 
de ( ( i  İspanyaya taraftar olarak onlardan yar
dım istemişlerdi.

H ıristiyanların bu hazırlıklarını Cezayir 
beylerbeyi ve Kaptan paşa haber alarak (22 
Zilkade ve 15 Şevval 966) da Istanbula bil
dirmişti.

Hazırlıkları Turguda karşı olduğu bilin
mekle bareber ihtiyaten her tarafta müdafaa 
tertibatı alınmıştı (2). Tunus hâkimine bile 
namei hümayun yazılarak T urgutla ittihad ü- 
lere olup Hıristiyanların m azarratlarının dePi 
için islâma müzaheıet etm eli istenmişti. Ordu 
hazırlanmış ve donanmanın (967) Recebinde 
Nevruzu mübarekte (3) düşman tecavüzünün 
men'i için hareketi Kaptan Piyale paşaya em- 
rolunmuştu.Donanmanın mevcutiyeti dolayısiy- 
le düşman yazın taarruza kalkışmadı. Donan
mamız da kışlamak üzere Istanbula döndü. Bu 
hali fırsat bilen müttefik düşman donanması 
ve ordusu Trablus taarruzunda üssühareke ola
rak kullanılmak üzere (12 Şubat 1560) da Cir- 
beye giderek zaptetti. Tahkim ata başladı. Bu 
haber Istanbula varınca zaten (Seferi derya) 
mevsimi de gelmiş olduğundan Piyale paşa ha
reket ve (15 M artta) Cirbe önünde göründü- 
Beş gün sonra da T urgut yetişti. Muharebeye 
başlandı. Düşmanın ordu ve donanması bura
da (1560) Mayısında hemen kâmilen mahvol
du denilecek derecede hezimete uğradı (4 ). 
Düşman kafalarından yapılan Ehram (19) un
cu asrın ortasına kadar duruyordu. O tarihte 
Tunus beyi TBurc O rrüs) denilen kemik yığı
nını (H om mctussukj daki hıristiyan mezarlığı
na taşıttı (5 ).

Haçlıların bu bozgunluğu T ürk nüfuzunu 
bir kat daha yükseltti. Bu parlak zaferi gören 
Fas hükümdarı Cezayire karşı hazırlayıp hu - 
duda göndereceği ordusunu geri aldı (6,). Fa
kat Cezayir beylerbeyi Faslıların hududa ilerle
me cüretini de cezalandırmak istiyordu. Haşan 
paşa uzun bir sefere yanındaki muhafızları da a- 
lıp götürünce yeniçerilerin şehirde isyan çıkara
caklarını bildiğinden gaybubetinde şehri mu - 
hafaza etmek için (Zuaua) lardan (7) bir alay 
teşkil etti. Yeniçeriler bu teşkilâtı kendi nü
fuzlarına mugayir gördüler. Yoldaşlar Haşan 
paşanın hâmisi olan sadrazam Rüstem paşanın 
ölüm döşeğinde olduğunu duyarak Haşan pa
şayı ani bir teşebbüs ile ortadan kaldırmağa 
düşündüler. Fakat Gazi H ayrettin paşanın 
herkesçe sevilmiş olan oğlunu öldürmeği teh
likeli buldular. (1561 - 969) senesi Haziranın
da Cenine sarayının methalini zorladılar. Pa
şayı ve taraftarlarını tuttular, bir gemiye koya
rak birkaç bölük başı ile Istanbula gönderdiler.

Bölük başılar Haşan paşanın yeniçerile
rin lâğvi ve yerlilerden asker teşkili ile bir 
Şimali Afrika im paratorluğu yapmak niyetinde 
olduğundan eseri sadakat olarak müşarülnilcy- 
hi tutup Istanbula gönderdiklerini Divanı 
Hümayuna arzedeceklerdi. H akikat hal ise baş
ka idi. Paşa ocağın mevcut teşkilâtının ka
rada vc denizde daimi bir harbi mucip olup ye-

(1 - 2 - 3) D. H. M.
(4) — T urgut reisin vekayii Trablus kıs- 

mındadır.
(5 ) — (Juan) ın Tunus ve Cezayir rehberi.
(6) — ö ğ ü s t Kur Fas ordusunun Tlemsen 

hududunu geçerek oralarını zapt ile ahaliyi 
isyan ettirdiğini ve İspanyolların mağlûbiyeti 
üzerine ordusunu geri çektiğini ve kıyam etmiş 
olan reisler de mallarını, mülklerini bırakarak 
Fasa kaçtıklarını ve Faşta Şeril tarafından izaz 
vc ikram ve kendilerine yer verilerek memuri
yetlere tayin edilmiş olduklarını yazıyor.

(7 ) — "Zuaua., kabilesi Türklere sadık ve iyi 
asker olduklarından bunlardan muntazam kıt’- 
alar teşkil olunmuş vc bunlara kabilelerin ismi 
verilerek "zuaua., taburları denilmiş ve kelime 
(Zuhaf) haline kalbolunmuş ve Fransızlar da 
ayni teşkilâtı kurarak (Zuav) ismi vermişler
dir.
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niçerilerin intizamsızlıkları cihetiyle idarei hü
kümeti gayri mümkün bir hale koyduklarını 
görmüştü.

Kendisi bir yerliden doğmuş olduğundan 
yerlilerin teveccühünü celbetmişti. Haşan pa
şanın beylerbeyliği Kul oğullarının yüksek me
m uriyetlere gayri lâyık oldukları hakkında- 
ki rivaretlerin fiili bir tekzibi idi (1 ).

Haşan paşaya karşı ayaklananların ba
şında olan yeniçeri ağası beylerbeyi ve muavi
ni Köse Mahmut ta kâhya olarak hükümeti 
idareye başladılar. Fakat üç ay sonra Istan- 
buldan bir donanma ile Ahmet paşa geldi (2 ). 
İsyan reislerini tu tup gemilere koyarak Istan- 
bula gönderdi ve orada kafaları kesildi. Bu 
Vukuat esnasında memleket dahilinde asayiş
sizlik son dereceye gelmişti. Ahmet paşa bu 
fenalıkları ıslaha uğraştı ve muvaffak da olu
yordu. Fakat < 1S62 - 970) dr birdenbire öldü. 
(4^. Beylerbeylik vekâletine ihtiyar Yahya Bey 
getirildi. Ahmet paşa öldükten üç ay sonra 
Fenerli on kadirga ile H ayrettin paşa zade H a
şan paşa üçüncü defa olarak Cezayire geldi.

Yeniçerilerin karşı koyması ihtimaline kar
şı Kaptan Paşa kadırgaları beylerbeyinin em - 
rine vermişti. Fakat isyan reislerinin uğradık
ları akibet yoldaşların gözlerini yıldırmış oldu - 
ğundan paşa rahatça çıkarak Ceniyeye yerleşti 
vc evvelce çok zaman düşünmüş olduğu (O ran) 
seferinin hazırlıklarına başladı.

Türklerle Ispanyol mühtedilerinden 
(15000) tüfekli (1000) sipahi ve Beni Abbasla 
Zuaualardan (12000) yerli çenkçi topladı. E r - 
zak vc mühimmatı donanmaya yükletti. Donan
ma evvelâ Mostaganeme sonra (A rzö) ye gidip 
demirliyecekti.

Haşan Paşa Cezayirin idaresini Halifesi 
(Ali Şteli) ye bırakarak 5 Şubat (1563 - 971) 
de hareket etti. Makta nehri üzerine Tlemsen 
kaidi / AIi İskender Rize,) kumandasında bir 
kaç tabur bıraktı; bunların vazifesi geri ile mu
vasalayı temin ve İspanyolların erzak topla - 
masını menetmekti. Haşan Paşa kara ordusu 
ile 3 Nisanda O ran civarına gelerek (Resül 
Ama) da ordugâh kurdu (4 ).

İlk gün (Azizler kulesi T our des Saints) 
önüne iki batarya konuldu. Oran valisi Alko • 
detin oğlu Don Alonzo de Cordova ve ( Mer • 
salkebirj muhafızı da kardeşi ( Marquis de

Cortes don M artin) idi. H er iki mevkiin de 
mühimmat ve malzemesi azdı. Cezayirlilerin 
taarruzu üzerine İspanyadan gönderilmiş olan 
imdat kuvveti ş-ddetli bir fırtınadan dağılmış, 
mahvolmuştu, h; (tâ (Don Juan Mendoze)

(1 ) — Kul oğullarının (K crrase) yani rüe- 
sai hükümet olamıyacağ. hakkındaki kaide her
halde yeniçeri divanı tarafından konulmuş ola
caktır. Tarihi malûm değilse dc Milâdî on al
tıncı asrın sonunda konulmuş olması pek hatalı 
hS tahmin değildir. Bu kaidenin Oruç reis 
Vırafından konulduğu rivayet olunmuşsa da 
Oruç zamanında daha Kul oğulları yoktu. 
(Seyid Abdurrahman Sealcbi) nin Oruca bu 
fikri ilham ettiği rivayeti de yanlıştır. Çünkü 
mezkûr mıırabit Türklerin Cezayire gelmele
rinden (40) sene evvel ölmüştür.

(2) — Grammont Ahmet paşanın (kapıcı) 
vc Forbiga (A m iral) olduğunu yazıyor.

3) — Grammont Ahmet paşanın zehirlendi
ğini ve Forbiga ölümün şüpheli olduğunu fakat 
tenevvür etmediğini kaydediyor.

(4 ) — Oran şehri (Vadii Rehhi) nin iki ta 
rafındaki yamaçlarda yapılmıştır. Manzarası 
Cezayir kadar lâtif değildir. Arap müverrihle - 
rine göre (902) de Endülüs denizcileri tarafın - 
dan kurulm uştur. (1509) senesi 17 Mayısta 
İspanyolların eline geçmişti. Ispanyollar oza - 
mandan itibaren bütün gayretleriyle burasını 
tahkim ettiler. Şehrin etrafı surlarla çevrilmiş 
ve her tarafta rahkimat yapılmıştı.

tik İspanyol valisi Rosalkasar Lıurcü! 
ahm er Kırmız burç) da oturm uştu. Mez
kur burç Rehhi vadisile Rouina vadisi a ra
sında askeri binalardan müteşekkildir. Uç
kulesi olup birbirlerine surlarla rapto -
Ummuştur. Buraya şimdi Yeni Şato denilmek 
tedir. Oranı Türkler alınca Garp beyi de ay
ni şatoda oturm uştur. Kapısının üzerinde 1206 
(1792) de Haşan Paşa tarafından fetholundu- 
ğuna dair Arapça bir kitabe vardır.

1832 deki nüfusu (250) müslüman. (750) 
Avrupalı, (2800) yahudi olmak üzere 3800 idi. 
(Juvanın Tunus ve Cezayir rehberi) İç kalesi, 
eski yerlilerin tahkimatı tamamile yıkılarak 
onun yerine yapılmıştı. Rehhi vadisinin cenu - 
bunda ve haricindeki kısma (Resülayn) vadisi 
denilir. Cezayirlilerin eline geçince (Paşa ca-



kumandasındaki amiral gemisi bütün mal ve 
car.la batmıştı (1 ).

Biraenaleyh, İspanyolların kalenin dışarı
sına çıknrâk taarruz ordusunun muhasara hat
tının tesisini menetmesi imkânsızdı. Yalnız 
surların vc tahkimatın ınüdafaasile iktifa ede - 
çeklerdi. İlk hücuma uğrıyan (Azizler kulesi; 
düştü. Haşan Paşa Mersalkebiri de alıp donan
maya emniyetli b ir liman ve mühimat ve mal
zemeye depo yapmak istiyordu.

(Sen Mişe!) kulesi kumandanına teslim 
olması teklif edildi, ve Haşan Paşa donanma 
ile gelecek olan toplan beklemilerek toprak 
sürüp hendekleri doldurarak kuleyi almağı tec
rübeye kalkıştı, t ki gün bizzat kendi kumanda- 
sile üç defa kuleye merdivenleri dayamağa mu
vaffak oldu. Fakat mukavemet şiddetli idi. Geri 
çekilmek mecburiyeti hasıl oldu. En iyi zabit
lerle (500) cesur yoldaş burada feda edildi. 
Ispanya donanmasını dağıtan fırtına Cezayir 
galerlerinin de gelmesini geciktiriyordu. Bey - 
lerbeyi ise büyük darbeyi vurmak için topları 
bekliyordu. (DonMartin> evvelce Mostaganem 
muharebesinde esir düşerek Haşan Paşadan 
çok iltifat görmüş ve babasının ölüsü merasim 
ile iade olunmuş ve binaenaleyh paşaya karşı 
m innettar bulunmuştu. Mersalkebir muhafızı 
olan bu eski dosta Haşan Paşa teslim olmasını 
teklif edince Don Martin çok nazikâne redde - 
derek şu cevabı vermişti: “Her hususta emir - 
lerine tabiim, fakat kralımın muhafazasını ba - 
na tevdi ettiği mevkiin teslimi kabil değildir.,, 
Bu sırada gemiler geldi; toplar çıkarıldı. (4 ). 
Mayıstan itibaren karadan ve denizden taarruz
lar başladı. İki pünde beş kere yapılan hücum
lar muvaffak olamadı. 6—7 gecesi Mersalkebir 
muhafızlarına Orandan biraz imdat geldi. 7 
Mayısta Haşan Paşa kemali tehehvvürle iki de
fa hücum etti ve hayvanla geçilecek kadar ge
nişletilmiş olar. gediğe bayrak dikti; fakat ba
şından yaralandı. Çok zayiatla geri çekildi.

mii) isminde güzel bir cami yaptırılm ıştır ki 
el’an bakidir. Oranla beraber İspanyolların e- 
linc geçmiş olan ( M ersalkebiı) daima şehrin 
merbutlarından sayılmıştır. Derin ve büyük 
bir limanı ve liman; muhafaza için mühim is
tihkâmları vardı. Orana mesafesi (8) kilomet
redir.

Maamafih (Küçük Sen Mişel) kulesinin 
muhafızları da daynnamıyacak hale gelmişler - 
di. Kulenin kumandanı Mersalkebire çekilece
ğini haber verdi. Bu rüc’at da yeni bir muha - 
re bey e sebep oldu. Bütün Cezayir topçusu 
mevkiin garp cephesini dövmeğe başladı, ve 
yirmi dört saatte ezdi. Oran valisi cüz'i kuv - 
vetle ümitsiz dövüşüyor ve gündüz harap olan 
yerleri gece tamir ettiriyordu. (9) Mayısta 
Garp istihkâmları yerle beraber olmuştu. Haşan 
Paşa bir parlâmentaire göndererek her tarafta 
gedikler açılmış olduğundan beyhude kan dök- 
miyerek namuskârane şartlarla teslim olmasını 
teklif etti.

Kale kumandanı: “ Mademki gedikler bu 
kadar güzel açılmıştır, neden gediğe çıkmıyor,, 
diye istihzakârane cevap verdi. Bu cevaba kar
şı Paşa topçu ateşini daha şiddetlendirdi, ve 
umumi bir hücum daha yaptırdı. En evvel 
(12000) yerli muharip, sonra yeniçeriler vc 
en sonra umumi ihtiyat ilerlediler. Dört saat 
şivi sahra ve hendek kavgası oldu.

Cezayirliler Ccncvc bastiyonunu aldılar. 
Burca bayrak diktiler. Fakat çok telefatla geri 
atıldılar. Muhafızlar da pek fazla zayiat ver - 
mişlerdi. Geceleyin İspanyadan imdat kuvveti
nin gelmekte olduğunu haber aldılar. Limanı 
tarassut etm ekte olan Cezayir donanmasının 
gözünden kaçarak Orana gelen bir İspanyol 
gemisi Andirya Dorya kumandasında 55 galer- 
le asker gelmekte olduğunu müjdeledi.

Müdafiler canlandılar, Cezayirlilerin 11 
Mayıstan 5 Hazirana kadar yaptıkları dört hü
cuma ancak bu kuvvei maneviye ile karşı koya
bildiler; Haşan Paşa da Ceneveli amiralin gel
mekte olduğunu duymuş ve avın elinden kur
tulacağına hiddet ederek bütün kuvvetini top
lamış ve Azizler kulesini ateşe vererek herkese 
cesaret ve atılganlık numunesi olmuştu. Bir 
gün devam eden sondan evvelki hücumda yeni
çerilerin rüc*atini görünce “alçaklar, yıkık bir 
duvarın önünde dört beş kişiye karşı kaçmak - 
tan utanmıyorsunuz.,, diyerek savaşın en şid - 
detli yerine atılmıştı.

Paşayı güç halle oradan çekip alabildiler. 
Dorya 7 Haziranda Orana geldi. Donanma ku - 
mandanı Fransisco de Men doza Cezayirliler ta-

(1) — Grammont.

_ _ _ _ _  _________İ4İ_________
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rafından görülmemek için çok erkenden, daha 
sahil cüz’ı farkolunurken yelkenleri indirmişti. 
Bu sırada rüzgâr değişmiş ve bütün bir gün ol
ta vurmakla geçmişti. Cezayir donanması bu 
fırsattan istifade ederek Mostaganemde top
landı. Bir baskın ihtimalinden kurtuldu. Fakat 
boş Galyotla nakliyedc kullanılan dört Fransız 
gemisini düşmana kaptırdı. (1)

Haşan Paş-ı arkerinin ezildiğini ve mane
vî kuvvetinin bozulduğunu gördü; taarruzda 
devamda bir fayda yok, belki hattı rüc:ati ke
silmek ihtimali vardı. Kalbinde büyük bir acı
lık ve kızgınlık olduğu halde muhasarayı kal
dırarak Cezayire döndü. Düşman okadar bit - 
kin idi ki takibe cesaret edemedi. Cezayire ge
lince, Paşa şehri veba afeti içinde buldu.

Ordunun zayiatı da kederlere ilâve oldu. 
Yeniçeriler Haşan Paşanın kendilerini kasten 
kırdığını iddia ediyorlardı. Paşa bunlara vc bu 
dedikodulara ehemmiyet vermiyor tekrar kuv
vetlenmeğe, intizamı kurmağa uğraşıyor ve yeni 
bir hücum için Istanbuldan kuvvet gönderil - 
meşini istirham ediyordu.

Bu mağlûbiyetine rağmen Sultan Süley - 
man Barbarosların dehasına emin idi. Yardım 
için T urgut reisin altmış kadırga ile Fas sahille
rine doğru hareketini emretmişti. (2)

Bu hareket icra olunurken düşman daha 
evvel davranarak (Penon dc velez, Badis) i aldı. 
Fas hükûm dan Ispanya ile yapmış olduğu iyti- 
lâfta burasını ispanyaya vermeği taahhüt et - 
miş ve oğlunu yollayarak ahalinin işgale mu
kavemet etmemesini temin etmişti. (1564 -972,)

İspanyolların eline geçen bu üssülhareke 
Osmanlıların o sahile çıkmasını güçleştirmişti. 
Buna binaenSultan Süleyman İspanyolların kendi 
tasavvuruna karşı tekaddumlerine hiddetlene - 
rek şiddetli bir darbe ile İspanyolları bütün 
Afrika kıyılarından atmağı kararlaştırdı. Vü- 
zera ve büyük kaptanlarla görüştü. T urgut ve 
Kılıç Ali Paşaların Tunusu muhasara ve ( P e 
non de velez) in zaptı ile harekâta başlanması 
hakkındaki mutaleaları kabul olunmadı. Her 
yerde islâmm karşısına çıkan, tüccar ve harp ge
milerimizi zayiata uğratan ve Afrika denizi yo
lu üzerinde eşkiya yatağı olan Maltaya taarruz 
ve oradaki şövalyeleri imha fikri ekseriyet ka - 
zandı (3).

Eskiden beri korsan yatağı olan (Tetvan,),

(G renata) mültecilerile dolduktan sonra bu 
san’ata bir de intikam hırsı ilâve olunmuştu. 
Tetvan bir dereceye kadar Fas sultanlarına kar
şı müstakildi. Gerisindeki (Şeşvan) yahut 
Eşşuan ) de (T etvan) ı Fas hükümetine karşı 
himaye ediyordu (4 ). Şeşvan hâkimi de emir 
namını almış, cihadı mukaddes reisi sıfatını ta
kınmış olup hadimleri, taraftarları ile Endülüs 
sahillerini tacizden hali kalmıyordu.

Maamafih Saadi Şeflerinin saltanat kur - 
malarına yardım etmiş olduklarından dolayı Fas 
şerifleri bunlara hürm etkâr idiler. Fakat Şeş - 
van emirinin hareketleri Fasın hiristiyanlarla 
münasebatını boznc&k şekil alıyordu.

Fas emiri gelip Şeşvanı muhasara etti: Emiri 
bulunan (M hmet Ibni Ali) geceleyin kaçtı, 
.^'arka gitti. Tetvanın tahribi de Ispanyollara 
kaldı. (1565 — 972) de İspanya kralı ikinci 
Filip (Don Alvar de Bazan) ı bir donanma ile 
göndererek (T etvan) i harap ettirdi. Yüz sene 
süren Şeşvan emirliği de bu suretle söndü (5).

Sultan Süleyman Malta muhasarasına 
Trablus ve Cezayir beylerbeylerini de davet e t
mişti (6 ). ve onlar da mühim birer kuvvetle git
mişlerdi. Bu sırada denizleri boş bulan Ispan - 
yollar ocakların tek tük gemilerine musallat ol
makla iftihar ediyorlardı.

18 Mayıs 1565 (972) de sadrazam M usta
fa Paşa kumandasındaki ordu ve Piyale Paşa 
emrindeki donanma Maltaya geldiler. (Sent 
ElmJ burcunu muhasara ile işe başladılar. Ce - 
zayir beylerbeyi Haşan Paşa ve Tbarlus bey - 
lerbeyi T urgut Paşa da ordu ile birleşmişlerdi.

(Sent Elm) burcunun zaptı için olan sa - 
vaşta T urgut Paşa bir top güllesinin taşa çar
parak fırlattığı parçanın başına isabetile yara • 
landı sonra şehit oldu. Cesedi beş kadırga ile 
Tarabulusa götürülerek oraya gömüldü (7). Na
dir ve kıymetli bir kumandan ve korsanlarda

(1) Grammont.
(2 ) Grammont. Ogüst Kın.
(3) — Grammont. Ogüst Kıır.
(4) — Ogüst Kur.
(* ) O güst K uı.
(6) — Divana Hümayun Mühimme defteri, 

numara 5, sahife 263 (29 Cemaziyülcvvcl 972).
( 7) — Tıırgut reis hakkında Tarabulus kıs

mında tafsilât v ardır.
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alelade bulunmtyan insaniyetperverliğe malik 
bir zattı (1 ). (25 Mayısta) 15 galerle Malta- 
da orduya iltihak etmiş ve (23) Haziranda şe - 
hit olmuştu;

Cezayir beylerbeyi Haşan Paşa 5 Tem - 
muzda 28 gemi ve en cosurlaı ından seçme üç 
bin askerle gelmiş ve Mustafa Paşa tarafından 
(6000) kişilik bir hücum koluna kumandan ta
yin olunmuştu. (Sen Mişel) kalesine olan hü
cumda temayüz e tti; bütün muhasara müdde- 
tince en tehlikeli hücumların en önünde bulun
du. O rdu kumandanı muhasarayı kaldırıp dön
mek kararını verince Haşan Paşa Kılıç Ali Pa
şa ile orada kalıp muhasaraya devam etmek is
tedilerse de muvaffak olamadılar Haşan Paşa 
Maltadaki yararlıklarından dolayı Padişahın 
takdirine mazhar oldu vc askerinin yarısını 
zayi etmiş olarak Cezayire döndü (2 ).

Ha san paşa 1567 nenesi iptidasında Salih 
paçanın oğlu Mehmet paşayı yerine bırakarak 
Istanbula gitti.

Haşan Paşa babasından kedisine miras ka - 
lan Fransız düşmanlığını gütm üştü. Şimali Af- 
rikanın tek bir hiikûmct haline geçmesine 
Fransanın muhalefet ettiğini biliyordu (3 ). Ve 
bunun için F ran sızlara teveccühkâr değildi.. 
Osmanlı hükümeti ise Fransayı çok dost tanı
yor, her hükümetten ileritutuyor, leventlerin, 
ocakların Fransız tebaasına ve gemilerine sa * 
taşmaması için sıkı emirler, tenbihler veriyor - 
du. Binaenaleyh Haşan Paşanın tebdilinde Is- 
tanbuldaki Fransız sefiri (P etcr Moul) un te - 
siri olması muhtemeldir. Haşan Paşanın yerine 
gelen Mehmet Paşa memleketi pek fena bir hal
de buldu. Veba her tarafı k ınp geçiriyordu.

Tarlaları ekecek kol kalmadığından kıtlık 
başlamış ve açlığın hüküm sürdüğü yerlerde zu
huru tabii olan eşkiyalık da memlekete başka 
bir felâket olmuştu. Cezayir şehrinin etrafında 
bile eşkiya kaynıyordu. Yeni beylerbeyi eşkıya
lığın ortadan kaldırılmasına çalıştı; bizzat ken
disi takiplerine çıktı.

1567 (974) ortalarına Hoğru (Juan Gas - 
kon) adlı Valanslı birisi baskın suretile Ceza • 
yir limanına girerek donanmayı yakmak ve 
esirleri kurtarm ak, Cezaviri zaptetmek hülya
sına düşmüş ve kralı bile kandırarak iki kadır
ga alıp işe girişmişti (4 ). Korsanların limana 
çekildiği mevsimi icraatına müsait sayarak Teş

rinievvel iptidasında İspanyadan kalktı ve dört 
gün sonra karanlık bir gecede iç limana girdi. 
Limar. gemilerle dolmuştu. Yangın çıkaracak 
maddeleri maiyetine dağıttı. Bunlar bir kaç ge
miyi tu tuştururlarsa ateş her tarafa dağılarak 
bütün gemiler yanacaktı.

Kendisi dc karaya çıkarak istihkâmları 
basıp kürek zindanına hücum edecekti. Terti - 
bat böylece alındıktan sonra kendisi evvelâ 
deniz kapısına gflerek nöbetçiyi ve muhafız 
postayı gafil avladı vc öldürdü. İstihkâmlara 
çıktı, oradan m^nderek yanındaki (Bastrada) 
zindanına koştu. Fakat yanındakilerin cesareti 
kalmamıştı. Limanda hiç bir yangın da görül- 
mıyordu. İş duyulmuş her taraftan asker koş • 
mağa başlamıştı. Gaskonun kılıç elinde cesaret 
vermesine rağmen maiyeti iskeleye kaçtılar. 
Gaskonu da beraber alarak gemilerine döndü
ler.

Bu çılgınca hücumdan yalnız şehirde ser
best bulunan 20 kadar esiri gemilerine almak
tan başka bir neticc hasıl olmadı.

Maamafih nöbetçi kadırgalar bu iki baskın
cı geminin peşine düştü ve seksen mil kadar 
kovalıyarak yakalayıp Cezayire getirdiler Jan 
Gaskon ahalinin intikamına bırakılarak parça
landı.

Gemicilerle Yeniçeriler arasında, eskiden- 
beri ihtilâf vardı. Gemiciler ganaim alarak para 
kazandıkları halde yeniçerilerin alüfclerinden 
başka bir gelirleri yoktu. Bu ihtilâfı kaldırmak 
için Mehmet Paşa gemilere silâhlı cenkçi sıfa - 
tile birer bölük başı kumandasile yeniçeri ko - 
nulmasını muvafık gördü (5 ). Fakat bu da mu
vakkat bir tedbirdi. Çünkü reisler yeniçerilere 
ganaımden çok pz hisse veriyorlardı ve aradaki 
kin sönmuyordu. İki tarafın birbirine düşman
lığı ocağın devamı müddetince sürdü.

Mehmet Paşa beylerbeyliği esnasında ka - 
İçlerin tamirine çalıştı (6). Şehrin açık olan ta-

(1 ) — Grammont.
(2) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 5, salıife 313.
(3 ) — “Fransanın şarktaki muhaberatı siya- 

siyesi) hu hususta şüphe götürmiyecck kadar 
sarih olduğunu Grammont kaydediyor.

( 4 - 5 )  — Grammont.
(6) — Tarihi Osmani Encümeni mecmuası 

vesaiki tarihiye sahife69. Divanı Hümayun mü-
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rafına iki mühim burç yaptırdı ve birisine ken
di itmini verdi. İkinci burç ise (Burcu Hacı 
Ali) adını aldı (1 ).

Mehmet Paşa bu işlerle uğraşırken Kos
tantin ahalisi Tunus hükümdarının teşviki ile 
ayaklanarak muhafız bulunan Türk askerlerini 
öldürdüler. Kaid ancak kendisini kurtarabildi. 
Mehmet Paşa bu asilerin üzerine giderek bir

kısmının başını kestirdi. Bazılarını esir gibi sat
tırdı ve kıyamı yatıştırdı. Çolak Ramazanı Bey 
tayin ederek Cezayire döndü. Biraz sonra azli 
emrini aldı. Azline sebep Kostantin isyanını 
bastırm akta gösterdiği şiddet üzerine ahalinin 
şikâyeti olması muhtemeldir (2 ).

Mehmet paşa 1567 Kânunusaniden 1568 
Martır.a kadar beylerbeyilik yapmıştır. (3)

—  11 —

K ılım • A li Paşanın B eylerbeyliğ i —  K iline  A lı /insimin mazisi —  Is/m nya m iisliim nnlnrı —  
ih tilâ l hazırlık ları —  Paşanın yarılım ıları —  T u n u su n  vaziyeti —  T unuslu ların  /milikalın 
m üracaatları —  T unusun  za/ıtı —  Inebahlı m uharebesi —  llayreılılin  Paşa zaile Hasım  
Puııanın B ey lerb ey ilik ten  istimnası —  K ılını■; ili l ’ıışa ka/itanı ıleryıı o ldu  —  C ezayir Bey- 

lerbeyilijfine A ra f> A h m et /hişii pe/ıli —  P aftan ın  K ılıç  A li /»ışııyı iğfale uğraşması.

Kılınç Ali paşa (2 M uharrem 976 (1568) 
de Tarabulus garp beylerbeyiliğinndcn Cezayi
re tahvili memuriyet etti (4 ). Paşa Cezayi- 
rin er. dikkate şayan beylerindendir. Kalabre 
dc doğmuş ve Hayreddin Paşanın aşağı Ital- 
yaya yaptığı akınların birinde ve pek genç 
yaşında esir olmuş ve ganimet hissei olarak 
(A li Ahmet,) reisin eline geçmişti. (931 : 935 

1524 - 1528). Vücudunun maluliyeti hasebiy
le arkadaşlarının istihzasına uğruyor (E l Far- 
tas Teigneux) lakabiyle anılıyordu.

Çocukluğuudanberi denize alışkın oldu • 
ğundan İslâmlığı kabulünden sonra Oluç 
Ali adını aldı (5 ). Ve pek çabuk yükseldi.
Evvelâ Ali Ahmet reisin gemisine baş tayfa 
oldu. Ganimet hissesi çoğaldı. Kâfi para top
layınca bir gemi aldı ve kendi hesabına kor
sanlığa başladı. Muvaffakiyetli vurgunlar
la zenginleşti. Bir kaç sene içinde Cezayir-

himme defterinden: Cezayir garp beylerbeyi
Mehmet Paşaya yazılan hüküm den: "Olcanip- 
lerde olan reaya vc bcrayayı zalimeden siyanet 
edip kemali adaletin ve kıla tamirine mübaşeret 
ettiğin istima olundu. Hidematı mebruren mu
kabilinde sana hil'atı hümayunum gönderilmiş
tir. Vusul buldukta hil'ati hümayunumu giyc - 
rek kemakân icrayı adalet olunması 22 Cema - 
ziyiilevvel 976.

(1 ) — Burcu Hacı Ali müteakiben (Şeydi 
T eklilt), (Babı Elvad burcu), (V ingt quartrc 
heure) burcu namlarını almıştır. Kılıç Ali Paşa 
yeniçerilerin tecavüzünden çekinerek bu garp 
burcunda oturduğu zaman Hacı Ali nammı al-

lilerin ileri gidenlerinden oldu. Haşan Pa
şanın en sadık kaptanlarından idi.

mış olması muhtemeldir.
İsme bakılarak burcun Ali Paşa taralın - 

dan yaptırldığı zannı hasıl olmuşsa da aşağıdaki 
mevsuk vc mevcut kitabe burasının Mehmet 
Paşa tarafından yaptırılm ış olduğunu gösteri
yor. Babıelvad burcundan alınarak Cezayir mü
zesinde bulunan kitabede şudur 
Hare edüp hak yoluna mal veziri âzam 
Yaptı bu suru ’netinü âlâ 
Şöyle balater olup gerdun hemser olmuş 
Araşan ruyi zemini bulunmaz hemta 
Namı yad olmağıçün dedi müdami tarih 
Yaptı bu kaleyi meriyi Mehmet Paşa

Sene 976 (Cezayir kitabeleri Gabriel Colin, 
cilt 1. sahife 22 numara 13).

(2 ) — Mehmet Paşanın hakkında şikâyet 
olunduğundan tahkikat icrası için Kılıç Ali 
paşaya emir verildiği (Divanı Hümayun Mü- 
himme defteri, numara S. sayfa 917, 25 Cema- 
ziyülevvcl 976) da m ünderiçtiı. Mehmet Paşa 
Cezayirden sonra Ağriboz beylerbeyliğine ta 
yin olunarak (1571 - 979) da Lepantta esir 
olmuş ve (1574 - 982) de Kont Gabris Serbelino 
ile mübadele olunmuştur.

(3) — Gabriel Colin.
(4) — Divanı Hümayun mühimme defte

ri nuamara 5, sayfa 478, (Haliyen Tarabulus 
garp beylerbeyi olan Ali dame ikbale Cezayir 
gatp beylerbeyiliği inayet olunup 2 Muharrem 
976.)

(5) — Haydo Ochali Larus lügati Ochiali
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Müşarinüleyh Kılıç Aliyi Tlemsen beyler- 
beyiliğine tayin etmişti. Ispanyollara karşı 
müteaddit harplerde kumandanlıkta bulunmuş
tu (İJ .

Cirbe muharebesinde Piyale paşa hıristi- 
yan donanmasına hücumda mütereddit ı- 
ken Kılıç Ali şiddetle taarruz ederek zafe
rin kazanılmasına sebep olmuştu.

Malta seferinde gösterdiği maharet 
ve şecaat herkesin takdirini celbetmışti. Tur- 
gudun şehadetinden sonra Tarabulus bey
lerbeyi oldu ve iki sene kadar orada kaldıktan 
sonra Cezayire tayin edildi (2 ).

Kılıç Ali Cezayirde evvelâ asayiş işle
riyle ve kalelerin harap yerlerinin tamiri ile 
uğraştı. Bu sırada İspanya tehlikeli bir 
buhran içinde idi. Dahilde bir ihtilâl hazır
lanıyordu. Akdenizde İslâm korsanlan a - 
mansız ve fasılasız bir harp açmışlardı. 
Hükümet mevcudiyetini muhafaza için bü
tün memleketi silâhlı bulundurmağa mec
bur olmuştu.

İspanyada kalmış olan müslümanlar ken
dilerine yapılan zulüm ve işkenceye sabnn 
sonuna gelmişlerdi. Çok dikkat ve himmetle
silâh bulmuş, getirmiş, yığmışlar ve gizli teş
kilât yaparak ordu hazırlamışlardı. Mu
kaddes haftanın çarşambasında verilecek 
ayaklanma işrateini bekliyorlardı. (3) Re
isleri Mehmedül M ansur namında birisi 
idi. (4 ). İspanyada kahra uğrıyan nıüs- 
lümanlara Osmanlı hükümetinin yardımı 
olmamış yalnız Cezayirliler mümkün o- 
lan yardımı yapmışlardı. Kılıç Ali paşa 
bu zavallılarla can ve yürekten meşgul ol
muş Cezayirde bulunup (TagarinJ denil
miş olan Endülüs muhacirlerinin İspan
yaya silâh ve cephane götürm elerine mü
saade etmiş ve kendisi dc yardıma hazır
lanmıştı. Endülüs İslâmları Istanbula yazdık
ları istirhamnamede yirmi bin kadar mü- 
scllah adamları hazırlanmış olup silâhsız 
yüz bin kişi çıkarabileceklerini Cezayirden

olarak yazar, bizim tarihler Uluç Ali nam:nda 
olup sonradan Kıhç denildiğini söylüyorlar . 
Uluç, Aluç, Ulç, kelimesi hiristiyanlardan müs- 
lümanlara verilen isimdir müennesi de (A luce) 
dir.

biraz silâh gelip kuvveeti kalb olmakla ls- 
panyollara hayli inkisar verdiği bildirilmiş 
ve yardım istenilmişti. Bu araziye ilâveten 
Kılıç Ali paşa da bir mektup yazarak Endü
lüslülerin maruzatını teyit ve muavenet 
için olan istirhamlarını tekit etmişti (5 ). 

------ —-------- --- ------
(1) — Avıupa müverrihleri Kılıç Ali pa

şanın papas olup bir gemi ile Napoliye gi
derken Cezayirliler tarafından esir edildiğini 
yazıyorlar. Sicilli Osmanî T urgut Paşanın 
adamı olduğunu, Kamusülâlam Türk oğlu 
Türk olup müezzin zade denildiğini vc ta 
rih ve coğrafya lügati de müezzin zade ol
duğunu söylüyorlar.

Fakat müezzin zade Ali paşa başka bir 
zattır. Kılıç Ali paşadan evvel Kaptan pa
şa olup 979 da şehit olmuştur. Kılıç Ali 
paşanın muhtelif ve müteakip memuriyeti
ni tamamiyle tesbit edip biribirine
bağlıyamadım. Bulduğum muhtelif malû
mat şun lard ır:

Saffet bey tarihi Osmanî encümeni mec
muasının 24 üncü sahifesinde Uluç Ali bey 964 
de (Bon — Bcldül ünnab) Kaidi iken idaresiz
liğinden dolayı Salih paşa bunu tu tup  getirmek 
üzere Memi reisi gönderdiğini, fakat Uluç Ali 
kurtulup Istanbula kaçarak hassa reisi olduğunu 
ve 2 Recep 967 dc Karadeniz.; memur edildiği
ni (25 inci sayfadaki hükme istinaden) söy
lüyor. Grammont ise: ( İ S ' S  - 966) da
Uluç Alinin Tlemsen beyi olarak gelip Is- 
panyollarla olan lıarbe iştirak ettiğini kay
dediyor. Salih Paşa 963 sjncsi Şııb^t nda 
ölmüş olduğundan 964 de vukubulduğu yazı
lan vaka d o ğ rj olamaz. Yalnız şu sıraya ya
zıyorum; Uluç Ali 964 dc (Bon) kaidi, 966 
da Tlemsen kaidi, 967 de hassa reisi bulunu
yor. 968 — 1560 da Piyale paşa ile beraber 
harbe de iştirak ietmişti. Grammont Uluç 
Alinin (968 - 1560) da Tarablus garpta T u r
gut paşanın halifesi olduğunu yazıyor. İh ti
mal ki Cirbe harbinden sonra Tarabu- 
lusa gitm iştir ve Turgudun şahadetinden 
sonra T ırabu'.us garp beylerbeyi olmuştur.

( 2 - 3 )  — Grammont.
(4 ) — Tarihi Osmanî Encümeni mecmu

ası, sayfa 217.
(5 ) — Tarihi Osmanî Encümeni mecmu-

Şim ali Afrika; 10



Divanı Hümayun her iki müracaatnameyc 
de Kıbrıslıların tüccar ve hüccacı deniz
den geçirmez bir hale koydukları cihetle 
adanın zaptı kararlaşarak ilkbaharda
donanma oraya gönderileceği ve Kibri* ko
laylıkla zaptolunduktan sonra Endülüslü
lere yardım edilebileceği ve fakat Kılıç Ali 
paşanın gerek asker yollamak ve gerek
silâh vermek suretile mümkün olan yardı
mı yapmasını müşir 10 Zilkade 977( 1569)tarih- 
li iki hüküm göndermekle iktifa etti.

Kibrisin zaptından sonra Osmanlı do - 
nanması Inebatı bozgununa uğramış vc son
radan Tunus seferi çıkmış olduğundan vade- 
dilen yardımı yapmak mümkün olmamış
tır.

Kılız Ali paşa ihtilâl reisleri ile tev
hidi harekât için sözleşmişlerdi. Paşa 
İspanyolların kuvvetini etrafa dağıtmak için 
(O ran) a hücum ve Ispanya sahillerine ihraç 
harekâtı yapmak istiyordu. Mazağran ve 
Mastagneme doğru on dört bin tüfekli 
ve 60 bin yerliden ve topçudan mürekkep bir 
kuvvet ve 1400 deve yükü barut yola çıkar
mıştı.

40 K adirğa Almeriya önünde kıyamı hi
mayeye hazır duruyordu; fakat kararlaşan 
ayaklanma günü gelmeden reislerin biri
sinin tedbirsizliği yüzünden gizli silâh
depolarından birisi duyuldu. Ispanyollar
uyandı vc dikkattendi . isyan vaktinden evvel 
ve ayrı ayrı çıktı, lslâm lar her tarafta
bazan galip ve bazan mağlûp olarak dö
vüşüyorlardı. Cezayir donanması asker çı
karmadı ve bir yardım edem edi

Kânunusanide donanma tekrar Ispanya 
sahillerine geldi . Fakat artık talii harp is- 
lâmlardan yüz çevirmişti . 30 gemiden iba
ret olan bu imdat donanmayı fırtına dağıttı. 
Bütün şiddetiyle kopmuş olan ihtilâl bu 
kıymetli yardımcıdan mahrum kaldı. Yal
nız altı gemi top, silâh, barut ve gönüllü
çıkarabildi.

(1569 - 977) setıesi Eylülünde Cezayir 
eyaleti dört bin tüfenk ve mühimmat ile es
ki yeniçerilerden ihtilâlcilere zabitlik et-

muası, sayfa 222, Divanı Hümayun mühimme 
defteri.

1 4 6 _________ _________ ___

mek üzere birkaç yüz kişi daha yolladı. Ve 
(1570 — 978) de bu yardımı yeniledi. Kılıç 
Ali paşa 1569 dan itibaren ihtilâlcilerin 
kumandasını bizzat eline almağı düşünm üş
tü. Fakat (Don Juan D otriş) in mühim kuv
vetler toplamakta olduğunu duyunca
harekete geçmeği geçiktirmişti. H ıristiyan 
donanması (Bon) a hücuma hazırlanırken 
Kara Ali kumandasındaki Cezayir donan
masının prens Piombinoyu bozgunluğa uğ
ratmış olması intikam almak üzere düş
manın bir hareketini beklemek lâzım ol
duğunu gösteriyordu.

(Sicilya, Malta, Gölette) mevkilerinin Ak* 
denizin şarkiyle garbını biribirinden ayı
ran bir müselles ve b ir boğaz olduğunu 
ve buralardan gelip gitmeyi selâmete al
mak için (G ölette) nin elde bulunmasında
ki ehemmiyeti Kılıç Ali paşa pek mükemmel 
biliyordu. Bunun için Tunusa yürüyerek 
düşman gelip orasını alarak yerleşmesin -
den evvel ele geçirmek kararını verdi.

Bu sırada Tunus karışıklıklar içinde idi. 
Şarlkennin tekrar hükmete getirmiş oldu
ğu (Molay Haşan) i zaten ahali sevmiyor
du. H ıristiyan himayesine girince büs- 
bütn menfur olmuştu. Gayri memnunlerın 
başına uğlu (Hamida> geçmişti. Kırvanda da 
Ulamdan birisi istiklâlini ilân etmişti. ( I ) .  
Hükmü Tunus duvarlarından dışan geçmi- 
yen ihtiyar hüküm dar (1536 - 943) denberi 
Şarlkene mektup yazarak bütün müstahkem 
mevkileri kendisine teslim edeceğini vade- 
diyor ve imdat istiyor, aksi halde bir dakika 
T unusta duramıyacağını bildiriyordu.

Şarlken bu işte (Don Bemardino de Men- 
doza) nm reyini sormuştu. (De Men 
doza): “ Böyle herkesin nefret ettiği kudret
siz bir adamı hüküm ette zorla tutm ağa uğraş
maktan ise doğrudan doğruya Tunusu 
zaptetmek müreccchtir.,. Cevabını verdi. (2).

(1544 - 951) de Molay Haşanın oğlu 
babasına hücum ederek Tunusu zapt ve 
babasını (G ölet) e kaçırdı. Molay Haşan 
hâzinesini Göletteki İspanyol kumandanı
na emniyet c-derek Sicilyaya geçti,

(1 ) — Grammont.
(2) — İspanyol işgaline dair vesikalar (D  

C. Revu Africain). Sene 1877, sayfa 21,211.



Birçok İsrar, ihram ve gayret neticesinde 
(J. B. Lecredo) kumandasında iki bin ltal- 
yandan mürekkep bir kuvvet alarak T unu
sa döndü ve oğlu ile kavgaya girişti. Fa
kat (Lecredo) da öldü. Molay Haşan mağ
lûp oldu ve oğlunun eline düştü. Hamide 
babasının gözlerini oydurdu. T unusta hü
kümeti eline aldı. Molay Haşan bir karışık
lıktan istifade ederek evvelâ (T abarka) ya 
ve oradan Sardunya, Napoli ve Romaya gitti.

Augsburgda bulunan Şnrlkene de müra- 
saat etti. Gölet kumandanı (TovarJ a emanet 
bırakmış olduğu (30 milyon değerindeki 
hâzinesini Tovar zaptetmiş olduğundan
bunun geri verilmesini istedi (1 ). im parator 
buna az bir miklar aylık bağladı ve tekrar 
Italyaya gönderdi (2 ). Hamida da babası 
gibi herkesin nefretine uğramıştı. H ıristi
yanların mevcudiyeti Tunus ahalisinin 
izzeti nefsini yaralıyor, Mamidanın ağır 
vergileri vahaliyi eziyordu. Herkes gözleri
ni halaskar Türklere çeviriyordu.

(1563 • 971) de bir Tunus heyeti Istan- 
bula giderek Halkulvaadın tekrar işgalini 
padişahtan istirham etmişti (3 ). Kılıç Ali
paşa (1569 - 977) senesi eylülünde Hali
fesi Maıni Kor soyu vekil bırakarak (5000) 
tüfekli ve (6000) kabiliden mürekkep ordu 
ile Tunus üzerine yürdü, (BejaJ da Hami- 
danın 30.000 kişilik kuvvetiyle karşılaştı. 
Fakat bu askerin şayanı itimat olma
dığını ve kumandanlarının aylardanberi
kendisinin gelmesini istirham ettiklerini
biliyordu. Bunun içni hemen muharebeye
grişti. İlk ateşte Tunus askerleri Cezayir 
tarafına geçtiler.

Hükümdar için de dolu dizgin kaçmak
tan başka yapacak şey kalmadı Fakat
Hamida Tunus kapılarını da kapalı bu
lunduğundan Göletteki Ispanyol istihkâmla
rına sığındı. Türk askeri mukavemete uğ
ramadan şehre girdi. (1569 nihayeti 977).

Kaid Ramazan kumandasında (3000)
kişi muhafız konuldu. Memleketin iç ve 
sahil şehirleri itaat altına alındı. Bu mem
lekette çoktanberi meçhul olan asayiş ve 
intizam hüküm sürmeğe başladı (4). bu iş
lerin yapılması hemen dört ay kadar sür
müştü. İspanyadaki silâhlanma hazırlığının

verdiği endişe paşanın Cezayirde bulunmasını 
icap ettirm ekte olduğundan alelâcele geri 
döndü.

Kılıç Ali paşa daha T unusta iken, ken
disi vasıl olur olmaz donanmanın yelken 
açacak veçhile hazır bulundurulmasını 
Mami Korsaya emretmişti. Maksadı da yazıl
dığı veçhile, Goleti almaktı.

Kılıç Ali paşa, Tunus limanının ağzı 
İspanyolların elinde kalıp istedikleri za
man kolayca asker çıkarmağa kadir 
oldukça Tunusun kat’iyyen emniyette 
bulunmıyacağını Istanbula bildirilmiş ve yar
dım istemişti. Buna dair olan arizasının 
cevabını bekliyerek Akdenizde gezen 
bütün gemilere saldırmağa başladı. Kor
sanlık müthiş surette yayıldı . Kılıç Ali Paşa 
Venedikli Haşan (Venezyano) Murad reis, 
Mami reis, Arnavut Mustafa, Deli Mami, Ca
fer reis gibi cesur kaptanlar yetiştirmişti. 
Bunlar yanm  asır Ispanya kıyılarını yakıp ka
vuran kahram anlar oldular (5 ).

(1) — İspanyol işgaline dair vesikalar (D. 
C. Rcvuc Africain) Sene 1877. sayfa 265. Bu 
hazine (22500) duka kıymetinde 4 büyük 
elmas taş vc 26 diğer elmas. 100 yakut. 
400 gök yakut vc bir milyon duka kıymetinde 
züm rüt ve inci ve 800.000 dubl altın havi 
bir sandık vc 90.000 duka kıymetinde muh
telif eşya idi.

(2 ) — Grammont Molay Hasa.ırn itaivaua 
papas olarak öldüğünü ve Hammer kitap 33. 
sayıfa 115 de îspanyollarla beraber Mehdiye 
muhasarasına gelip bir müddet sonra orada 
ölerek Kırvanda defnolundu^unu yazı - 
yor.

(3) — Hammer Osmanlı tarihi, kitap 33, 
sayfa 108.

(4 ) — Grammont.
(5 ) — Mami ismi Cezayir Türklerinde çok 

kullanılmıştır. Şarki Anadoluda Mehmedin 
muhaffefi olarak (M cmi), (Memo) denil
mektedir . (M ami) de Mehmetten galattır. 
(Seydü H ûda) camisinin kitabesinde mez
kur camii Mami ıeisin yaptırdığı yazılıdır. 
Tarihi de (910) dur. Bu zatın Hayreddin pa
şadan evvel Cezayir surlarında gezen Türk 
korsanlarından olması lâzım gelir.
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Kılıç Ali Paşa birkaç ay seferden sonra 
Cezayire döndü. Bu seferinde düşmanlarına 
çok zayiat verdirmiş, M altalıların dört ga- 
lelerine sataşarak ( Komandör de Saint
Klemanj ı öldürüp gemilerini almıştı. Ceza
yire döndüğü vakit Istanbuldan yardım u - 
marken Don Juan Dotrişin donanmasına
mukabele için kendi donanmasına ihtiyaç 
gösteren emri aldı. Kendisinin 20 galeri 
ve reislerin 30 gemisi ile (1571 - 979) ilk
baharında denize açıldı.

Tarabulus garp beylerbeyi (K üffar) ın 
azym demekleri olup dört taraftaki Hıristi- 
yanlarla haberleşip ve birleşip donanmayı
hümayuna yahut Tunus ve sair kalelerin 
üzerine hücum edeceklerini düşman elinde 
esir bulunm uş olan Yusufun (Uluç Ali 
beyin adamlarından) gelip haber verdiğini 
ve düşman donanmasına Ispanya kralının 
kardeşinin serdar olacağını söylediğini) Is
tan bu la bildirmişti (1).

Divanı hümayundan mezkur beylcrbeyili- 
ğe yazılan hükümde; donanma o tarafa 
teveccüh ettiğinden kalelerin lâzım gelen 
yerlerinin tamiri ve hazırlıkların ikmali ve 
alınacak doğru haberlerin hemen yetiştiril
mesi bildirilmişti. Serdar Pertev Paşa 
ile Kaptanı Derya Müezzin zade Ali Paşa 
K ıbnstan Radosa gelip oradan kalkarak Gi
rit adasının cahillerini vururken Kılıç Ali 
paşa da yetişti. Düşman hazırlıklarının Ce- 
olmakla (3 Sefer 979 - 1571) de (Cezayir ve 
Tunus cihetlerine İspanyanın hücum etmek 
üzere olduğunu Dobrovnik beyleri ha
ber vermekle o tarafların da nazan dikka
te alınması mühimmatı umurdandır. Ceza
yir beylerbeyine kâfi donanma mı gön
dermeli yahut kendileri mi gitmeli vezirim 
Pertev Paşa ile müşavere ederek karar 
veriniz) mealinde kaptan paşaya emir gönderil
miş (2)  ve ayni tarihli diğer bir hükümle 
bu malûmat, Cezayir beylerbeyiliğine de bil- 
dirilmiş ti.

Kılıç Ali paşa düşmanın bütün hazırlığı
nı lâyık olduğu ehemmiyetle takip ediyor 
ve Istanbula yetiştiriyordu. En son malû
mat düşman donanmasını (230) kadirğa (70)  
fırkata ve (28) paıça olup Ispanya kralının

piç kardeşi olan Civani (Jan D otriş) nam 
serdarları olup Korfoya gitmek üzere olduğu 
merkezinde idi. (3 ).

17 Cemaziyülcvvel 979 pazar günü Ine- 
batı boğazından çıkan Osmanlı donan
ması Halomeç kenarında ve kanlı burun 
civarında düşman donanma siyle harbe gi
rişerek bozuldu (4).

Cemazülâhann üçünde, padişah Edir- 
nede iken Uluç Ali Paşanın bir adamı 
bu felâketli haberi gelindi. Kılıç Ali Paşa 
Sıngın donanma harbi denilen Inebatlı 
yahut Lepant muharebesinde sağ kolun 
kumandasına memurdu. Günün yarısında har
bin bütün ağırlığına zaaf göstermeden dayandı.

Fakat sol cenahla merkezin kırılıp çekil
diğini görünce şehit olan Kaptan paşanın 
yerine geçti. Yıldırım kuvvet ve süratiyle 
H ıristiyan hattına vurarak yardı vc par
çaladı, karşısına gelen Malta kaptanın::) 
üzerine giderek kaptanı bizzat öldürdü 
Malta tarikatının bayrağını zaptetti. Vc ge
miyi aldı (5 ). Birkaç düşman gemisini da
ha söndürdükten sonra Cezayir gemileriyle 
birlikte düşmandan ayrıldı. ve (M odon.1 
tarafına çekildi (6 ). Bu felâket üzerine Kap
tan paşalık Uluç Ali paşaya ve Cezayir 
beylerbeyiliği Gazi Hayreddin Paşa zade Ha
şan paşaya ihsan olundu (7 ).

8 Cemaziyülâhır 979 (1571) dc “Cczayi- 
rin şimşiri ateş tesiriyle zaptolunup babası
nın sây ve ihtimamı masruf vc ken
disinin dc evvelce vilâyetin hıfz vc haraseti 
uğrunda envai gayreti mesbuk olduğundan 
beylerbeyük gene kendisine elyak vc cvfa 
görülüp tefviz kılındığı,, Masan paşaya ya-

(1) — Divanı Hümayun mühimme defteri 
numara 10, sayfa 19.

(2) — Divanı Hümayun mühimme def 
teri, numara 10, sayfa 16.

(3 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri 
numara 16, sayfa 24.

(4) — Tuhfetülkibar, Sıngın donanma har
bi, sayfa 94.

(5 ) — Grammont.
(6) — Tuhfetülkibar, say.fa 94.
(7) — Divanı Hümayun Mühimme defteri 

numara 16 , sayfa 319.
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zılmakla beraber (1 ) kaptan paşalık tevcihine 
dair Uluç Ali paşaya gönderilen hükümde (H a
şan paşa nev’an feragat üzere olmakla ka - 
bul etmemek ihtimali bulunduğundan ade
mi kabulü halinde orada zaptu rapta ka
dir kim bulunduğu^ istifsar olunmuştu. 
(2 ).

Uluç Ali Paşa Sıngın donanma harbinden 
sonra derhal Istanbula gelmedi. Zikri ge
çen 8 Cemaziyülahır 979 tarihli emirle yanın
daki gemilerle vezir Pertev paşa ile birleşip 
ve gemilerin levazımını tamamlayıp Ağri- 
bozla Sakız arasına gidip muhafazada 
bulunmağa mecbur olmuştu (3).

Uluç Ali paşa Cezayir askerinin takvi
yesine lüzum görerek Padişahtan bin gönül
lü istemişti. Padşah mezkûr gönüllülern top
lanarak iki gemi ile gönderilmesini Pertev pa
şaya emrettiğini ve Cezayir için dahilden ve 
hariçten tehlike yoksa Osmanlı donanması 
K otur limanmda kışlıyacağından kendi
sinin de donanma ile birleşmesini bildirdi.
(4).

Oluç Ali paşaya kaptanlık tevcih olun
duğu zaman Oluç lâkabı da Kılıca teb
dil kılındı vc elkabına öyle yazılıp bun
dan sonra herkes Kılıç Ali paşa dediler
(5 ).

Cezayire tayin olunan Haşan paşada 
hiç bir hareket hazırlığı görülmiyordu. Padi
şah 14 Şabanda yazdığı hükümlerle Haşan pa
şadan hareket vaktini soruyor ve Kaptan paşa
ya da Haşan paşanın ne gibi işleri varsa hazır 
edip müstacelen göndermesini emrediyordu.
(6 ). Fakat bu tecil emri dc fayda vermedi. 
Ve Haşan paşa Cezayire gidemedi; 
(979) da vefat ederek babasının yanına gömül
dü. Cezayir beylerbeyliği (29 Şevval 979 - 
1571J de Kocaeli beyi Arap Ahmet paşaya 
verildi (7 ).

Kılıç Ali paşa Cezayirde yeniçerilere kar
şı çok şiddetli davranıyordu. Cezayirde o tu r
duğu zamanlarda kendisine gemicilerle mühte- 
dilerden mürekkep bir muhafız kıt'ası yaparak 
onlann arasında yaşıyordu. Cenine sarayını 
bırakarak (Burcü Ali) ye çekilmişti. Cezayir
de bulunduğu müddetçe sükûnet asla bozul
madı. Paşa yeni memuriyeti olan Derya kap
tanlığında pek büyük kumandanlık evsafı gös-

(1 ) — Divanı Hümayun Mühimme defte
ri, numara 16, sayfa 313.

(2) — Divanı Hümayun Mühimme def
teri, numara 16, sayfa 319.

(3 ) — Divanı Hümayun Mühimme def
teri. numara 16, sayfa 357.

(4) — Divanı Hümayun Mühimme def
teri. numara 16. sayfa 357.

(5 ) — Tuhfetülkibar.
(6) — D. H. M. defteri, N. 10, Sa. 10Z-106
(7 ) — D. H. M. defteri, N. 10 Sa. 179
(8 ) — Grammont.

/
Czayir dayılarından bir li/ı 

terdi. Bilhassa lnebahtı zayiatının telâfisi için 
ibraz ettiği faaliyetle şöhret aldı. Kendisi ye
tiştirdiği bütün reisleri Istanbula getirdi. Bun
ları inşaat tezgâhlarına ve gemilerin başına 
koydu. Hem gemi yaptı, hem gemici yetiştir
di. Donanmadan oku kaldırdı. Bütün askere 
tüfek verdi (8 ).

Kılıç Ali paşa arkadaşlarının ameli kudret 
ve gayretleri ve kendisinin şiddeti ve Sokullu



Mehmet paşanın himmeti ile iki *ene »onra ev
velkinden daha iyi yapılmış ve daha iyi donan
mış, silâhlanmış (240; kadırgayı padişaha ar- 
zetti. Osmanlı deniz kuvvetlerinin böyle az 
zamanda yeniden canlanması ecnebi sefirlerin 
gözlerini açtı. Kılıç Ali paşanın şöhreti gün
den güne arttı. Papa beşinci (Pi)  Kardinal A- 
leksandirinin vasıtasiyle Kılıç Aliye Ispanya ve 
yahut Sicilyada iyi bir hükümet vermek sure
liyle iğfal ve celbetmesini ikinci Filibe tavsiye 
ediyor ve diyor ki: “Bu teşebbüs muvaffak

dahi olmasa iktidar ve meharetiyle Osmanlı 
hükümetinin işlerini yürütecek yegâne zat olan 
amiralin hakkında Sultan Selimin şüphesini 
celbetınek te az faydalı oimıyacaktır.„ (1) 

-İspanya kralı bu nasihati beyhude takibe 
uğraştı. İğfal etmek istediği zatı kızdırmak
tan başka bir şeye muvaffak olamadı.

Mösyö (De Noailles) in mektupları Kılıç 
Ali paşanın Divanı Hümayunda Ispanya sefiri 
Mariğlaniye, şiddetli kininin çok edibane su
rette  nasıl gösterdiğini anlatıyor (2 ).

—  12  —

A h m e t p a şa n ın  B e y le r b e y liğ i

Fasın vaziyeti -  Abdullah Elgalibin kardeşleri ■ isbtanbula gönderdiği sefaret heyeti
•  A bdülm alik ve ( A bdülm üm in) in maceraları -  Tıınus Cezayire bağlı olarak idare edi
liyor  -  Ahm et /taşanın aslî • Cezayirde yeis • Kostantinde isyan  -  Em niyet tesis ve kaleler 
tamir olundu  -  Is/mnyanın Portekizle Cezayire taarruz tasavvuru  -  Veba • Fransa kralının  
Cezayire kral göndermek tasavvuru  -  Korsanlar söz dinlem ez  -  Fransanın şikâyetleri - 
Don Juanın Tunusa hücumu ve zaptı -  A hm et /nişanın azli Tunusun istirdadı.

(M olay Abdullahülevvel Elgalip billâh) 
(1557 - 964) de Fas hükümetini eline almıştı. 
Evvelâ amcası (E laraç) ile ailesi efradını ve 
bilâhare diğer amcası Ebu Said Osmanı üç oğ
lu ile öldürmesinden dolayı kardeşleri Ab- 
dülmümin ve Abdülmalik kaçıp (1558 - 965) 
de Cezayire sığınmışlardı (3 ). Bunların hakla
rında hüsnü kabul gösterilerek izaz olunnmuş 
ve kardeşi Abdullah Elgaliple aralan, bazı üle- 
ma ve suleha vasıtasiyle, bulunmuş iken kar
deşlerinin vadinde durmaması dolayısiyle (972) 
de Haşan paşanın beylerbeyliğinde tekrar Ce
zayire dönmüşlerdi (4 ).

Abdülmümin ve Abdülmalik ikinci mü
racaatlarında da çok iyi kabul olundular ve 
kendilerine ayda bin altın varidat getiren 
yerler verildi. Abdullah Elgalip Türklere 
m azarrat verecek çareler arıyor Ispan - 
yollar ile ittifak ediyor; T ürk  muhibbi mü- 
rabıtlan, tarikat eshabını sıkıştırıyor, fakat 
neticesinde daima ahaliyi kendisinden bir kat 
daha uzaklaştırıyordu (5).

Maamafih Abdullah Elgalip Şazli ta-

rikati müntesipleriyle münasebet tesisisine 
çalışıyor, kadılardan ziyade erbabı tarikatin

(1 ) — “Dc Thou,, mn tarihi umumisi. Cilt 
4, sahife 254.

(2) — D. C. De Negociations, cilt 3, sahife 
707, 712, 748, 876, 877.

(3 ) — O güst Kur, Abdülmüminlc Abdül- 
malikten başka Ahmet adlı diğer bir kardeşleri
nin de geldiğini yazıyorsa da Divanı Hümayun 
vesikalarında Ahmedin iltica ettiği kaydı yok
tur.

(4 ) — Divanı Hümayun Mühimme def
teri, numara 6, sayıfa 451. (Cezayir garp bey- 
lerbeyisi Haşan paşaya hüküm  ki: "Fas hâ
kimi Abdullah ile kardeşleri Abdülmümin 
ve Abdülmalikin mabeynleri evvelce bazı 
Ulema ve suleha vasıtasiyle sulh olun -
muşken hilafı aht vazetmekle Cezayire avdet 
ettiklerini bildirmişsin. Fas hâkiminin, yanın
da olan kardeşlerine hükmü hümayunum ya
zılıp sana gönderildi...

(5 ) — O güst Kur, sayıfa 138.
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dava fasletmelerine müsamaha ediyordu. 
M urabıtlar 'is e  bu fırsattan istifade ede
rek merkeze itaati az olan yerlerde zaviye
lerini âdeta miistaıkil hale koyuyorlar
dı.

Abdullah Türklere müntesip olan tari
katlar erbabını ezmek için de Türklerin 
şark tarafında meşgul olmalarını fırsat 
saydı. (£arkiyye yahut Yuaufiyye> denilen 
tarikatın müritlerini tazyik etti ve mağ-
ripte bu tarikatı söndürdü; T unusun zap
tı üzerine kuvvetleri serbest kalan T ürk
lerin kendi taraftarlarına yapılan tazyikin 
intikamını alacaklarını düşündüğünden ve 
yahut Cezayirde bulunan Abdülmalikin 
makamı saltanat nezdindeki teşebbüs 
ve m üracaatlarını karşılamak ve Istanbulda 
kendisine müteallik cereyan eden ahvali 
anlamak istediğinden dolayı 1572 — 
1573 — 980) de Istanbula bir sefaret heyeti 
göndermeğe kara* verdi (1) ve Mehmet bin 
Ali Eddrai isminde bir murabıtı hediyelerle 
hilâfet makamına gönderdi. Bu sefir va
zifesini yapıp döndüğü zaman Abdullah 
Elgalip ölmüş yerine Ebu Abdullah Meh
medül Mütevekkil Alâllah geçmişti (2).

Abdümalik (976) da Istanbula 
giderek arzı abudiyet etmiş ve kardeşleriy
le araları bulunarak (F as) ve orası ol
mazsa Taza veya diğer bir kıta verilerek 
sulh edilmesini niyaz eylemişti.

H ünkâr bunların Cezayire yakın bir 
yerde iskânlerını ve Cezayirde vaki ulema- 
ve sulehadan Seyyid Ebu Lâtif ve Seyyid 
Ahmet ve Seyyid Saidülmısri ve Seyyid bin 
A şur nam kimseler tayin olunup telifibeyn 
için Fasa gönderilmesi ve Abdülmalikle Ab- 
dülmüminin Cezayire geldikleri vakit veril
mekte olan tahsisatlarının evvelki gibi 
tesviye olunarak sıkıntıda bırakılma maları
nı ve maamafih Fas ahalisinin hangisine ta
lip ve ragıp olduklarının tahkikini Cezayir 
beylerbeyine emretmişti. (12 Cemaziyülevvel 
976 - 1588) (3 ).

Bu uzlaştırma teşebbüsü bir netice ver
medi . İki kardeş Cezayirde ikametlerini 
uzattılar. Abdülmalikin Cezayirde ve Ab-

dülmüminin Tlemsende bulunması Fas hü
kümeti aleyhinde entirikalar, teşvikler, 
hâdiseler membaı olduğu cihetle Fas 
hâkimi bundan Istanhula şikâyet etmiş ve 
kardeşinin on dört senedenberi memlekete 
dönmediğinden ve sulha razı olmadığından 
bahs ile kardeşinin ifsadatının menolun - 
masını rica etmişti. Padişah bu müracaatın 
icabını yapmasını Cezayir beylerbeyi Ali 
paşaya bildirdiğini bir namei hümayunla 
979 da Fas hükümdarına iş’ar ettL Bu sırada 
Abdülmümin ölmüş ve Abdülmalik Istanbula 
gidip kardeşinin alufe ve dirliklerinin kendi
sine verilmesini rica eylemişti (4 ). Hünkâr 
bunu da is’af ederek kendisine sabıkı gibi pa
ralarının verilmesini ve Abdülmüminin büyük 
oğlunu yarar adamlariyle hududa gönderme
sini Cezayiri garp beylerbeyine bildirdi. 
Abdülmalik ve kardeşinin çocukları Ceza
yir hükümetinin elinde Fasa karşı tehdit 
ve ihtilâl âleti olarak bulunuyordu.

(1570 - 978) dc Tunus şehriyle dahil mem
leketleri zaptolununca evvelâ Cezayire 
merbut bir sancak olarak idareye başlan
mıştı. Ramazan bey kılıç Ali paşanın ve
kili olarak idare ediyordu. Kırvan, Sus, Ma
nastır, Mehdiye daha evvelce Tarabulus garp
la beraber zaptedilmiş olduklarından T ara
bulus garp beylerbeyi bunların kendisine 
merbut olması çarelerini aramağa başla
mış ve Kırvan ile diğer bazı nahiyelerin 
Tarabulusa verilmesini padişahtan istemişse 
de Tunus âyanı, eşrafı Istanbula mektup 
göndererek Tarabulusa tâbi olmak istemedik
lerini arzettıklerinden evvelki gibi Cezayir 
kaleminde bırakmış ve (1571 - 979) M uhar
reminde Cafer Paşaya tebliği keyfiyet olun
m uştur (5 ).

Fakat Cafer paşa gene ümidi kesmedi. 
Sus ve M anastır Tunusa uzak olduğundan 
ahalisinin Tarabulusa merbut olmağı iste-

(1) — D. H. M. numara 24, sayıfa 102.
(2) — O güst Kur.
(3 ) — D. H. M No. S, sayıfa 889, 898, 

899 sene 976.
(4) — D. H. M. No. 12, sayıfa 537
(5 ) — D. H. M. No. 17 sayıfa 3 - 5.
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diklerini Istanbula yazdı. Divanı hüma
yun da ahalinin nereye tâbi olmak istediği
nin tahkik olunmasını V ezir Pertev paşaya 
bildirdi. (23 Cemaziyülevvel, 979) (1).

Fakat bundan bir netice çıkmadı. T u
nus ayanı, eşrafı Ramazan Bey hakkın
da hüsnü şahadet ve iyi hizmetlerinden bah
sederek Istanbula arzı mazjhar göndermişlerdi. 
Divanı Hümayundan kaptanı Derya Kılıç Ali 
paşanın Kaymakamı Ramazan Beye yazı
lan 2 Şevval 979 tarihli hükümde Tunu
sun Cezayir beylerbeyliğine ilhak olundu
ğunu ve kendisinin tekrar kaymakam nas- 
bedildiği bildirilmiş ve keyfiyet (2) 6
Zilkade 979 tarihli hükümlerle Cezayiri- 
garp yeniçeri ağasına, kâhyasına ve 
efradına ayrıca yazılmıştır (3 ). Bu muh
telif yazılışlar lstanbulca Tunus ahvali hak
kında uzun ve derin tahkikat yapılması 
lâzım olduğunu göstermiş ve Arap Ahmet
paşa Cezayire hareket edeceği zaman Kap
tan paşaya yazılan emirde Ahmet paşanın 
altı kadirga ile gönderilmesi ve iki ka
dırga Tunustan öteye gitmeyip o vilâ
yetin bütün ahvaline muttali olduktan sonra 
müstacelen gelip haber getirmeleri tebliğ 
olunm uştu (4 ) 23 Şevval 979. Ahmet paşa 
Kocaeli sancağı beyi iken Kılıç Ali Paşanın 
tavsiyesiyle 23 Şevvel 979 da Cezayir 
beylerbeyliğine tayin olundu (5). A hm et paşa 
Cezayire geldiği vakit, inebahtı felâketinden 
dolayı şehri yeis ve keder içinde buldu. Y erliler 
bu karışık zamandan istifade ederek vergi ver
mekten kaçınıyorlardı. Kostantin isyan e t
mişti (6 ).

Ahmet Paşa zalim denecek kadar şedit
icraattı bir adamdı (7 ). Karışıklıkları 
çok çabuk düzeltti. Kaleleri tam ir etti. Maz
galları temizletti. Burçlar yapıp toplar koy
du (S). Ahali emniyet ve asayişe kavuş
tu.

Fransa kralı dokuzuncu Şarl İspanyanın 
Cezayir hakkındaki proje ve tasavvurlarını 
Marsilya valisi (D e Memillon) vasıtasiyle Ah
met Paşaya bildirmişti. Bazı Arap şeyhle
rinin teşvikiyle İspanya hükümeti Portekizle 
ittifak ederek Cezayire m azarrat kastettikleri
ni de Istanbuldaki Fransa sefiri (Fınnço- 
i* de Noeiile) padişaha arzetm iştı (9 ).

Ahmet paşa bu taarruzu karşılamak için 
gece gündüz çalıştı. Yukarıda yazılan tah
kim attan başka Babı Azzundan Babı Cedide 
kadar geniş ve derin hendek kazdırıp 
iki tarafına muhkem ve yüksek duvarlar 
yaptı. Hendeğin dışarısına toprak yığdırdı. 
D ört göz köprü ve köprünün başına âlâ 
bir kapı ve kapının muhafazası için b ir burç 
bina etti. K urşunî fındık döküp siyah 
b a r u t  İşletti ( 1 0 ) .  Limanın tahkimatını ziya
deleştirdi.

(1) — D. H. M. numara 16 sayıfa 362.
(2 ) — Divanı H ümayun Mühimme def

teri, numara 18, sayfa 134.
(3 ) — Divanı Hümayun Mühimme def

teri, num ara 12, sayfa 571.
(4 ) —  Divanı Hümayun Mühimme def

teri, num ara 12, sayfa 523.
(5) — Grammont Ahmet paşanın bir 

Türkle İskenderiyeli bir kadının oğlu oldu
ğunu vc Kılıç Ali paşanın maiyetinde bu
lunup ona Majordomluk yapm ş olduğunu 
ve Hammer kitap 37 sayfa 46 da Sokullu 
Mehmet Paşanın Ahmede kendi harem 
dairesinden bir cariye vererek (Perm eci) îik- 
ten reis kâhyalığına, Galata zabıta memur
luğuna, Rados beyliğine ve Cezayir beylerbey
liğine tayin ettiğini yazıyor.

(6 ) — Forbige.
(7 ) — Grammon.
(8 ) — Divanı Hümayun Mühimme defte

ri, numara 21, sayıfa 273, 18 Zilhacce 980. 
Cezayir beylerbeyliğine yazılan hüküm.

(9 ) — Divanı Hümaun Mühimme def
teri, num ara 22 sayfa 49. Fransa Padişahına 
yazılan name, 12 Sefer 981,

(10) — Divanı Hümayun Mühimme defte
ri, numara 22, sayfa 130 Cezayir beylerbeyliği
ne yazılan hüküm 3 Rebiyülevvel 981. Ahmet 
Paşanın Sur hendeğini yaptırdığına dair 
kitabe Cezayir müzesinde bulunm akta olup 
bervechi atid ir: Gabriel Kölen, Cilt 1. sayfa 
24, numara 14.

Emiri kebiri cihan kenzi gerdun 
Ak paşayı magrip feridi Feridun.
Şeh Şemseddin yani Paşayı Ahmet 
Ki adlile m am urdur rubi meskûn

Cezayirde yaptı der sur hendek.
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Cezayir şehrinin etrafında birçok bahçeler 
ve âlî binalar olup düşmanın taarruzu ha
linde düşmana siper teşkil edeceğinden
bunların ref’ine Istanbuldan âtideki emir
geldi:

Divanı Hümayun mühimme defterlerinden 
(Edebiyat Fakültesi mec-nuası, numara 1-2 
cilt: 5).

Cezayiri garp beylerbeyisine ve nefsi 
Cezayir kadısına hüküm ki: “Darülcihat ka
lei Cezayirin etrafında bayii bahçeler ve âli ev
ler bina olub el ayazü billah aadai hakisar alel 
gafle vilayeti mezbure müstevli olsa bina ve 
bahçeler metris olmağa gayet mümkün olduğu 
ilâm olundu. İmdi ol vilâyet memaliki *nah- 
rusanın gayet makbuli ve darülcihadıdır. Hıfz 
ve haraseti gayet maksudu şerifim olmağın bu
yurdum ki vusul buldukta kalei mezburenin 
etrafında bir top erişir menzil m iktan ye
rin pâk ve ta th ir eyleyip her kimin olursa 
olsun bağ ve bahçelerin kale etrafından giderip 
aadayı bedraye meteris olmağa bais nesne koy
mayıp gereği gibi ta th ir eyliyesin. Vilâ
yeti mezburede olan kullarım ve yeniçe
rilerim ağası ve yeniçeri kullarım uğur 
din ve devlette baş ve can ile çalışıp eğer kale 
hendeklerinin tathirine, eğer sair mühim olan 
hidematı hümayunumda gereği gibi çalışıp 
bezli makdur eylediklerin bildirmişsin. Ber- 
hurdar olsunlar. Onlardan umulan bu idi ki 
zuhura getirm işlerdir. Sen dahi kullarımın
asude hal olmalarında makdurun bezi eyle
yip her veçhile vilâyetin hıfz ve harasetin- 
de mucit ve sair olup lâzım gelen hizmette 
ve tedarikte hüsnü tedbir ve reyi saibin zuhu
ra getirm ekte dakika fevt etmiyesin. (S Re
biyülahır 981.)

Bu emir tamamiyle icra olundu . Bütün 
işlerde ahali vc asker canla vc başla çalış
tılar. Ahmet paşanın ciddî adaleti herkesi 
susturm uş, yaıldırmış, fakat teskin edeme - 
mişti. Memlekette kıtlık, bulaşık hastalık
lar vardı. Veba iki senedenberi devam edi
yordu. Ahalinin üçte birini bu hastalık

Edüp harç hak yoluna mali karun.
H atif dedi müdami tarih 
Der darı cennat babı hümayun.

Sene — 980

mahvetmişti (1 ). Şehirliler Fransa kralına 
bir mektup yazarak kendilerine bir kral 
göndermesini istirham ettiler.

Dokuzuncu Şarl bunu çok muvafık bul
du. Kardeşi Dük Danjoyu Cezayire gönder
meğe hazırlandı. (1572 - 979) Nisanın on
dördünde Istanbula sefir (Frasova de No- 
ailles) e bu niyetini bildirdi ve kendi arzusu
na m üm aşaatkâr bulunacağını ümit e tti
ği büyük divanının hissiyat ve temayülâtmm 
bu hususa celbini emretti. Diplomat bu 
vazifeden dehşete düştü. Çünkü gerek padişa
hın ve gerek Divanın Cezayir ahalii islâmiye- 
sinin bir hıristiyan prensin idaresine geç
mesine razı olamıyacağını dokuzuncu Şarl- 
den çok iyi takdir ediyordu.

Fransa kralı bu emri birkaç defa tekrar
ladı. Elçi bey mecburen sadrazama bu me
sele hakkında pek korkak ve tereddütlü 
cümlelerle açılmağa başladı. Elçinin mektup
larının tarzı tahriri sadrazamın bu mesele
deki itirazlarında kendisinin de hemfi
kir olduğunu açıkça gösteriyor. Sefir 
işi uzatmağa uğraşıyor vc bu işin imkânsız 
olduğunu Katcrin de Mcdiciye, Dük Danjoya 
yazmaktan hali kalmıyor ve muvaffak dahi ol
sa böyle bir makamın Prens için uğurlu bu- 
lunmıyacağını anlatmağa uğraşıyordu.

Fakat kral, sefirini gevşeklik ve ya - 
vaşlıkla ittiham ediyordu. Kralın ölümü sefiri 
bu güç vazifeden kurtardı (2 ). Kimbilir 
hangi serserilerin tertip ve şevkinin eseri 
olan ve Fransayı Cezayire musallat olma
ğa bahane teşkil eden bu entirikalar esna
sında Osmanlı Padişahları Fransız kral
larını en samimi dost zannediyor onlarla 
en müsait şerait içinde muahedeler yapı
yor ve her fermanda Fransa ile olan 
eski vc sağlam dostluğa binaen onların 
gemilerine, sahillerine ilişilmemesini Cezayirli
lere sıkı sıkı tenbih ediyorlardı.

H er ne suretle olursa olsun hç bir kor
sanın Fransa sahillerine yaklaşmaması hak- 
kındaki Padişah emrine rağmen Fran
sızların dostluğunun mahiyetini pek iyi an-

( 1) — Grammont.
(2) — Fransan:n Şarktaki müzakeratı. 

Cilt 3. fayla 231. 291, 389.



154

lamı; olan korkanların Proveans yahut Lan- 
gedük ticaretine darbe vurmadıkları aylar
pek azdı. Divanı Hümayun Cezayir beyler
beyi» Ahmet paşaya Fransa vilâyetlerine teca
vüz olunmamasını tekidcn emrediyor (1 ). 
Ahmet Paşa da bu hususta çalışıyordu.

Fakat Mami A m avudun etrafında top
lanan tayfalar açıktan açığa isyan ede
rek emir dinlemiyorlardı.

Ahmet Paşa Fransızların şikâyetini kes
tirmek için krala hediyeler gönderiyor ve 
Tabarkada mercan avcılığını Cenovalılar- 
dan alıp Fransızlara vereceğini vadederek 
işi yatıştırm ağa uğraşıyordu.

İspanyadan Cezayire hicret etmiş olan 
Endülüs muhacirleri makamı hilâfete mü
racaat ederek kendileri mallarını, mülk
lerini bırakıp gelmiş olduklarını ve Ceza
yirde rençbcrlik, ırgatlık ederek nafakalarını
tedarik etm ekte bulunmuş iken bu paranın
da rusum ve vergi namiyle ellerinden alın
dığını şikâyet etmişlerdi.

Hünkâr, evkaftan münhal oldukça bun
lara vazife verilmesini ve üç sene müddet
le vergi ve rusum  alınmamasını irade etti. 
(2 ).

Bu esnada bütün hıristiyan hükümetleri 
gözlerini Misinaya çevirmiş Don Juanın 
harekâtına başlıyordu. Kılıç Alı paşa ise 
yeni filosu ile Afrika beylerbeylerine yardım 
için hazır duruyordu. Donanmanın Akdenize 
çıktığı vc düşmanın tertibatı, nihayet, Ceza
yir, Tunus, Tarabulus garp beylerbeylerine 
yazılmış her ihtimale karşı hazır bulunmaları 
tenbih ve tekit edilmişti.

Düşmanın 150 kadar gemi ile Tunus 
üzerine taarruz edeceği tahakkuk etmiş 
gibiydi. Deniz mevsimi geçinceye kadar düş
manın bir hareketi görülemedi. Donanmamı
zın düşmanı beklediği esnada padişahın 
mahsusen hüküm yazarak muavenet 
istediği (Beni Abbas) reisi ve Fas şerifi düş
manla emellerini birleştirmiş, kuvvetlerimizi 
işgale uğraşıyorlardı. Bu husus aşağıdaki 
vesikada musarrahan yazılıdır. Piyale Paşa 
donanma ile Benefşe burnuna gelmiş ve Sığa
cık beyi Ahmet Beyi Cezayirden haber 
almağa göndermişti. Ahmet Bey Cezayir 
beylerbeyinin b ir mektubunu alarak döndü.

Bu mektup Istanbula gönderildi. Divanı 
Hümayundan buna yazılan cevap Cezayir 
ve Fasın ahvalini mufassalan gösteriyor:

“Cezayiri garp beylerbeyine hüküm 
ki: Halen kaptanım dameikbaleye mektup 
gönderüb ol diyarda Abbas demekle ma
ruf müfsit isyan edip bu defa askeri ile 
gelen serdarı münhezim olup defa yanında hay
li askeri hezimet eseriyle kendi gelip 
makhur ve münhezim olup ordusu ve hâ
zinesi garet ve hasaret olduğun ve vücudu 
habaset âlûdunu izale için bir m iktar ziya
dece asker gönderip inşaallahı tealâ ele 
getirmek müyesser olduğun ve şerif dahi te
darik üzere olup Tlemsen üzerine gel
mek ihtimali olduğu haberi gelip sıh
hati ihbara vakıf olmak için adem gönderdi
ğin ve sen bu sebep ile mahalli mezbu-
re henüz varmayıp donanmayı hüma
yunum vardıkta inşaallahı tealâ deryadan varup 
hizmette bulunmak müyesser olduğun bildir • 
mişsin. Sen dahi olbapta her ne demiş sen mu
fassalan malûm olm uştur. Bundan akdem gön
derdiğin mektubunda şerifin kemali itaat ve 
inkiyadtn arzeylemiştin. Şimdi olveçhile isya
na sebep ne olm uştur. Buyurdum ki vusul bul
dukta kemali teyakkuz ve intibah üzere olup 
asakiri mensüreyi dahi gaflet üzere koymayıp 
ayat ve yaraklariyle daima hazır ve amade 
tutup ve aada tarafın tecessüs edüp onun 
gibi isyan ve tuğyan üzere olanlarının fırsat 
el verüp mahal iktiza ettiğine göre d e f ve 
ref’lerinde ihtimam üzere olasın. İnşaallahı te
alâ donanmayı humayunum bu caniplere av • 
det ettik te küffan hakisar gemileri...,, T u
nusa ve Trablusa kastetmek ihtimali varsa 
gaflet üzere bulunmayıp tedarikte gereği gibi 
basiret üzere olup mümkün olduğu kadar 
muavenet edersiz. Bu defa küffardan alınan 
delillerden dahi Ispanya kaptanı olan mel’un 
tedarik üzere olup Tunus üzerine varmak kas
tında olduğun bildirdiler. İmdi Tunus bey- 
lerbeyisi ile haberleşip ve hadi gaflet üzere ol- 
mayup asakiri mansure ile mukaddem hazır

(1 ) — Divanı Hümayun Mühimme def
teri , numara 18, sayfa 134.

(2 ) —Divanı Hümayun Mühimme def
teri, numara 23, sayfa 139, sene 981.



ve müheyya olup aada bir mahalle müstevli 
dursa T unus beylerbeyi ile maan ve veçh ve 
münasip gördüğünüz üzere asakiri mansure 
ile hüsnü ittihat ve ittifak üzre üzerlerine varup 
aadanın def* ve tenkillerine bezli makdur ede
sin. Bu bapta...... Beylerbeyisine dahi emri şe
rif irsal olunm uştur. 13 Rebiyülahır 981,, 
(Divanı hümayun mühime defteri kuyudatın - 
dan: Darülfünün edebiyat fakültesi mecmuası, 
cilt 5, sayı 1 - 2 ,  Haziran, Kânunuevvel 1926.)

Osmanlı donanması düşmanın harekâtını 
tarassut ederken iki defa şiddetli fırtınalara 
uğradı ve dağıldı. Deniz seferleri mevsimi de 
hiatm bulduğundan donanma Istanbula dön - 
dü.

(D onJuan) bu münasip vakti fırsat say • 
dı; 7 eylül 1573 (Cemaziyülevvel 981) de Si • 
cilyadan kalktı. ( 107J galer, (31) harp gemi - 
si ve (27.000) askerle T unusa taarruz etti. 
Ramazan Paşa dayanamadı, Kırvana çekildi. 
Kaptan Paşanın düşmanları bu vaziyetten is - 
tifade ederek hünkâra aleyhine ilkaatta bulun
dular. Paşanın hayatı bile tehlikeye girdi. Fa - 
kat bu fırtınayı da savuşturdu (1).

Kılıç Ali Paşanın hiç kusuru yoktu. Go - 
letteki İspanyolların atılması için üç seneden - 
beri yaptığı tavsiyeler dinlenmiş olsaydı bu 
ziyaa uğranılmazdı.

Don Juan yeni Inebahtı zaferinin gururu ile 
sarhoş olarak Afrika sahillerinde kendi şanına 
lâyık büyük bir makam kurmak istiyor, Papa 
da bu tasavvuru teşvik ediyordu.

Halbuki Ispanya kralı, Don Juana Gölet
teki tahkimatı tamamile yıkıp enkazı ile ka - 
nalı doldurduktan sonra memleketi boşaltıp 
dönmek emrini vermişti ve Türklerle fazla 
uğraşmağa lüzum olmadığına ve Tunusun Be • 
ni Hafs hanedanı ile Fas şeriflerinin ve diğer 
Türk düşmanlarının Türkleri denize dökecek - 
lerine kani olmuştu. (2 ).

Don Juan kralının talimatına muhalif olarak 
tahkimata başladı. Ispanyollar Göletten başka 
Tunus gölündeki (Sen Jak ), yahut (Şekli — 
Chekli) adasına da malik diler Don Juan şe - 
hirle göl arasında (Babülbahir) adlı bir istih
kâm daha yaptırdı.

Ispenya kralı ikinci Filip (Beni Hafs) 
hanedanının ihyasını emretmişti. Fakat evvel - 
ki hükümdar Hamida istiklâl arzusunu gös -

termiş olduğundan Don Juan onun yerine ( Mo
lay Mehmed) i İspanyaya haraç vermek şar - 
tile hükümete geçirdi (3 ).

Ispanya kralı, Don Juanın bir Tunus kral
lığı kurmak niyetinde olduğunu haber alınca 
lazdı. Şedit emirlerle hemen geri çağırdı. Fa
kat Don Juan gene Tunusta (Gabrio Serbel - 
linoj kumandasında (8000) kişilik bir kuvvet 
bıraktı ve döndü.

Ispanya kralını Türklere taarruza teşvik 
edenler Fas hükümdarı, (Beni Abbas) şeyhi 
ve T unusta Türklerin kurduğu idareyi men - 
faatlerine muvafık görmiyen şeyhler, Beni 
Hafs hanedanı ve onlann taraftarları idi.

(Beni Abbas) isyan ederek Cezayir kuv - 
vetini işgal eylemiş ve Fas hükümdarı da 
Tlemsen üzerine hareket hazırlıkları yaparak 
endişeler uyandırmıştı. Tunustaki dinsiz ve 
vatansızlar da Ispanyollarla ittifak ederek 
memleketlerinin düşmana geçmesine sebep ol
muşlardı.

Tunus artık  elden çıkmıştı. Mevsim iler - 
lemiş ve kış gelmişti. Bundan sonra ağır do
nanma ile engin geçilip geri dönmek zordu
(4). Binaenaleyh Tunusun geri alınması 982 
senesi Muharreminin evvelinde gönderilecek 
ordu ve donanmanın harekâtına bırakıldı (5 ).

Afrika beylerbeylerine verilen emirde da
ima harbe hazır bulunmaları tenbih olundu.

Ahmet Paşa bütün ğayretlerine rağmen 
azlolunarak yerine sabık Tunus sancağı beyi 
olan Ramazan Paşa tayin edildi. (4 Zilhicce 
981) (6 ) . Ahmet paşa mazul olmakla beraber 
ertesi baharda Tunus muharebesinde bulun - 
mağa Padişah tarafından memur edildi.; iyi 
hizmetleı yaptı ve Kılıç Ali Paşa ile beraber 
Istanbula dönerek Kbrıs beylerbeyi oldu.

(23 M uharrem 982) de Vezir Sinan Pa -

(1) — Fransanın şarktaki müzakeratı, t i l t  1, 
sahife 452.

(2 ) — For Bigc.
(3) — For Bige.
(4) — Divan: Hümayun Mühimme defteri, 

numara 24, sahife 59.
(5) — Divanı H üayun Mühimme defteri, 

numara 24, sahife 72.
(6 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 24, sahife 72.
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fa kumandasındaki ordu ve Kılıç Ali Paşanın 
idaresindeki donanma Istanbuldan hareket ede
rek Rebiyülevvcl iptidasında Tunusa geldi. 
Cezayiri garp beylerbeyi Ramazan ve Trablus - 
grap beylerbeyi M ustafa ve Tunus beylerbeyi

Haydar ve sabık Cezayir beylerbeyi Ahmet 
Paşaların iştirakile vukubulan muhasara ve 
muharebe neticesinde T unus kamilen ve yeni
den zaptolundu. (25 Cemaziyülevvel 982 - 13 
Eylül 1574 (1 ).

—  13 -

Rıımazan /taşanın beylerbeyliğ i *  Fas ve la[tanyanın siyaseti İspanyolların kerkene  
adalarımı taarruzu  - Fas seferi  . V'enedihli Hasarı /taşa - Meşhur Don kişat m üellifi Ser- 
vantesin p<ışn\ı tarifi • Balear adalarının vurulması  •  Fas ve Fransa /m litikası *  llasaıı
/nişanın Ispanya ,  Portekiz ve Fas hakkın daki m ektubu  -  Portekiz ve Fas muharebesi

•  ( Karsiilkebir  *  Vadiissil)  muharebesi -  Üç hükümdarın ölümü  *  Ebülabbas Ahm edül 
mansur  -  Haşan /taşanın hasisliği -  Fransanm konsolos tâyini  *  K ıtlık  -  Yeniçeri ağasının 
azli -  Tunus, Fas fesatlan  •  Istanbula  Fas tan elçi • K ılıç A li /taşanın heybetli donan
ması -  Mıtrad reis -  Haşan /taşanın korsan  *  İcraatı *  Trablus, Şama tahvili - Ramazan
/nişanın ikinci d e fa  beylerbeyliğe ftetiriI mesi •  Murat Reis  *  Haşan /taşanın korsan'

lığı • Kaptan /taşıdığa tayini.

Fas hükûm dan (Ebu Abdullah Müvek - 
kilatallah) komşulariyle babasının tu ttuğu 
yolda yürüdü; fakat İspanyaya mukabil Por- 
tekizle uyuştu; çünkü Ispanya dahili siyase
tini değiştirmişti. İspanyanın dahilindeki buh
ran ve şimali Avrupadaki muharebeler ordu
sunu zayıflatmıştı. Endülüs islâm lannın isya - 
m Türklere karşı mudarayı icap ediyordu.

T ürkler Tunusla meşğuldü. ve Faştılar 
Endülüs islâmlarma muaveneti hiç düşünmü - 
yorlar ve mürabıtiarı takip ve mahvetmeğe 
uğraşıyorlardı (2 ). Ispanyollar Türklere karşı 
Fasla ittifakı muvafık bulmıyorlardı. Bu meş
galeler esnasında İslâm isyanını kanla, ateşle 
boğdular. T ürk ler Tunusu alıp rahat kaldık - 
lan zaman ise artık  Endülüs isyanı kalma • 
mıştı.

H ürriyetlerini almağa kalkışan mazlum - 
ların bir kısmı mahvolmuş bir kısmı kaçıp kur
tulm uştu. Binaenaleyh Ispanya Türklerle u - 
yuşma siyasetine döndü. Fakat Fransa sefiri - 
nin teşviki ile Kılıç Ali paşa. Ispanyollar Af
rika yı tamamiyle bolaştmadıkça sulha yanaş - 
mamak için Divanı Hümayunu ikna ediyordu. 
İspanyanın döktüğü paralar, verdiği vaitler 
fayda vermedi. M üzakerat durdu (3 ) . 984 
(1576) Rebiyülevvelinde düşmanın (A lvar

Bazan Marquis de Santa erosa) kumandasın
da bulunan 5 firkateyn ve 35 harp gemisinden 
mürekkep donanması Kerkene adalarına taar - 
ruz etti; biraz zarar verdi. 300 kadar İslâm esir 
ve sahilleri tehdit ederek çekildi (4 ).

İspanyolların bu hareketi üçüncü Sultan 
Muradın gazabını son dereceye getirdi. T ürk
lere aleyhtar ve Ispanyollarla müttefik bir Fas 
hükümeti oldukça (O ran) ve ( M ersalkebir) de 
düşmana bir darbe vurmak mümkün olmadı - 
ğından evvelâ Fas tahtına T ürklere taraftar 
bir hükümdar getirmek kararını verdi.

Fransızlann entrikaları Kılıç Ali Paşanın 
İspanyaya aleyhtarlığı, Abdül Malikin Istan - 
bula gelip Fas hükümdarlığına geçirilmesi 
için istirhamları ve Tunus muharebesine işti - 
rak suretile gösterdiği sadakat padişahın ga - 
zabına inzimam ederek Fas üzerine sefer açıl-

(1 ) — Tunusun zaptı tafsilâtı Tunus kıs- 
mmdadır.

(2) — Ogüst Kur.
(3) — Fransanın şarktaki müzakeratı, cilt

3. sahife 707 ve 712.
(4) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 28, sahife 129. 13 Cemaziyülevvel 
984 Tunus beylerbeyliğine
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ması ve Abdülmalikin Fa» tahtına oturtulma»ı 
kararlaştırılarak Cezayir beylerbeyi Rama
zan paşaya emir verildi.

Ramazan paşa 7000 tüfekli, 700 sipahi, 
1000 zuhaf, 6000 yerli süvari ile hareket e t
ti. Molay Abdülmalik ve taraftarları se- 
nelerdenberi uğraşarak Fasın kaidlerini vc or
dunun kumandanlarını elde etmişlerdi.

Cezayir ordusu ("Beni O u a r e t h i n j arazi
sindeki (1> (Elroken) mevkiinde (2) altmış 
bin kişilik (Ebu Abdullah Mehmet müvek
kil alellah) ordusu ile karşılaştı. Fakat or
dunun en iyi askerleri olan (E lş — Elcheş ) 
ler ve Endülüsler evvelce bizim tarafa kaza
nılmış olduklarından bunlar ve bütün ka- 
idlcr Cezayir ordusuna geri iler, diğerleri de
artık  muhakkak olan mağlûbiyet ve felâketten 
başlarını kurtarm ak için kaçtılar.

Molay Abdülmalik kan dökülmeden 
(Fas) a girdi . Mutantan bir istikbâl ve ka
bul gördü. Ebu Abdullah Mehmet de Mara- 
keşe doğru çekildi (.3).

Abdülmalik (Ebu Mervan Abdülmalik Elmu- 
tasam) adını ve (gazi) unvanını alarak hüküme
te geçtikten sonra T ürk hükümetine tabiiyeti
mi tecdit ve tekit etti.

Yeniçerilerden ve zuhaflardan ücretle bir 
kaç yüz kişiyi kendi hizmetine aldı. Cezayir 
hükümetine on top, beş yÜ2 bin Ons (4 ) al
tın verdi. (S). Fas metah ve mamulâtından 
muhtelif hediyelerle herkesi taltif ederek 
(Sultan) nehrine kadar orduyu teşyi etti (6).

Ramazan paşa Cezaviri çok zaman boş 
bırakmağı muvafık bulmadığından mağlûp 
hükümdarın Marakeş tarafında takibine iş
tirak etmemişti. Seferin nasıl yapıldığını 
Abdülmalik de Ramazan Paşa da Muradı
Salise arzetmişlerdi.

Ramazan Paşa Abdülmalikin himayesi 
mesalihi görüldükten sonra Marakeş tarafına 
varmağa cür’et olunamayıp Cezayirin de
nizden korkusu olduğundan hududa dön
düğünü ve Tlemsen ve Mostaganem Kaid ve 
askerlerine müteyakkız olmalarını tenbih 
ederek Cezayire avdetini yazmıştır (7 ).

Abdülmalik ise (İrsal olunan hil’atı hü
mayunu giyip şimşiri zafer tesiri kuşanıp 
Ramazan Paşa ile vilâyeti Fasa varıp 
fethi müyesser olup Fas hâkimi olan

adu firar edip Mrankoş nam beldeye var ■ 
dikta anında fethi müyesser olup amma 
ardınca varm akta Ramazan Paşa İhmal üzere 
olduğun) bildirmiş ve şikâyatâmiz lisan kul
lanmıştı (8 ).

Yukarıdaki ifadeden anlatıldığı üzere 
Abdülmalik yeğeninden taıram iyle kurtulm ak 
için Faştan Marakeşe yürüdü. Orada da mer 
kum Ebu Abdullah Mehmedi bozarak
(Sus) a kaçırdı. Ebu Abdullah da taraftar
larını toplıyarak bir baskınla Merakeşi tekrar 
almak istedi ise de muvaffak olamadı ve bütün 
tahtını kaybeden Berberi hükümdarlar gibi hı- 
ristiyanlara sığındı; sahildeki kaleleri vermek 
şartiyle saltanatını geri almağa yardım etme
lerini Portekizlerden istirham etti (9).

Porekiz kralı Sebastiyen Afrikada Porte- 
kizlerin uğramış oldukları mağlûbiyetlerin in
tikamını almak için üç senedenberi hazırlanıyor 
ehlisalip topluyordu; bunun için Ebu Abdulla- 
hın teklifini çok memnuniyetle kabul etti. 
Üçüncü Sultan Muradın Abdülmalike karşı çok 
teveccühü vardı; Abdülmalikin seyr ve ha
reketine müsaade verdiği gemilerin reisler ta
rafından rencide edilmemesi (10) ve Fas mem-

(1) — O güst Kur.
(2) — Forbige.
(3) — Ogüst Kur.
(4) — Bir (O ns 32 gram dır).
(5) — Hammer kiap 37, sayıfa 44 de 

Ramazan paşa Molay Abdülmalikin iki yüz bin 
duka altınından mürekkep hediyesini Diva
nı Hümayuna gönderdi. diyor. Nuhbetüt- 
tevarih, sayfa 134 gelen hediyelerin (200) bin 
altınlık tuhaf ve hedaya olduğunu yazıyor.

(6) — O güst Kur.
(7 ) — Divanı Hümayun Mühimme def

teri, numara 30. sayfa 147. Cezayir beyler
beyliğine yazılan hüküm 17 Safer 985. 
Ogüst Kur. Cezayir ordusunun Cezayirden 
hareketini 983 Şevval vc Fasın zapt’nı 983 
Zilhiccc nihayeti olarak yazıyor,

(8) — Divanı H ümayun Mühimme def
teri, No. 30, sayfa 208, Fas hâkimine yazılan 
namei hümayun 13 Rebiyülevvel 985.

(9) — D. H. M. numara 30, sayıfa 208.
(10) — D. H. M. numara 30, sayıfa 182.

5 Rebiiilevvel 985.
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leket ve «halisine Cezayir askerinden yahut 
bankası tarafından hiç bir taarruz ve müdahale 
olunmayıp düşmanı zuhurunda kâfi asker veri
lerek muavenet olunması (1) hakkındaki 
maruzatını tamamen terviç ederek Cezayir bey
lerbeyine emirler vermiştir.

Fas ahalisi de Abdülmalikin hâkimiyetin
den memnun olduklarını ve reayaya adaletle 
muamele ettiğini ve padişahın ömrüne ikbaline 
dua ile meşgul olduklarını hünkâra arzetmişler- 
dir (2 ). Abdülmalikin ve Faslıların sadakat ve 
merbutiyetleri üçüncü Muradı memnun etti; 
Ramazan paşayı mahza Merakeşe kadar gitme
diğinden dolayı değil, buna inzimam eden 
şikâyetler üzerine değiştirdi, Selânik sancağı 
beyi Haşan paşa yarar ve yiğit olduğu gibi garp 
vilâyetinin ahvaline de vakıf olduğundan Ceza
yir beylerbeyliğine getirdi (3 ).

Ramazan paşa (4 Zilhicce 981) de Ceza
yire tayin olunmuş ve (13 Rebiülevvel 985) 
de tebdil edilmiş olmakla dört sene kadar va
lilik etmiştir. Beylerbeyliği zamanında şedit 
icraatb idi; fakat bu şiddete rağmen yeniçeriler 
gene ahaliye taarru'^ ve tasalluttan vazgeçmi
yorlardı. Ramazan paşanın memuriyetine baş
ladığı vakit aldığı ilk emir, ağlebi ihtimal, sele
fi hakkında halkın şikâyetinden bahseden hük
mü hümayun olmuştur.

O hükümde Cezayirlilerin Istanbula adam 
gönderip, bin türlü  behanelerle ahaliden ceza 
alınıp zulüm ve eziyet yapıldığından şikâyet 
ettiklerinden bu gibi hallerin men’i emrolun- 
m uştur (4 ). Ramazan paşa mal toplamak yo
lunu tutarak birçok haksızlıklar yapmış, ahali 
ve fukaranın mallarından başka Kılıç Ali paşa
nın, sabık beylerbeyi Ahmet paşanın mallarını 
da almıştı (5 ). Azli sırasmda hep bu hak sa
hipleri müracaat etmiş olduklarından malları
nın tamamiyle geri alınıp sahiplerine veril
mesini padişah yeni beylerbeyine ve Cezayir 
kadısına irade etm işti (6).

Ramazan paşa Tlemsenin cenubunda Fi- 
gig vahasına asker göndererek (14000) 
Filori vergi almış fakat hâzineye verme
mişti. Bu da haber alınarak halefi tara
fından istirdat ve mühürlenip Istanbula 
gönderildi (7 ) . Cezayirde bazı yerler 
vardır k: bunların hasılatı miriye müteallik

mühim işler için kullanılmak üzere beylerbey
ler tarafından tasarruf olunurdu.

Ramazan paşa bu yerleri de ahaliye sat
mıştı. Haşan Paşaya yazılan fermanda 
bu yerlerin geri alınması fakat bedelle
rinin Ramazan paşa tarafından ahaliye iade
siyle kimsenin zarar görmemesi bildiril
mişti (8 ) .

Yeniçeri ağalariyle hölük başılan ve 
on başılan üç dört ayda bir kere değiştiri
lerek bu vesile ile halktan hediyeler toplan
ması ve istenilmesi de ahaliye büyük bir 
yük oluyordu.

Yeniçeriler ve levendler son zamanlarda 
gemi azıya alarak rahatlığı ve intizamı boz
mağa başladıklanndan Istanbuldan bunları 
ıslahına müteaddit emirler yazılıp gönderili
yordu (9 ).

(1 ) — D. H. M. numara 30, sayıfa 180 
5 Rebiülevvel 985.

( 2 ) — D. H. M. numara 30, sayıfa 182 
5 Rebiülevvel 985.

(3) — D. H. M. numara 30, sayıfa 208
(4 ) — D. H. M. numara 24 sayıfa 87 

13 Zilhicce 981
(5 ) — Ramazan paşa Kılıç Ali paşanın 

Tunusta ambarlarda bulunan erzak ve malları
n’ almıştır. Ahmet paşanın matlûbu yirmişer 
filori değerinde (1200) at, yirmişer filori de
ğerinde (600) katır, onbeşer filori değerinde 
(500) deve, yirmişer filori değerinde (150) 
çadır, iki mehale (yani vergi) akçası ki bir 
mehalenin (30.000) ve değerinin (15000) say
ma altın idi.

(6 ) — Divanı Hümaun Mühimme def
teri, numara 30, 179, 5 Rebiyülevvel 985.

(7 ) — Divanı Hümaun Mühimme def
teri, numara 30, sayfa 17S9.

(8 ) — Divan: Hümaun Mühimme def
teri, numara 30, sayfa 180.

(9 ) — Divanı Hümaun Mühimme def
teri, numara 30, Sayfa 180, 182 ve (223) ten
(I) Cezayirigarp beylerbeyine hüküm ki; Ol 
canipte umuru muazzamadan bir husus vaki 
oldukta Yeniçeri taifesinden bazıları ağa
larının ve ihtiyarlarının sözünü dinlemeyip 
edepten hariç kelimat ettikleri ilâm olun
makla buyurdum  ki bu gibi hususatta ted-



Cezayirin yeni beylerbeyi Haşan paşa ze
ki, cesur ve faaldi. Otuz yaşlarında idi. Fakat 
bu KÜzel vasıflar emsalsiz bir zalimlik ve ta
mahkârlıkla birleştiğinden l>ymetten düşüyor
du.

(Don K işat) eserinin müellifi (Servantes) 
Arnavut Mamiye esir olduktan sonra Haşan 
paganın eline düşmüş ve mahvolmak tehli
keleri geçirmişti. Servantes Haşan paşayı söy
le tarif ediyor: “ iri, kuru, solgun çehreli, sey
rek san sakallı, gözleri parl.ık ve kanlı, tavrı 
müteazzimane ve zalimane...,. Haşan paşaya 
Venedikli deniyor. Çok küçük iken Venedik 
sahillerinden esir alınmış Turgudun eline geç
mişti (1 ), ondan Kalıç Ali paşa aldı. Paşa Haşa
nı azat ederek bir kadirga verdi. Sonra kendi 
kâhyalığına kadar yükseltti vc Selânik sancak 
beyi yaptırdı.

Haşan paşa (985) (27 Haziran 1577) dc
Cezayir beylerbeyliği vazifeline başladı. Şid
detli cezalarla yeniçerileri yıldırdı. Reisler 
de, korsan ruhlu olduğundaıı dolayı her dava
da kendilerini haklı çıkaran \e  kaptan paşanın 
gözdesi olan bu zata karşı koymağı muvafık 
bulmadılar, taraftar oldular.

Haşan paşa (986 • 157S) de reislerin ba
şına geçerek Bale.tr adalarını ve civar sahilleri
ni vurdu. Zengin ganimetler ile geri döndü. 
Cezayire geldiği vakit Kadiksde hazırlanmakta 
olan Ispanyol donanmasının Cezayire hücum 
edeceğinden endişe ile şehrin istihkâmlarını 
ziyadeleştirmeğe uğraştı. (Molay H aşan) bur
cunu yeniledi. Deniz cephelini kuvvetli ola
rak teslih etti (2 ),

Bu tamirleri ve takviyeleri korsanlıkla 
külliyetli olarak elde ettiği esirlere amansız bir

bir ve tedarike kadir ihtiyarların sözünü isga 
edip her biri divanda ileri geri na seza 
kelimat eylemeyip kemali mertebe edep 
üzere olalar.

( I I )  Cezavirgarp beylerbeyine hüküm 
k i: yehirli ve gönüllü taifesi bribirine şetm 
yahut yolda biribirine dokunursa yeniçeriler 
öldürürüz, elini keseriz diye müdahale ettik
leri ve bazılarını ocağa yakıb bazılarını 
katlettikleri istima olunmakla... (27 Sefer, 
985).

şiddetle yaptırıyordu. Ayni zamanda padişa
hın nazarı dikkiatini
Fransadan barut ve gemi malzemesi tedarik 
eden ve Ispanya kralı ikinci Filiple dostluk 
kurm ağa uğraşan yeni Fas hükümdarının en t
rikalarına celbediyordu (3).

Fransızlar çoktanberi göz dikmiş oldukları 
mercan avına müsaade almışlardı. Üçüncü 
Sultan M urat sabıkan Cenevizlilerin Mercan 
avladığı mahalde öşürünü vermek üzere Fran
sızların avına mâni olmamalarını beylerbeyine 
bildirmişti (4 ).

Sabık Fas hükümdarı (Ebu Abdullah 
Mehmet) Portekizlerin Fas istilâsına âlet ol-

(1 ) — Kamusüladam Bosnalı olduğunu 
yazıyor.

(2 - 3) — Grammont.
(4 ) — Aleksandr Dö la Bord k itabn ın  18 

inci faslında: "Afrika imtiyazları denilen me
sele Cezayirlilerin Fransa hükümetinin müsaa
desini hâmil Fransız tüccarlarına eyaletin bazı 
şehir ve mevkilerinde Fransaya ihraç olunmak 
üzere maktu bir narhla buğday, yün, deri, içya
ğı gibi emtea satın alınmasına ve bu ticaretle
rin yapıldığı mıntaka sahillerinde senevi (Lez- 
rae - Lismcs) namiyle (17000) frank vergi ver
mek üzere mercan avına müsaadeden ibarettir. 
Mercan avına evvelâ Porvensli bazı adamlar 
başlamıştı. Sonra Afrika şirketi kralisi yapıl
dı. Mercan avına diğer ticaretler de ilâve 
olundu, tik müesseseler Kap Negerde ve ilk 
tesisi (1495) tedir. Müteakiben Kaproz, Kap- 
ru ve Bastionda müesseseler kuruldu.

T ürk korsanlan Bastionu (1528) de tah
rip ettiler, diyor.,, Fakat bizim bu husustaki ilk 
vesikamız şudur: Divanı Hümayun Mühimme 
defteri, numara 35, sahife 122. Cezayir garp 
beylerbeyine hüküm ki: Hâlâ efrenc keferesi 
arzuhal gönderip Cezayirle Tunus arasında 
M arkariz nam mevkide sabıka Ceneviz kefere
si mercan avladıkları mahalde kendileri mercan 
avlamak için icazeti hümayunum talep eyledik
leri ecilden buyurdum ki vusul buldukta mez- 
burlara zikrolunan mahalde kal'a yaptırmayıp 
ve bir veçhile alâka ettirmeyip avladıktan mer
canın miriye öşrünü vermek üzere Franca ke
feresi mahalli mezburda mercan avlamak iste
diklerinde kimse mâni olmayıp dahlettirmeye- 
sin. Çarşamba - 2 Cemaziyülâhir - 986 (1578),
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inak üzere onları te;vik ederken Haşan paşa 
Portekizlerin hazırlığını ve olup bitenleri mu
fassal bir mektupla Istanbula haber vermişti. 
Bu mektup birçok vak'aları hikâye etm ekte ol* 
duğundan buna dair olan hüküm aynen aşa
ğıda yazıldı (1 ).

Cezayirgarp beylerbeyi Haşan paşa mek
tup gönderip üç ay m iktan vardır ki asker cem* 
etmek üzere olup papa ve doka Franca dört beş 
para parçaya cenkçi ve zehire tahmil edip Por
takala muavenet için gönderm iştir. Portakal 
kralı Ispanya kralının serhaddine varıp biribi- 
riyle mülâki olup amma tedarik ve müşavere
leri ne idiğu malûm olmayup ve ol esnada 
Ispanya kralı Portakal kralına kızını verdiği 
m ukarrer olup ve Portakal kralına muavenet 
için on bin m iktan asker cemedüp arap yakası
na geçirmek için 60 kıta kadırga vereceği ol
m uştur deyu istima olundu. Zira Portakal kra
lının sekiz kıta kadırgadan gayri gemisi yok
tur. Amma fikri fasıtları ne canibe olduğu ma
lûm değildir. Bazıların cevaplan böyledir ki Is
panya kralı bu kış Flandr üzerine gitmeği var
dır. Lâkin kendisi Flandr canibine giderse bu 
canipte kendü vilâyeti hali kalır. Kendi memle
keti havfından süddei saadetmedanmla barışma 
tedarikinde olduğru ve Portakal kralı, Molay 
Abdülmalik üzerine gelmek ihtimali vardır. 
Zira kardeşi oğlu Molay Mehmet küffar elinde 
olan Septe nam kaleye varup ve Portakal kralı 
ile haberleşüp birkaç defa mektupla adamları 
varup geldikten sonra fikri fasitleri zu
hura getirilmek için Portakal kralı
na üç yarar beylerin gönderüp der
yada giderken Abdülmalik fırkatası rastgelüp 
mezburları tu tup götürüp ahvalleri malûm 
olduktan sonra ikisini kati ve birisini hapsedüp 
kendisi dahi sefer tedarikinde olup kardeşi 
Molay Ahmedi on bin m iktan askerle mukad
dem irsal eylediği ve kendisi dahi kırk elli bin 
askerle taşra çıkup vilâyetin etraf ve eknafına 
göz ve kulak tu tup külli tedarikte olduğu ve 
halen Cezayir askerinden bin beş yüz neferat- 
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gönderildiği ve sen dahi yirmi pare gemi dona- 
dup derya üzerine çıkmak üzere olduğun ve
ol canipte olan asker kendi hallerinde olup her 
biri gaza ve cihada hazır bulunduklann bildir
miştim-.. (2 Recep 986).

I C O

Sabık hüküm dar Ebu Abdullah Portekiz- 
lere sığındığı vakit kendisinin de birçok taraf
tar cenkçi bulacağını söylediğinden kral Se- 
bastien bunlan toplamak üzere mumaileyhi 
(Asila) ya göndermişti. Bu m ektuptaki veka- 
yi epeyce doğrudur. Haberler iyi alınmıştır. 
Portekiz kralı Sebastien henüz yirmi yaşına 
girmiş, ateşli ve çok dindardı. Kendisini iki 
çizvitin eline vermişti. Binaenaleyh Afrka is- 
lâm lanna musallat olmağı bir din vazifesi ola
rak candan istiyor ve hazırlanıyordu. Yalnız 
bir sebep arıyordu. Ebu Abdullah Mehmedin
I spanyollardan yüz bulamıyarak kendisine 
müracaatı bu vesileyi meydana getirdi.

Fakat Sebastien bu işi başarmağa kendi 
kuvvetini kâfi görmedi. İkinci Filiple ittifaka 
koştu. < 1576) Kânunuevvelinde (E stram adure) 
de götüştüler. İkinci Filip yalnız Laraşın zap- 
tiyle iktifa edilmesi ve harbin bir seneden zi
yade uzamaması şartiyle beş bin nefer ve elli 
gemi verecek ve masarifin üçte birine iştirak 
su re ti/le yardım cdecekti.

Teehhüle nefreti malûm olan genç kralın 
ikinci Filipin kızlarından birisiyle de evlenme
si konuşulmuş, fakat neticelenmesi muharebe
nin sonuna bırakılmıştı. Ahali kendilerinin 
muvafakati olmıyan bu harpten nefretlerini 
gösterdiler. Fakat kral kimseyi dinlemiyordu. 
Güç hal ile (18000) kişi topladı (5600) kişi de 
Ispanya verecekti. Bu kuvvetin üç bini sü
vari idi.

O rduyu yükleyen gemilerle donanma (4) 
Haziran 1578) de Afrika sahiline mütevecci
hen yelken açtılar (2 ). Portekiz kralı Asilaya 
geldiği vakit Molay Mchmedi tek başına bul
du; kimseyi toplayamamıştı. Sebastiyenin arzu
su Laraşı almaktı.

Buraya karadan gitmek karannı verdi. Bu 
kara yürüyüşü tehlikeli ve serseriyane bir te
şebbüstü. Abdülmalik askerini toplıyarak şi
male doğru geliyordu. İki ordu Laraş civa- 
nnda karşılaştı.

Abdülmalik çok hasta olduğundan kardeşi 
Ebülabbas Ahmet orduya kumanda ediyor ve 
hüküm dar sedye ile taşmıyordu. Abdülmalik

(1 ) — D. H. M. numara 35, sayıfa 189.
(2 ) — M. Rosseuvv'un İspanya tarihi, cilt 

10, sahife 12, 13.



161

düşmanı kızdırarak tuzağa çekmek için Sebas- 
tiene (Ben buraya 16 menzilde geldim. Benim
le karşılaşmak için bir fersah yürümeğe korku
yor musun?) mealinde bir mektup gönderdi. 
Halbuki aralarında bulunan (M ehazin) nehri 
hiç bir tarafından geçit vermiyordu.

Yalnız Kasrülkebir (yahut Katame) civa
rında bir köprü vardı. Sebastiyen tuzağa düştü. 
Ertesi gün köprüden nehri geçti. Ric'at halinde 
elinde bulundurmak üzere köprüyü tutmağı da 
düşünmedi. İki ordu çarpışmağa başladı. Çar - 
pışma kısa sürdü. Portekizler bozularak köprü
ye doğru çekildiler. Fakat Faslılar bir süvari 
kolu yollayarak köprüyü tutm uş oldukların • 
dan mağlûplar suya saldırdılar.

Kral Sebastien, Ebu Abdullah Mehmet ve 
külliyetli düşman nehirde boğuldu; bir kısmı 
da esir edildi (1 ). Kılıçtan kurtulanlar gemilere 
can atarak Portekize dönerken önlerine Sinan 
reis çıktı. Gemilerin birkaçını batırdı. İki par
çaları karaya düştü. Sinan reis de beş yüz esir 
aldı (2).

Abdülmalik daha muharebenin başlangı
cında ölmüş ise dc askere perişanlık gelmemek 
için veziri (tbn i Rıdvan) (3) tarafından sak
lanmıştı (4 ).

G ariptir ki bu harbe sebep olan üç hüküm
dar da aynı muharebede öldüler. Bu muharebe
ye, vukubulduğu mevkie nisbetle kasrülkebir 
yahut vadiissil muharebesi adı verilmiştir.

Sebastienin ölümü Portekiz için felâket 
oldu. Çünkü Hanedanı saltanattan ancak Sc - 
bastienin bir amcası kalmıştı, o da Kardinaldi. 
İspanyanın ise Postekiz üzerinde büyük bir iş- 
tihası vardı.

Kardinal (H cnrik) bir müddet hükümet 
etmeğe çalıştı ise dc İspanyanın entrikası galip 
çıktı. Ispanya kralı İkinci Filip (1580) dc Por
tekiz krallığını da nefsinde cemetti (5 ).

Abdülmalik’in vefatı üzerine kardeşi Ebü- 
lâbbas Ahmet muharebe meydanında (Elman - 
sur) lâkabile saltanatını ilân etti ve Sultan Mu
rada tabiiyetini arzeden bir mektup gönderdi. 
Padişahta mezkûr mektuba cevaben bir heyeti 
sefaretle yolladığı namci hümayunla mahzuzi- 
yetini bildirdi (6).

Venedikli Haşan Paşa yahut Uluç Haşan 
Paşa Kılıç Ali Paşanın maiyetindeki kaptanlar
dan istediği bütün faaliyeti göstermiş olmakla

beraber tamahkârlığı herkesi kendisinden nef
ret ettirmişti.

Bu tarihte Ce7ayirde esir bulunmuş olan 
Haydo, Haşan Paşanın varidat yollan hakkın
da şöyle diyor: (7) "Evvelâ fidyei necat verebi
lecek bütün esirleri kendisi zapta başladı. U - 
mum zahireleri satın alarak daha fazla bir narh
la pazarda sattırdı. Vergileri ziyadeleştirdi ve 
aynen vermeğe halkı zorladı. Esir satışlarından 
hisse aldı. M iraslardan kendi hesabına vergi al
mağa başladı. H er gelen tüccardan hediye iste
di. Nereden para almak mümknse ihmal etme • 
di.,.

Ahali ve askerler bu hale çok kızıyorlar 
fakat Paşanın saldığı korkudan dolayı kımılda- 
namıyorlardı. Fransa hükümeti Cezayire bir 
konsolos tayinine çoktan beri uğraşıyor, fakat 
muvaffak olamıyordu.

Nihayet (1577 - 985) dc Cezayir divanını 
razı ederek bir konsolos gönderdiler.

(1578 - 986) ve (1579 - 987) senelerinde 
memlekette kuraklık oldu. Neticesi kıtlık çıktı. 
Haydo diyor ki: “ 1580 (988) senesi 17 Kânu-

(1 ) Forbige, O güst kur. Bu harbin tarihi 
vukuunu Ogüst K ur (1578 - 986) Cemaziyül- 
evvcl nihayeti olarak yazıyor. Kaymakam H an
ri de kastri (B ir Fas sefirinin Türkiyeyc seya
hati) kitabında muharebenin gününü (3 Ağus
tos 1578) gösteriyor.

(2) N ühbctüttevarih. sahi,"o 134.
(3 ) — Forbige.
(4) — O güst kur, Abdülmalikin Fas tahtı

na geçtikten sonra Ispanyollara meylettiğini vc 
maiyetindeki Türklerden Rıdvan Uluç tarafın
dan zehirlendiğini yazıyor. Hammer, Hacı 
Kalfa, Takvimi tevarih (986) senesi vekayiinde 
(vefatı Abdülmalik ezziyadetissürur) diye se
vincinden öldüğünü, N ühbctüttevarih, taht re
vana binmiş olup muharebe esnasında vefat et
tiğini kaydetmişlerdir.

(5 ) — "Rosseuvv,, un İspanya tarihi cilt 10. 
sahife 12, 13.

(6) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 
numara 36, sahife 110, kaymakam Hanri de 
Kastri Mehmedül Mansurun bu heyeti soğuk 
kabul ettiğini söylüyor.

(7) — Haydo, fasıl 21, Epitom de los reyes 
dc argel.

Şimali Afrika : 11
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nusaniden 17 Şubata kadar bir ayda Cezayir
de 5656 kişi telef olm uştur. Dahildeki ahali de 
vergi vermediler. Şehirliler erzak aramak için 
etrafa dağıldılar; yeniçeriler evleri yağmaya 
koyuldular (1 ) . Karışıklı çoğaldı.

Haşan Paşa reisleri de darılttığından onla
rın muavenetinden mahrum olmuş olmakla 
karışıklığın önünü almağa çare bulamıyordu. 
Reisler ganimetlerden sezikde birini beylerbe - 
yine veıiyorlardı. Haşan paşa hasisliği dola

, yısile bunu beşte bire çıkarmağa teşebbüs ede
rek reisleri gücendirmişti. Yeniçerilerle arası 
çok fena idi. Yeniçeri ağalığına Istanbuldan 
Haşan ağa isminde biri tayin olunup gelmişti. 
Haşan ağa Cezayirde rüşvet almağa ve zulm et
meğe başladı. Bu halinden dolayı Divana çağı
rılarak nasihat ettiler. Fakat tesiri görülmedi, 
bilâkis ihanetli cevaplar verdiğinden azloluna- 
rak yerine kahyası, ağa vekâletine tayin edildi. 
Fa'ıal Haşan ağa yeniçerileri fesada teşvikten 
vazgeçmediğinden tutulup hapsedildi ise de 
oradan da kaçtı.

Tutulduğu vakit şer’an siyaset icap edi - 
yorsa yapılması, icap etmiyorsa eli ayağı bağ
lanarak Istanbula gönderilmesine padişahtan 
ferman geldi (2 ). Cezayir yeniçeri ağacığına 
Dergâhı Muallâ yaya başılarından Cafer subaşı 
geldi (3 ).

Haşan Paşanın idaresinin fenalığı hakkın
da her taraftan Istanbula yetiştirilen şikâyet - 
ler nazarı dikkati ce'bcderek gerek sefer mü - 
nasebeti ile gerek sair suretle şehirden dışarı 
çıkarılması yeniçeri ağasına ve bölük başılara 
fermanla tebliğ olunduğu gibi Cezayir beyler
beyi ünvanını haiz olan Kılıç Ali Paşaya da id
dia olunan mezalim hakkında tahkikat yapma - 
sı emri gönderilmişti. (4 ).

Cezayirin içi böyle karma karışık iken dı
şarıda komşuları ve düşmanları boş dur- 
mıyor Türkleri ezmek için çalışıyor, ayaklanma
ğa savaşıyorlardı.

Fas emiri Padişaha karşı ubudiyet ve hu
lûs göstermekle beraber Ispanya ile de uyuşu - 
yordu (5). T unusta da bazı eşkiyanın fesat 
kaynatm akta oldukları Istanbula bildirilmiş - 
ti. Sabık Tunus hükümdar hanedanından birisi 
M altaya kaçmış ve oradan Tunus ayanına mek
tuplar yollayarak tekarar Tunus tahtına geç - 
meğe uğraşıyordu (6 ). Binaenaleyh Fas ve

Tunus ahvali daima tecessüs üzere bulunacak 
şekilde idi. Osmanlı hükümeti bu sırada şimalî 
Afrika beylerbeylerinin he&aplanna ehemmiyet 
vererek defterdarlar gönderip muhasebe görül
mesi için şiddetli emirler yolluyordu (7).

Fransızlar Osmanlı hükümeti ile sulh ahit
namesini yenilemişlerdi. Üçüncü Sultan M urat 
(Kadimi dostluğa ve sair krallar üzerine te- 
kaddüm ve tasaddur hususunda hatıra hutur 
eder nesne olmadığını) temin ve (M ağrib ve 
sair yerlerden ahde mugayir olarak alı
nan esirlerin bırakılması ve garet olunan ge
milerle malların geri verilmesinin beylerbeyle
re emir olunduğunu) Fransa kralına namei 
mahsusla ilâm ediliyordu (8).

Fas hükümdarı Molay Ahmedül Mansur 
Istanbulda Fas aleyhine bazı teşebbüsat hazır- 
lanmakta olduğundan koı karak( Ali bin Vaddad 
el Gamri) reis ve (Ebül Abbas Ahmet bin Ali 
Havzalı) kâtip olmaık üzere bir heyeti sefaret 
tertip vc hediyeler ve peşkeşlerle padişaha 
göndermişti. (1581 -9 3 9 ) (9 ).

Fakat bu heyetin gönderilmesinden evvel 
Fasın iki yüzlü siyasetinin cezalandırılması için 
Kılıç Ali Paşa donanma ile Akdenize çıkmıştı 
(1581 — 989). Kaptan Paşa bu heyetin Istan- 
bula gidememesini istiyordu, fakat Kılıç Ali 
Paşanın donanması Cezayir limanına demir a t
tığı vakit Molay Ahmedin sefirleri Istanbula 
varmışlardı (2 ).

Osmanlı donanmasının bu gelişi Ispanya-

(1) — Grammont.
(2 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri. 

No. 42, sahife 55. 19 Cemaziyülevvcl 989.
(3) — Divanı Hümayun Mühimme defteri. 

No. 42, sahife 243. Rcbiyülâhir 989.
(4) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 44, sayfa 130, 183. 25 zilkade 990.
(5 ) — Ogüst kur.
(6 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 42, sahife 82.
(7 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 43, sahife 230.
(8 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 43, sahife 117.
(9 ) — Kaymakam Hanri de Kastrinin (Bir 

Fas sefirinin Türkiyeyc seyahati).
(10) — O güst kur.



yı da kuşkulandırdı vc Molay Ahmetle bir iti
lâf yapmağa şevketti. İspanya kralı ikinci 
Filip Türklerin hücumu halinde ordu ve do - 
nanmasile Fasa yardım cdecek ve harp masa
rifine mukabil Laraş İspanyaya terkolunacak- 
tı. Fakat i;  bu dereceye gelmedi (1 ). Fas sefir
leri Istanbulda vazifelerinde muvaffak olarak 
dönüyorlardı.H ünkâr(Fas ve Merakeş emirinın 
peşkeş ve hedaya ile elçisi varit olup elçi şera
iti risaleti tamamen ifa edip avdet eylemekte 
olduğundan salimen yerlerine i şalini) T unus 
ve Tarabulus beylerbeylerine emrediliyor ve 
Fasla sıkı münasebatı olan Cezayir beylerbeyi
ne daha tafsilâtlı hükümle, sefirle kararlaşan 
mevadı bildiriliyordu (2).

990 tarihinde Şehzade Sultan Mehmedin 
sünnet düğünü esnasında gelen Fas elçisi mem
leketin Osmanlı hükümeti muzafatından olup 
veraset tarikile Molay Ahmedin mezkûr eyale
te tayin olunduğu hakkında bir namei hüma
yun ile geri döndü. Ehemmiyeti hasebile mez
kûr name muhteviyatı aynen aşağıya dereo - 
lundu: Divanı Hümayun Mühimme defteri, 
numara 48, sahife 31.

Fas hâkimi Molay Ahmede name: Bir zat
la mektup gönderip izhar ve ihlâsı müveddet 
eyleyüp min baadin vilâyeti mezbure eyalet 
tarikiyle neslenbaade nesi ila inkiraziz zaman 
tayin olunup ve sair memaliki mahrusamız 
muzafatından madut olup hükkâm ve vülâttan 
baisi fevzü felah olan sulh ve selâha muhalif 
husus sudur eylemeye deyu rica ve istida olun
duğu iş’ar olunmuş her ne tahrir olunmuşsa 
malûmatımız muhit ve şamil olmuştur. Ma - 
demki atebei ulyamıza sadakat vc muhaleset 
üzere olasız; bu sadakat vc müvalâtta sabit 
kadem oldukça havzai eyaletinize dahil olan 
memleketleri alâ vefkülmeram neslen baade 
nesi berveçhi eyalet tasarruf kılup silsileyi mu- 
valat bir veçhile muhkem olaki ilâ yevmülkı- 
yam kala. 23 Recep, 990.,,

Sefirin sünnet düğününe getirdiği hedi
yeler sedef sandık içinde bir teşbih, 6 adet 
kıymetli seccade, bir murassa eğer, murassa 
bir sorguç, dört top kumaş, inci ve vergi olmak 
üajere dört bin altın idi (3 ).

(1582 — 990) senesi Zilkadesinden biraz 
sonra hadım Cafer paşa Cezayire geldi (4 ). 
Kılıç Ali paşanın (51) kadırgadan mürekkep

heybetli bir donanma ile Cezayirde bulunuşu 
Fas hükümdarını korkutmuş ve İspanyayı sulh 
istemeğe mecbur etmişti. İspanyanın sulh tek
lifine karşı evvelâ Afrikanın tahliyesi, sonra 
senevi bir vergi verilmesi ve Fransa ile sulh 
yapması şartları konuluyordu.

Osmanlı donanmasının hedefini kimse bil
miyordu. Afrika beylerbeylerine yazılan hü - 
kümlerde (K aptanım  Ali Paşa bazı husus için 
deryaya çıktığından) ve Fransa kralına yazılan 
m ektupta (5) (Kaptanımız Kılıç Ali paşa bir 
miktar sefayinle denize çıkıp Cezayir garp ci
hetlerine teveccüh iktiaa etm iştir), denilerek 
maksat tamamen meskût bırakılm ıştı(6 ). Kj Iiç 
Ali paşanın kuvvetli bir komşuyu tehlikeli göre 
rek daha zayıf iken ezmek için padişahı ikna e
derek Fasa taarruz için hareket etmiş olması va 
rittir. Fakat Fas sefirleri Istanbulda, iki İslâm

(1) — Ogüst kur.
(2) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

numara 42, sahife 83. (M calen vc m uhtasaran) 
Cezayir beylerbeyisine hüküm ki: Fas ve Ma-
rakeş hâkimi olan Molay Ahmedin....  nam
mukarrep adamı sefaretle gelip şeraiti risaleti 
ifa edip memleketine avdet etmekte olmakla 
kemali hürmetle kabul ve refakatine miktarı 
kâfi asker verip mahalline salimen isal edesiz. 
Müşarünileyh Ahmet dahi ol d iyan celilül mc- 
asirde minberlerde hutbei şerife sikkei lâtife 
namı hümayunu adalet efzunuma okunup ve 
yazılıp hulusu kalp ve safayı hatırla iştigal 
üzere olup sadakati muhil ve hiyaneti müşir 
bir yazı sadir olmazsa hali üzere ipka oluna ve 
illâ müracaat elverüp muhal iktiza ettiğine göre 
fermanı sabık muktezasınca tedarikleri görüle.

2 Sefer 989. (Bu hükümde son cümlede 
zikrolunan fermanı sabık mevcut Mühimme 
defterlerinde görülmedi).

(3) — Hammerin Osmanlı tarihi kitap 39, 
sahife 110.

(4 ) — Cezayir beylerbeyi Haşan Paşan n bir 
yere çıkarılmaması hakkındaki emrin tarihi 25 
Zilkade 990 olduğundan Cafer Paşanın tayini 
bundan sonra olması icap eder.

(5 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 
numara 42, sahife 82.

(6) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 
numara 42, sahife 79. 4 Recep 989.
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hükümetinin Avrupalıların karşıtında dövüş - 
meşine kadar felâketli olacağını anlatarak ve 
sikke ve hutbenin padişah namına olmasını ka
bul ederek muharebenin önünü almışlardı. Bina* 
en aleyh Cezayirde donanma için yapacak iş kal
mamıştı. Kılıç Ali paşa Kırıma gitmek 
üzere Istanbula davet edilmiş olduğundan do
nanma avdet etti.. (989;

Beylerbeyliğe gelen Cafer paşa bir ihtiyar ha
, dımdı. Padişahın çok sevdiklerndendi. Macaris- 

tanı eşkıyadan temizliyerek adaletle şöhret 
bulmuştu. Bu yeni memuriyetinde de namını 
lekelemedi. Cezayirde evvelâ asayişi düzelterek 
şehirlileri celbctti. Harice asker yollıyarak fe
sadın ve tahrikâtın önünü aldı. İtaatsizleri yo
la getirdi (1 ).

Bu iyi işleri yapmak için bir çok serkeşler 
cezalandırılmıştı. Yeniçeriler Cafer Paşayı öl
dürüp kendi ağalarını hükümete getirmeği 
kurm uşlardı. Fakat paşa haber aldı; Fesadı ter
tip edenelrin kafalarını kestirdi. Cafer Paşa
991 de T rablusş’im sancağına tayin olundu. 
Beylerbeyliğe Ramazan Paşa geldi. (2)

Ramazan Paşanın (981 den 985) e kadar 
süren ilk beylerbeyliğinde ki ahvali malûm idi. 
Buna rağmen işini uydurarak gene Cezayir eya
letini almıştı. Fakat bu defa vaziyet zordu. 
Osmanlı hükümeti Fransız gemilerine karşı 
korsanlık yapılmaması hakkındaki emirlerini 
takip ediyor ve M urat reisin zincirlere vuru
larak Istanbula gönderilmesini istiyordu. Fa - 
kat hem bu iş müşkül ve hem de Ramazan Pa - 
şa bu emri yaptıracak kudrette değildi.

M urat Reis korsanlartn piri idi. En az iki 
gemisini almadığı millet bulunmadığı ile ifti • 
har eder ve denizde babasını bile bulsa gani
met sayarak saldıracağını söyler ve reisler ta 
rafından tapılırcasına hürm et ve itaat olunur 
bir zattı.

Herkesin bukadar sevgisini kazanmış olan 
M urat reis hakkında gelen emir ve beylerbeyi
nin bu emri icra etmek tasavvuru duyulunca 
o kadar şiddetli b ir kıyam odlu ki Ramazan Pa
şa çılğın gibi bir halde kaçarak şehir civarında 
bir sayfiyeye sığındı ve Trablusgarba hareket 
edeceği güne kadar dışarı çıkmadı.

Tayfaların başında bulnan Arnavut Memi 
idareyi eline aldı. Venedikli Haşan Paşa bu 
esnada Korsika ve Sardunya kıyılarında kor -

I<ı4 .

sanlıkta dolaşıyordu. Kıyam haberlerini alır 
almaz sür’atini arttırarak  Cezayire geldi ve 
Cenine sarayına giderek hükümete geçti. H er
kes müttefikan kendisini tebrik ettiler. Divanı 
hümayunun bu pek açık olan gasıplığa karşı 
telâş göstermemesi evvelce kendisine gizlike bir 
emir verilmiş olduğunu zannettiriyor.

Haşan Paşa bütün himmetini korsanlığın 
inkişafına verdi; korsanların başına geçti. Mu
rat reis on kadar gemi ile ALikante kıyılarını 
vururken Haşan Paşa da yirmi iki galerle Ak- 
denizin garp havzasındaki adalara akın etti. 
Oraları kana ve ateşe boğdu. Sonra Cenova 
dan iki fersah uzağındaki küçük bir kasabayı 
yağma etti.

Bu esnada Doryayı limana kaçmağa zorla- 
di. Dorya çıkıp ta hücuma cesaret edemedi. 
Haşan Paşa yoluna devamla Marsilya adaları
nın aı kasında Mark Ar.tuvan Kolonanuı 12 
galerinin geçmesini sekiz gün bekledi. Mark 
Antuvan kurtuluşunu Provens valisinin gön
derdiği habere borçludur. Paşa Sicilya donan - 
masının açığa geçtiğini duyunca arkalarından 
saldırdı; fakat geç kalmıştı. Kolona emniyet 
altına girmişti. Korsanlar Barsalona havalisini 
yağma ve (2000) kadar T ürk  esiri tahlis ile 
intikam aldılar.

Fakat Dorya da ertesi sene Korsika sahil
lerinde tayfalarının üçte ikisini karaya çıkarıp, 
istirahat etm ekte olan (18) Cezayir galerini 
bastırarak kâffesini zaptetmekle mukabelede 
bulundu (1).

Üçüncü Sultan Muradın cülûsunda Milânlı 
b ir mühtedi, H atan Paşanın toplamış olduğu 
servetin mahsulü teaddiyat olduğunu sadraza
ma haber vermişti. Sokullu, Haşan Paşanın bu

(1 ) — Grammont.
(2 ) — Divanı Hümayun Mühimme defteri, 

No.49: sabıkan Cezayir beylerbeyisi olup halen 
Trablusşam muhafazasında bulunan Cafer Pa
şa... 16 Zilkade 991 ve gene Divant Mühimme 
defteri, numara 14, sahife 149 da (ÎJarkı fitne 
garp canibinde baharda vezirim Fertah Paşa 
sefere çıkacaktır. Sen müsellâh maiyetinle be
raber bulunacaksın). Mealinde Cezayirgarp 
beylerbeyliğinden mazul Cafer Paşaya. 28 Mu
harrem  991 tarihli hüküm vardır.

(3 ) — Grammont.



servetinin bir kısmı olarak iki yüz bin duka - 
sim zaptetmiş fakat pahayı azletmemişti.

Kılıç Ali Paşa (1586 - 994) senesinde Ha - 
san paşanın gbıüinde olan genç bir köleyi aldı, 
Hadım yaptı ve harp gemisi kaptanlığına ge - 
çirdi. Bu köle paşanın paralarının yerlerini söy
ledi. Padişaha arzolundu. D efterdar İbrahim 
Efendi Cezayire gönderildi. Söylenen yerde 
yüz otuz bin duka bulunarak müsadere edil - 
di (1 ).

(1584 — 992) de Fasla ufak bir mesele 
çıktı. (F igig) vahası Tlemscnin Cenubunda ve 
(Fas - Tlemsen) arazisi hududnda ve fetihten- 
beri Cezayire merbut olup Ramazan Paşa ver
gi dahi almıştı. Fas emiri Molay Ahmet asker 
göndermiş ve burası Istanbulca bana terkolun- 
m uştur diyerek işgal etmiş ve Cezayirlilerin 
koyduğu şeyhleri öldürmüştü.

Vergi tahsiline giden Cezayir müfrezesi 
bir fenalık çıkarmamak için geri dönmüş ve Ha
şan paşa vaziyeti Istanbula arzetmişti.

13 Muharrem 992 tarihli hükümle (Figig- 
eskidenberi nasıl tasarruf olunuyorsa o veç - 
hile tasarruf edilmesi ve Fas hâkiminin müdaha
le ettirilmemesi) enırolunmuş, fakat (b ir veçhi
le tedarik edesin ki cüz’i bahanelerle külli fesat 
sudur etmek ihtimali olmayıp gereği gibi basi
ret üzerine olasın sonra ırz ve namusu saltanata 
mugayir bir vaz’ı sudur ederse neticesi sana ait 
olur) tenbihi unutulmamıştı (2).

Fransızlar Cezayirlilerin tasallutundan şi
kâyetten geri kalmamakla beraber kendileri 
islâmlara sataşıyor ve diğer düşman hiristiyan 
hükümetlerinin gemilerini Fransız bayrağının 
masuniyeti altında gezdiriyorlard (3).

Fransızlar Ispanyol ve Ceneviz gemilerine 
Fransız bayrağı çekilmesine muvafakat etmiş 
olduklarından bu gemiler zebun oldukça uslu 
uslu sefer ediyor, fakat zayıf İslâm gemilerine 
tesadüf edince hücum ederek gemideki İslâm
ları öldürüyor yahut esir ediyorlardı (4 ).

Bu husus isim ve madde zikrolunarak 
üçüncü Murada bildirilmiş olduğundan bu gibi
lerin tutularak içindekilerin esir edilmesine e
mir alındı. 13 Bcriyülevvel (5 ).

Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa (15 Recep 
995 - 27 Haziran 1587) de kendi yaptırdığı ca
mide namaz kılıp konağına döndükten sonra 
fücceten vefat etti. Doksan yaşında olmasın? 
rağmen harem zevkine doyamamıştı. Genç bir 
cariyenin kucağında can verdi. Beş yüz bin dv 
ka tahmin olunan serveti hâzineye alındı.

Kılıç Ali paşanın vefatı Cezayir tarihinin 
en şayanı dikkat bir faslının sonudur. Kılıç Ali
den ve onun halifelerinden sonra Cezayird 
harp ve siyaset adamı çıkmadı. Kendi şahıs
larının kıymetleriyle en yüksek makamları tu 
tan o zatların yerine kendi menfaatlarma çalı
şan ve çabucak zengin olmak istiyen idaresiz 
paşalar kaim oldu.

Kaptan paşalığa Sultan M uradın nedim ve 
damadı İbrahim paşa tayin olundu ise de bil 
seneden ziyade kalmadı. Kaptanlık Kıbrıs va 
lisi Cafer paşaya teklif edildi. Fafkat o da ka
bul etmedi. Sabık Cezayir beylerbeyi Venedik
li Haşan paşa davet olundu. Haşan paşa Si- 
cilyada (Siragüz) ün şimalinde bulunan (Av- 
gusta t şehrine beş kadirga ile b ir gece hücumu 
yaptıktan sonra (20 Eylül 1588 - 996) da İs- 
tanbula geldi. Padişahın huzuruna girdiği va
kit üç yüz bin duka kıymetinde hediyeler ve 
otuz genç köle ve kırktan ziyade cariye takdim 
etti.

Haşan paşanın hasisliği hâlâ devam edi
yordu. Kaptan paşalığa geçer geçmez Venedik 
doçundan kız kardeşine ( P rokurati) de bir ev is
temek tamahkârlığını gösterdi (2 ).

(1 ) — Hammerin Osmanlı tarihi, kitap 39, 
sahife 141.

(2 ) — D. H. M. D. numara 52, sayfa 306.
(3 ) — D. H. M . D. numara 52, sayfa 305.
(4 ) — (1569 - 977) de Sokullu Mehmet paşa 

Fransızlan pek sevdiğinden Osman) larla mu
ahedesi olmıyan gemilerin Fransız bayrağiyle 
Türk sularında seyir ve sefer etmelerini kabul 
eylemişti.

(5 ) — D. H M. defteri, numara 52 sayfa 305
(6 ) — Hammerin Osmanlı tarihi.
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(1 5 7 4  -  9 8 2  i d e n  ( 1603  -  1 0 1 2 ) y e  A<ı d a r  u m u m i v a s iy e tin  h u lâ sa sı:

Sııltıırt Muradın cülusu  -  Iran seferi - Sokul1 unun  şahadeti ■ /Miraların bozulmasından ve 
IMirastzltlilan hoşnutsuzluk  -  Venedikli• muşa nhuyı yenilem e  .  AvrufKihlura sulh  -  Is/ıany ı 
ıırnuulıısı - İngilizlerle münasebetimiz • Ingiltere kralıeesi FAiznbete nıımei hümayun  - 

A v us t ur yay a ilânı har/ı - Zitvıı toroli ınuahcd esi -  l \ i in r ü  Sultan Murat öldü. Üeiinciı 
M ehm et sultan oldu, o du (1012) de vefat etti...

Cezayirin son kudretli beylerbeyi Kılıç Ali 
paşanın vefatı garp ocakları tarihinde yeni bir 
devrin başı olduğundan paşanın ölümünden bir
az evvelki ve sonraki umumi siyaset vaziyetinin 
hulâsatan gözden geçirilmesi faydasız değildir. 
Üçüncü sultan M urat 0 5 7 4  - 982) dc cülüs e t
mişti. Sokollu Tavil Mehmet paşa (1564 - 972) 
denberi sadrazamdı.

Padişah sadrazamın reyi hilâfına, fakat 
vükelânın reyi ile (985) de İran üzerine sefer 
açmıştı. Sefer (12) sene sürdü. (998) de sulh 
yapıldı. Devlet arazice istifade etti. Soldlu bu 
harbin sonunu görmeden (986) da hançerle şe
hit edildi.

Uç padişah zamanında hükümeti çok iyi 
idare eden bu zatın ölümünden sonra vükelâ 
arasındaki çekememezlik, Iran seferinin uzama
sından dolayı çıkan mali müşkülât ve buna çare 
olarak paraların ayar ve vezninin bozulmasın
dan doğan hoşnutsuzluk, yeniçerilerin isyanı 
.dareyi bozmuştu.

Üçüncü M uradın tahta çıktığı hakkında 
vilâyetlere ferman gönderildiği sırada Mustafa 
çavuş ta eski kapitülâsyanun (56) madde üze
rine yazılmış bir nüshasını Venediğe götürü
yordu. Venedik doçu da tebrikname ile bera
ber muahedenin senatodan musaddak nüshasını 
Istanbula gönderdi (İJ .

Fransız elçisi Jermini (12) kânunuevvel 
(1577 - 985) de eski kapitülâsyonları yeniliye- 
rek bir muahede yaptı. Bu muahede ile evvel
ce Fransız gemilerine Osmanlı sularında ser
bestçe seyir ve sefer için verilmiş olan müsaa
de Fransız bayrağı ultmda gezmekte olan İngi
liz, Portekiz, Katalan, Sicilya, Ragoza, Ankona 
gemilerine de teşmil olundu.

0 5 8 1  - 989) da bir Osmanlı - Fransız mu
ahedesi daha yapıldı. Tercüm an Ali bey sünnet 
düğününe davetname ile birlikte ahitnamenin

Türkçesini Fransa sarayına götürmeğe ine • 
m ur olmuştu.

Iran seferi olurken Osmanlı hükümeti Av
rupa devletleriyle bozuşup yeni gaileler çıkar
maktan çekindiğinden Avvupalılarla sulh yap
mağa meyilli idi. Avrupa hükümetleri ise 
her sene baharda Akdenizc çıkarak Venedik, 
Malta, Sicilya, İtalya sahillerini vurm akta olar 
T ürk donanmasının korkusiyle titrem ekte ve 
b ir sulh yapmağa can atm akta idiler; binaena
leyh her taraftan sefaret heyetleri geliyordu.

İspanya hükümdarı ikinci Filip Tunusu el
den kaçırdıktan sonra Osmanlı hükümeti ile 
uyuşmağa çalışıyordu. Gölet esiri (Serbcllino) 
nun akrabasından Marigliano ve Sarayi impa
rator! memurlarından Broti yanlarında Avlon- 
ya sancak beyi bulunduğu halde (1577 - 985) 
martında Istanbula geldiler. Uzun zaman mü
zakereden sonra bir m ütareke yaptılar.

Bu m ütareke yenilene yenilene (1587) 
senesine kadar sürdü. İngiltere kraliçesi Eliza- 
betle evlenmek talebinin reddinden dolayı kız
gın olan ikinci Filip Ingilterenin P ro te s ta n lığ ı 
himayesini zahiri bir sebep olarak ileri sürüp 
Ingilterenin istilâsı için (Yenilmez donanma) 
ismini verdiği heybetli b ir kuvveti harbe ha
zırlıyordu. Bu zorlu sefer esnasmda Türkler 
tarafından iz’aç olunmamak için bir sulh yapıl
masını pek ehemmiyetli bulunduğundan buna 
çok çalıştı.. İngiltere elçisi de yeni bir m üta
reke yapılmamasına çok gayret ediyordu, fakat 
0 5 8 7 )  de gene iki senelik b ir mütareke imza
landı.

Ispanya armadası (1588-997) dc denize çık
tı. Floransa hükümeti Kanuni Sultan Süley
man zamanında Türkiye ile b ir muahede yap
mıştı. (1578) de bir sulh muahedesi yapıldı; 
iki taraf ticaretin ve deniz seferlerinin serbest
liğini teahhüt ediyorlardı; fakat Ispanya ve

(1 ) — Hammer Osmanlı tarihi.



Papa gemileriyle birleşip Akdeniz korsanlan a
rasında dolaşan (Sent E t iyen) tarikinin gemi
leri sarahatan bu muahededen istisna edilmiş
lerdi (1). Toskana dokalığı da eski muahede
nin yenilenmesini istiyordu. Bir heyeti sefaret 
göndermesi ve donanmanın Papa donanmasiyle 
birleşmiyeceğine »öz vermesi talep edildi.

üçüncü Muradın cülusundan sonra Ingilte
re, ticaretin serbestliği için bir muahede yap * 
mak istiyordu. Bundan evvel Ingiltere ile siya
sî münasebetlerimiz çok yoktu; yalnız birkaç 
mektup alınıp gönderilmişti. (29 Mart 1583) te 
ilk Ingiliz elçisi olarak (Vilyam Harcbon) gel
di; kraliçe Elizabetin (25 Kânunuevvel 1582) 
tarihli mektubunu getirdi.

Ingiliz elçisi, Ingiliz sefirlerinin dc F ran
sız sefirlerinin malik olduklan imtiyaza maiiki- 
yetlerini temin eden (18 Mayıs 1583) tarihli 
cevapname ile memleketine döndü. Fakat is 
panyaya karşı olan muharebelerine Türkiyeyi 
karıştırm ak ve imdat almak hususlarındaki a r
zuları Iran muharebesi bahane edilerek ge
çiştirilmişti.

(1581 - 989) da Portekizden dc bir elçi 
gelmişti. Ispanya aleyhine yardım istemişti. 
Fakat bu da, Ispanya ile aramızda m ütareke
nin bitmesine az zaman kaldığından o müddetçe 
dayanabilirse yardım olunacağı vadiyle savuldu.

Sultan Muradın çok sevdiği Safiye (Bafa) 
sultan sağ oldukça Venediklilerin bizimle arası 
bozulmadı (2). Bütün hayatında İspanyo l
ların açıkça düşmanı olan Kılıç Ali paşa 
Fransız elçilerinin teşvikile İspanyanın sulh 
arzularına karşı geliyordu; onun vefatından 
sonra sulh teşebbüsleri daha ziyade müsaade- 
kârlık buluyordu (3 ).

Ayni zamanda T ürk — Fransız dostluğu 
gevşiyordu. (Noaille) ve (D arm on) ların Türk 
taraftarlığı bunların halefleri olan Jermini vc 
Lanskomun aleyhtarlığına tahavvül etm işti.Bun
lar (Ligue - Heyeti m üttefika) taraftan  olup 
T ürk dostluğunu ehemmiyetli bulmuyorlardı.

Jermini Kılıç Ali paşanın Kefeden dönü
şünde, (1585), Fransayı tehdit eden Ispanya 
donanmasına karşı Osmanlı filosunun yardımını 
istediği vakit muvaffak olamadığı gibi Fransız- 
lar için istediği yeni müsaadeler de esirgendi. 
Jerminiden sonra gelen Lanskom da hükümet
le iyi geçinmedi.

Fransa kralı dördüncü H anri cülûsumı Os
m anlI sarayına Ingiliz elçisi vasıtasiyle bildir
miş ve Lanskamun heyeti müttefikaya hadim 
olduğunu beyan ve geri gönderilmesini rica ile 
elçiliğe Mösyö (De Brev) i yollamıştı. Lanskom 
İspanya casuru olduğu töhm etiyle bir müddet 
Galatada hapsolunduktan sonra Maltaya gön
derilm iştir (4).

Fransızlar Osmanlı hükûmetile dostluğu 
gevşetirken Ingilizler Istanbulda iyi bir mevki 
(utmağa ve Fransızlann aldıkları kapitülâsyon
ları elde etmeğe muvaffak olmuşlardı.

Üçüncü Sultan M uratla kraliçe Elizabet 
arasındaki mektuplar pek şayanı dikkat idi (5 ). 
Sultan M urat Elizabcte bin türlü iltifatlar yağ
dırıyor, vaitler veriyordu.

Osmanlı hükümeti Istanbulda bütün hü
kümetlerle sulhlar yapıp duruyor, fakat Ce - 
zayirgarp ocakları Divanı Hümayun bu taah
hütlerine hiç ehemmiyet vermiyor ve istedikle
ri gibi hareket ediyorlardı.

Bosna beylerbeyi Haşan paşanın Macaris- 
tana yaptığı akınlarda bir pusuda telef olması 
intikam almak için Avusturyaya ilânı harp et
meğe sebep oldu Bu harbin bir saiki de sadra
zam Koca Sinan paşanın Iran seferinde şöhret 
kazanan Ferhat paşaya haset etmesi olmuştu.

(1592 - 1001) de başlıyan bu muharebe 
İran seferinden de uzun sürdü ve ancak ( 1606 - 
1015) dc Zit Vatorok muahedesiyle bitti. Bu 
seferin sonunda devlet, düşman eline geçmiş o
lan bütün kaleleri aldığı gibi fazla olarak Eğri 
vc Kanijeyi dc zaptetmişti. Fakat seferin uza
ması Anadohıda Celâli eşkiyasmın çoğalmasını, 
mülkün harap olmasını ve sonunda da yeni bir 
Acem seferinin açılmasını mucip oldu. Sultan 
Muradı salis Nemçe seferinin sonunu gör
meden (1594 - 1003) de ölmüş yerine geçen 
Üçüncü Mehmet de (1603 - 1012) ye kadar sal
tanat sürüp ikinci Iran seferinin bittiği sırada 
terki dünya etmişti.

(1 ) — Hammerin Osmanlı tarihi kitap 39, 
sayıfa 102.

(2 ) — Hammerin Osmanlı tarihi.
(3 ) — Grammont.
(4) — Hammerin Osmanl- tarihi.
(5 ) — D. H. M. D. numara 71. sayfa 68, 69.

29 Muharrem 1002.
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3 üdcü Fasıl
Paşalar devri (1578-986) dan (1659- 1070) e kadar

1

Garp ocaklarının ayrılması -  Paşalar devrinin hülâsası -  bu devirde Cezayirin luıli.

(1551 - 958) de T rablusgarp ve (1569 - 
076) da Tunus (Gölet Ispanyollarda) zapte 
dilmiş, fakat Tunus şehri ve civan (1573 - 981/ 
de suerti katiyede elimize geçmişti.

(6 Zilkade 979) tarihli bir hükmü hüma
yunla Kıbç Ali paşaya kaptanlıkla beraber Ce
zayir beylerbeyliği inayet olunup Tunus eyale
ti dahi müşarünileyhe tefviz kılınmıştı (1 ). 
Trablusgarp ise gene Cezayire merbut olmak 
üzere bir beylerbeyi idaresinde idi, bilâhare 
her birine ayn  ayn  beylerbeyi tayin olunmuştu.

(1577 - 985) de Trablusgarp. Tunus bey
lerbey ilikleri H aydar paşa uhdesinde idi. Mez
kûr tarihte Tunus ve Trablusgrap ayrılarak 
Tunus H aydar paşada kaldı. Trablusgarba da 
Haşan paşa tayin olundu (2 ).

Kılıç Ali paşanın ve Venedikli Haşan pa
şanın kudret ve nüfuzlan Divanı Hümayunu 
korkutmuş ve sadrazam garp ocaklannın her ü
çünün bir eyalet olarak idaresinin Osmanlı mül
künün birliğini tehlikeye düşüreceğine hüküm 
vermişti.

Binaenaleyh bu eyaletlerin ayn  ayn  ve diğer 
vilâyetler gibi birkaç senede (3)  bir tebdil edi
len paşalarla idaresi takarrür etmişti. Divanı 
Hümayun buralanru diğer vilâyetlerin teşkilâ
tına uydurmakla çok hata ediyordu; çünkü 
garp eyaletleri diğerlerine hiç benzemiyordu; 
filhakika muti ve sükûnetli ahali az kuvvetle 
elde tutulabilir ve böyle yerlerdeki askerler de 
mafevkleri gibi düşünür ve hükümdardan ge
len emirleri mukaddes ve muhterem sayarlar.

Cezayir yeniçerileri ise büsbütün başka 
mahiyette idiler. Kendilerini kimsenin ceza 
cdemiyeceğine kani idiler. Tehditlere karşı mu
kabele ediyorlardı.

D iğer ocaklar da aşağı yukan bun. 
lar gibi idiler. Bütün bu mahzurlara rağ
men Divanı Hümayun garp ocaklanna muay
yen zamanda tebdil olunan beylerbeylerin ta
yinini usul tu ttu . Buralara liyakattan ziyade 
çok para verenler tayin edilmeğe başlandı. Za
ten Sokollu merhumdan evvel para ile memuri
yet satılmak pek revaçta iken müşarünileyhin za 
manında biraz azalmış, fakat onun şahadetinden 
sonra gene alabildiğine ziyadeleşmişti. Cezayir 
ve diğer garp eyaletleri varidatlı yerlerden sa
yılarak bahalıya satılıyordu. Gelen beylerbey
lerin içinde liyakatli ve doğrulan pek azdı. 
M ansaplanna gelince verdikleri parayı bir an 
evvel çıkarmak ve üstelik de biraz servet top
layıp Istanbula dönmekten başka bir emel taşı
mıyorlar, memleketin iyi idaresiyle pek alâ
kadar olmuyorlardı.

Yeniçeriler ise bilâkis memleketin idare
sini ellerine almağa çalışıyorlardı. Tabiî azim

(1) — D. H. M. D. numara 12, sayıfa 571.
(2 ) — D. H. M. D. numara 31, sayıfa 207 

T unus beylerbeyi H aydar paşaya hüküm ki: 
"H alen Trablusgarp beylerbeyliği ayrılıp 985 
senesi Rebiyülevvelinin on sekizinci gününde 
dergâhı muallâm Çakırcı basısı olan Haşan dam 
ikbaleye tevcih olunm uştur.Tunus beylerbeyliği 
dc sana sabıkan ne m iktar akçe ile tevcih olu
nup berat ettirm iş isen gene ol miktarla Tunus 
beylerbeyliği sana tekarrıır kılınmıştır. Vusul- 
lıuldukta mumaileyh Haşan ol canibe varınca 
Trablusgarbın dahi hıfz vc harasetinde dakika 
fevt etmeyesin. 25 Cemaziyülevvel 985.,,

(3) — Grammont bu paşaların üç senede bir 
tebdil olunduğunu beyan ediyor.



ve kuvvet sahibi olanlar muvaffak oldu. Yeni
çeri divanı iktidarı eline geçirdi. Paşalar da 
ise merasime riyaset, mukaveleleri imza, muha
fızlarla ve solaklarla muhat olarak sarayda o
turm aktan başka bir iş kalmadı. Mevkilerinin 
irap ettirdiği hürm ete bile ancak para ve hedi- 
yerlerle nail oluyorlardı. Maamafih ahaliye ic
rayı adalet ve kaitliklerle diğer memurların ta
yini hakkı paşalarda kalmıştı ki bu da epeyce 
kârlı idi. Paşalar iktidarı yeniçerilerin elinden 
almak isteyince ihtilâl çıkması muhakkaktı. 
Böyle bir halde ise Istanbuldan mesuliyetin pa 
şalara yükletileceği tabii idi. Bunun için pa
şalar yeniçerilerle iyi geçinmeğe mecbur idiler.

Milâdi on altıncı asnn ilk yansında yoldaş- 
lann  m iktan çoğalmıştı. (1634 - 1044) de 
(22000) idiler; kendilerini pek kuvvetli ve deh
şetli gördüklerinden gururlan , intizamsızlıktan, 
yağmacıltklan çoğalmıştı. Paşalardan yalnız 
H ızır paşa yeniçerilere karşı durmak istedi. 
(1596 - 1005) de kul oğullannı silâhlandırdı. 
Cezayir sokaktan kana bulandı. Sonra gene 
uyuşuldu.

Yeniçerilerin bu ayaklanmalarına reisler, 
gemi kaptanları kanşm ıyorlardı. Denizciler bir
lik olarak kendi muhitlerinde yaşıyor, paşaların, 
yeniçerilerin işlerine alâkadar olmuyorlardı.

Yeniçerilerin zulmü şiddeti tüccarları şe
hirden dışarı kaçırmıştı. Yegâne servet ıram- 
baı korsanlıkta kalmıştı. Bu serveti getiren
ve bu sayede bütün şehri bcsliyen reisler herke
sin hürmetine, şükranına mazhar idiler. Reisle
rin bir işaretine bakan vc şecaatlan yaptıkları 
kahramanlıklarla müsbet bulunan tayfalar da 
büyük bir kuvvet teşkil ediyorlardı.

Gerek bu kuvvet ve gerekse yeniçerilerin 
alufe menbalarının gemicilerin elinde olması 
dolayısiyle yeniçeriler, gemicilerle kinli olmakla 
beraber, onlarla açıktan açığa bozuşmak iste
miyor, mü dara ediyorlardı.

Gemiciler zeki, cesur, her tehlikeye alışkın, 
cömert idiler. Gemiciler şehrin garp kısmında 
deniz kenarındaki mahallede otururlardı, iske
lenin ve limanın muhafazası eskiden beri gemi
cilere verilmişti. Gemiciler burada yeniçerile
rin taarruzundan kendilerini emin görürlerdi. 
O turduklan mahalledeki evleri zinetli ve zengin 
idi. Intlerinde paranın kıymeti olmıyan müs
rifler gibi avuç dolusu para harcıyorlardı.

Yeniçerilerin kaba ve fakirane mahalleleri 
gemici ikâmetgâhlarının zıddı idi.

Gemiciler içtimalarını, müzakerelerini li
man mıntakasında yapar kararlan  orada verir
lerdi. Istanbuldan gelen emirler burada müna
kaşa olunur ve hünkânn sefere iştirak tekli
finin sureti icrası tayin olunurdu.

Gemilerinin uğnyacağı tehlikeyi ve kaybede
cekleri zamanı düşünerek evvelce bir tazminat 
almadan Osmanlı donanmasına iltihak etmedik
leri vakidir.

M urat reis, Süleyman reis, Ali Biçin, A ra
bacı Ali hep buralarda hüküm sürmüşlerdi.

(1644 - 1054) de Ali Biçin hükümeti eline 
almış ve kendi başını koparmağa gelen kapıcı 
başıyı Cezayirden kovmuştu. Paşalar devrin
de gemiciler böyle idi. Gemicilerin bu vaziye
tinde mühtedilerin adedinin artması da âmil ol
m uştur Haydo daha (1580 - 988) dc m ühtedi
lerin ve evlâtlannın adedinin şehir ahalisinin 
yansı kadar olduğunu söylüyor; bu tahmin 
mübalâğalıdır. Fakat mühtedilerin çok olduğu 
muhakkaktır; gemi yapanlar, mühendisler hep 
mühtediden yetişiyordu. Bazıları da kendi he
saplarına korsanlığa çıkmışlardı. H er millet
ten korsanlar Cezayirlilerin şöhretini duyarak 
onlann yanına gelmiş ve Cezayirli kıyafetine 
girmişlerdi. Bunlar korsanlık teşkilâtının ru
hunu değiştirdiler. H iristiyanlığa karşı gaza 
maksadı yağmacılığa döndü (1 ). Recep reis ve 
kalfa H asanlann sevk ve tahriki ile korsanlık 
o zamana kadar görülmemiş bir zulüm şekli aldı. 
Denizde yüzen her şey ganimet malı ilân olun
du; hiç bir sancak tecavüzden esirgenmedi. Ne 
eski dinlerine, ne yeni dinlerine ehemmiyet ver- 
miyen bu şahısları Emirülmüminin ve (Halifei 
ruyu zemin) in eski korsanlara ilka etmiş oldu
ğu hürm et hisleri durduramıyordu. Binaena
leyh bu mühtediler en mühim ve en büyük ka- 
nşıklık unsuru oldular. Fakat aynı zamanda 
da eyaletin kuvvetini canlandırdılar (2 ).

Korsanlık usullerine şiddet ve faaliyet ve 
şimal ırkının hırsını soktular. Bahri malumattan

(1 ) — (Peredan) m  (lllustres captifs) 
namındaki eseri mühtedilerin vahşeti hakkın
da malûmatı havidir. (M azaren kütüphanesi
No. 1918).

(2 ) — Grammont.
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sayesinde Berberistan gemilerinde faydalı tadi
lât yaptılar. Korsanlık inanılmaz dereccdc 
yayıldı.

(1615 - 1024) vc (1616 . 1025) »nelerin 
de ganim etler yılda üç milyondan ziyadeye çıktı.

(1613 den 1621) e kadar (936) gemi iğ- 
tinam olunarak Cezayir limanına girdi (1 ).

(1628) senesi sonundan (1634) senesi o r
tasına kadar denizci milletlerden nisbeten en 
az zarar gören Fransa be? milyon kıymetinde 
(80J gemi kaybetti ve (1300) esir verdi. Hal
buki padişahlar Fransa tebaasına ilişilmemesini 
pek sık ve sıkı tenbih' ve yapanları büyük ceza
larla tehdit ediyorlardı. Fakat reislerin cüreti 
her gün daha çoğalıyordu. Bahri muhitte Hint 
galyonlarını zaptettiler. Gaskonya körfezi 
M an; denizi, Büyük Britanya, İrlanda denizi, 
Mader sahilleri ve İzlanda buzlarında çalkandı
lar (2 ). Hiç bir yer onların akınmdan kurtula
madı. Lâkin bilhassa Akdcnizin garp havzası, 
hükümetlerinin ihmali hasebiyle, korsanların 
yırtıcılığına kurban oluyordu. Senede en az 
iki defa İtalya, Korsika, Sardunya. Sicilya sa
hilleri T ürk korsanlarının hafif kadırgalarını 
görürlerdi. Muntazam devrelerle yapılan bu 
yağmalar mezkûr memleketleri öyle harap etti 
ki birçok mıntakalar denizden fersahlarla içeri
ye kadar çöl oldu. Evvelce gayet bereketli 
tanılan birçok yerler kurudu, fakirliğe uğradı. 
Bütün Cezayir korsanlık işlerine karışırdı. Bü
yükler gemi yapıyor, donatıyor, küçük şehirli
ler, tüccarlar para toplayıp ortaklaşa gemi a
lıyor, kadınlar bile mücevherlerini satıp bu 
kârlı işte bir hisse sahibi oluyorlardı. Böyle 
karışıklık ve anarşi içinde ve tasavvuru müm
kün olmıyan vakalar ve heyecanlarla bu garip 
şehir zengin ve mesut yaşıyor, bedestanında 
esirlerin ve ganimetlerin alış verişini, muzaffer 
korsanların ganimet gemilerini yedekliverek li
mana girişini sevinçle seyrediyor, bazı isyan ve 
kıtlık senelerine rağmen hıristiyanlardan alman 
mallarla bahtiyar ve istirahate dalmış ömür sü
rüyordu.

Perdan Cezayirde (1634) de nüfusun yüz 
binden fazla olup (15000) hane ve (100) çeşme 
bulunduğunu söylüyor. (18000; bahçe şehrin 
etrafını güzelleştiriyordu. Altı adet kürek zin
danı efendilerinin yanında ve kadırgalarda ça
lıştırılan otuz bin esirin ancak bir kısmını barın-

dırabiliyordu. Ahali bu daimi korsanlığı bir 
hakkı müktesep sayıyor ve fenalığın bir gün 
cezası olacağını hatırına bile getirmiyordu (3 ). 
Ahalinin umumi hizmetlerle alâkası ancak ku' 
oğlu ve yeniçeriler arasındaki eski nizaa karış
mak suretiyle olurdu. Kul oğulları Türk çocuk
ları idiler. Yeniçeriler bunların anneleri yerli 
olup kendileri babalarından daha iyi yetişmiş 
olduklarından dolayı bunları yüksek memuriyet
lere sokmuyorlar yalnız bazı askeri hizm et
lerde kullanıyorlardı.

Kul oğullan ise hakiki bir T ürklük huku
kunu istiyorlardı. Yeniçeriler bunların istedik
lerine muvafakat etmediğinden kul oğulları hac
larını silâhla almağa kalkışıyor vc bazan şehirli
ler ile, bazan kabililerle birleşip yeniçerilerle 
çarpışıyorlardı. Bu münazaa hiç bir zaman b it
medi ve fasılalı olarak sürüp gitti.

Paşalann tamahkârlıkları hasebile, ahaliden 
fazla vergi almağa kalkışmaları ve yeniçeri
lerin tazyiki şehirlilerin bir çoğunun köylere 
çekilmesini mucip oluyordu; bunlar köylerde 
Tüaklere karşı kin uyandırdılar.

(1580 - 988) de yeniçeri divanı kendileri
ne rakip gördükleri ve ( Zuaua) lardan müteşek
kil olup (Zuaf) ismi verilen (1500) kişilik yer
li askeri terhis etti. Bu tedbir hiç siyasi ve İda
rî değildi. Çünkü askerlik talim ve terbiyesi 
görmüş bu efrat köylerine gayri memnun ola
rak dönünce köylerine, kabilelerine muallimlik 
ederek onlan yeniçerilerle muvaffakiyetli harp 
edecek hale getirdiler.

Fransanın Langedük ve Provens ahalisi 
Cezayir galerlerinin gözünden kaçarak memle
kete silâh vc barut getirip yerli mahsulâtla de
ğiştiriyorlardı. Sonralan kabili ahalisi de silâh 
yapmağa başladılar vc yeniçerilere karşı koydu
lar.

Vergi toplamağa giden yeniçeri müfreze
leri birçok defalar kabililerin şerrinden dolaşık 
yollan tutm ağa mecbur kalmışlardı. .Ş'ark 
eyaleti ahalisi birkaç defa ayaklanıp vergi ver
medi; bu hareketin cezasını da görmeyince cür’- 
etini arttırdı. Haricin bu karışıklığı yayıla ya- 
yıla Cezayirdcki anarşi ile birleşti. Garp mın- 
takalan da şarkı görerek vergi vermez oldular. 
Dahil vilâyetlerden alınan vergiler o kadar azal-

( 1 - 2 - 3 )  — Grammon.
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dı ki (1634) de ganaim pek çok olduğu halde 
umum varidat yekûnu (1580) deki varidatı geç
medi. Eğer korsanlıkta da muvaffakıyetsizlik 
olsaydı Askerin alûfeleri bile verilemiyecekti.

Ispanya bu karışıklık esnasında bir sahil 
parçası ele geçirmek emeliyle (Kabili) leri teş
vik ederek kıyam ettiriyordu. Asiler şehre 
kadar gelerek muhasaraya kalkıştılar. Yeniçe
riler de buna mukabil (Kabili) lerden şehirde 
oturanları öldürdüler, Bu hal iki tarafın kızgın
lığını ziyadeleştirdi.

Korsanlığın artması esirleri de arttırdı. 
Milâdi on ycdinci asrın ortasında umum mil
letlerden Cezayirde bulunan esirlerin yekûnu
30 bine varıyordu. Çoğu Ispanyol ve ltalyan- 
lardandı.

Esir düşen H iristiyanlar bedestende haraç 
mezat satılır ve bedelinin sekizde birini paşa
lar alırdı (1 ).

Esirler her suretle sahibinin malı idi. Fa
kat Cezayirde esirlerin hali söylendiği ve farzo- 
lunduğu gibi sefilce değildi. Islâm dmi esarete 
bir oğulluk şekli vermiş ve esirleri fena muame
leden korum uştur (2). Islâm dini efendiye esi
rine karşı sabırla, iyilikle, adaletle muameleyi 
emreder; esire kendi yemeğinden yedirip ken
di elbisesinden giydirmesini ve günde on defa 
affetmesini em retti (3 ). Binaenaleyh esirler 
senede iki defa elli gün meşekkatli işlerde kul- 
lanıllup başka zamanlarda efendisinin ev iş - 
lerinde yahut civardaki bağ ve bahçelerinde zi- 
raatte çalıştırılıyordu. Kendilerini para verip 
satın almak istiyenler her türlü işten kurtulur 
başı boş gezerler ve akşam eve gelirlerdi. Ba- 
7.an efendilerinden borç para (bittabi yükse'c 
faizle) bile alırlardı. Yalnız fidyei necatın gel - 
mesi gecikirse efendisi parayı bir an evvel ge
tirtmek için esiri çalıştırır hatta bazan zincire 
vurmak, yahut forsaya koymakla korkuturdu. 
Fakat bu muamele her şeyden evci bir ticaret 
meselesi idi. Bcrberiyyedcki esaret meselesi 
hakikatte olduğundan çok mübalâğalı şayi ol
m uştur. Filhakika bazı adamlar zalim efendi
lerin ve mukabelei bilmisil garazında olanların 
eline düşmüş olabilirler ve hiristiyan donanma
sının şehri bombardıman ederek yangın çıkar
dığı, ölüm saçtığı esnada galeyana gelmiş, canı 
yanmış çılgına dönmüş halkın pek çok esirin 
kanını döktüğü vakidir. Fakat ;u  da bir haki

kattir ki böyle lat&llcr yalnız Cezayire mahsus 
değildir. H er zamanın ve her memleketin ta - 
rihi böyle vakalarla doludur ve bu haller husu
sidir, umumi değildir. Efendiler daima esirle
rini emin bir yerde barındırmak için mümkün 
olanı yaparlardı (4 ).

H ayır işleri ve esir satın alınması için parn 
toplıyan papazlar tabii ahalinin rikkat ve mer
hametini celbederek çok para alabilmek için lav- 
hayı çok karanlık göstermişlerdir. Fakat bizzat 
esirlerin ifadesi papazların propagandasından 
daha mevsuktur; onlar ahvalin yazdığımız gibi 
olduğunu söylüyorlar (5 ).

Esirlerin İslâm dinine girmesi için umumi
yetle efendileri hiç bir cebir yapmıyorlardı. Bil
âkis din tebdilini fena gözle görüyorlardı. Çün
kü İslâm olmak esaretten kurtarm ıyordu amma 
efendisi efkârı umumiyeyc karşı ona daha iyi 
muameleye mecbur kalıyor ve artık  fidyei necat 
almak ümidi kesiliyordu. Binaenaleyh sahiple
ri esirlerin tebdili din etmesine mümkün oldu
ğu kadar mani oluyorlardı. Yalnız kadınlar ve 
çocuklar hareme alınıp orada kalıyorlardı. Pa
halar zamanında bütün hükümetler, hatta Os
man lı hükümeti ile ve Cezayirle iyi münasebat 
ta bulunan Fransıztar bile korsanlardan çok iz- 
tirap çekmişlerdir; fakat hünkârın kapıcı başı- 
sının sakalını yolanlardan daha fazla ahitper- 
verlik beklenemez (6).

Fransız sefirleri (Savoy dc Breves) ve (De 
Cesy) lerin şikâyetleri üzerine hünkâr bazı 
paşaları cezalandırdı. Bunun üzerine paşalar 
daha ihtiyatlı oldular. Muahedeleri bozmadı
lar; fakat en küçük bir sebeple Fransızlara kar
şı korsanlığa koyuldular.

Bazan iki topu alıp kaçan bir korsan, bazan 
Provens sahiline düşmüş bir Cezayir kayığının 
yağması havadisi Cezayire gelir ve divan gürül
tülü içtimalar yapar, hemen harp ilân olunarak 
konsolos hapsedilir, derhal reisler denize açılır 
ve kemali emniyetle gezen tüccar gemilerini 
tu tarlardı. O zaman sefirler feryadı basar, hün-

( 1 - 2 - 3 - 4 )  — Grammont.
(5 ) — Amanuel Darandanın 1662 de 

Brükseldc basılmış Relation dela Captivitc - 
Odysse dc Rene chastelet des Loys ismindeki 
eseri.

(6 ) — Grammont.



kâr bu halin sebeplerini sorar paşalar tafsilâtlı 
arızalar yazar ve muhabere uzar; bütün bu 
müddet zarfında korsanlık devam edip dururdu.

Ecnebilerin Cezayir sahillerinde ticaret in
hisarları meselesi de münazaalara, fena muame
lelere sebep oluyordu. Bon, Kollo vc Bastion 
denilen mahallerde Fransızlar zahire ihracı tica
reti yapıyorlardı. Adi zamanlarda buna kimse 
ehemmiyet vermezdiı fakat çekirge, kıtlık, ku
raklık gibi bir felâket olunca bütün fenalığın 
sebebi bu ticarethanelere atfolunur, derhal do
nanma hazırlanır ve donanma gidip sahildeki 
müesseseleri yıkar yağma eder, müstahdemi
nim esir edip getirirdi. Halbuki bu tahribatın 
felâkete hiç bir faydası olmazdı. Çünkü bu za
hireler zaten yolsuzluk dolayısiyle başka yerle
re gidemezdi. Ticaret olmayınca köylü vergi
leri vermez isyanlar çıkardı. Bu ticarette In- 
gilizlcr, Fransızlara rakip çıktılar. H atta Kollo 
ve Storadaki ticadethaneleri almağa uğraştılar 
ve aldılar. Fakat az zaman sonra idare edeme
yip bıraktılar. Cezayirle silâh ve barut ticareti 
yapan (Turkey Company) Cezayirdeki işi da
ha emmniyetli ve istifadeli bulmuştu. Diğer ka
tolik milletler de bu silâh ve barut ticaretinde 
Ingilizlere karşı çıkmak istediler. Fakat muvaf
fak olamadılar. Çünkü Papa pek ciddi emirler
le katoliklerin müslümanlara harp vasıtaları sat
masını menediyordu. Konsoloslar bu emrin ic
rasına nezaret için sıkı talim at almışlardı. Ceza
yirlilere pek elzem olan harp malzemesi ticareti 
tngilizleri Cezayirlilere sevdirmişti, tngilizler 
mühimmat mukabilinde zahire, zeytin yağı, yün, 
balmumu, kösele alıyorlardı. Halbuki bunların 
sair milletlere satılması yasaktı. Satın almak 
istiyenler çok fedakârlıkla müsaade istihsal ede
biliyorlardı. Hollandalılar bu harp malzemesi 
ticaretinde İngilizlerle karşılaştılar. Fakat
Cezayirliler bu iki milleti de vurup yağma e t
mekten müstesna tutm adılar ( 1). O nlar da bay
raklarını silâhla müdafaaya mecbur oldular. 
Filolarının düşmanca nümayişleri bir işe yara
madı.

H ulâsa: (1590 - 999; dan (1659 - 1070; e 
kadar hep böyle geçti. Cezayir, hemen bilâ is
tisna bütün milletlerin bayrağını tahkir ederek 
ve en büyük reisi hükmetten en küçük fellâhına 
kadar kâffesi deniz korsanlığı yaparak geçinen 
garip bir şehir manzarası göstererek yaşadı (2 ).
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'Türklerin Dış Denizlerdeki tkınlnrı (.i)

Ad almak, ün salmak istiyen T ürk yiğitle
ri karalarda kazak olduğu gibi Anadolu sahil
lerine gelip de boz kırlara bedel denizleri gö - 
rünce levendliğe ve korsanlığa atılmışlardı. 
Yavaş yavaş Akdenize açılan reisler bu iç de - 
nizi de faaliyetlerine dar görerek Cebeli tarik - 
tan çıkmışlar ve bayraklarını Okba bin Nafiin 
hasretle baktığı Bahri muhitin gök renkli sula
rında dalğalandırmışlardır.

Leyn Pol Milâdi on yedinci asrın başını 
T ürklerni dış denizlere çıktığı takribi tarih o
larak bakul ediyor ve diyor ki (17 inci asnn  ipti
dasında korsanların tâbiyesinde nazan dikkate 
lâyik bir değişiklik oldu. Bunlar artık pek az 
kadırga yapılorlar ve ehemmiyeti yelkenlere ve
riyorlardı; Cezayir, Tunus, Trablusgarp ter - 
sancleri yeni usulde gemi yapmağı öğrenmek - 
te olan amele ile kaynaşıyordu. Bu tarzda yeni 
gemiyi Cezayirde yapan Flandrlı (Simon Dan- 
sere; T unusta ise Memi isminde Yunanlı bir 
mühtedidir. Cemi yapı tarzının değişmesinin 
sebebi evvelâ kadırgalara kürekçi oalrak kafi 
hiristiyan esir alınamaması, saniyen ücretli kü
rekçi kullanmanın tahammül edilemiyecek ka • 
dar masraflı olması, salisen Ispanya kıyılarına 
akın için yapılmış olan ufak teknelerin, (1610; 
da son islâmlarm çıkarılması üzerine İspanyada 
naklolunacak İslâm kalmadığından, lüzumsuz 
bulunması idi).

Halbuki bu sebepler varit değildir. Çünkü 
bundan sonra da korsanlar binlerce esir aldı • 
lar.

Korsanlar senelerdenberi Akdeniz kıyıla • 
rını vurup talan ederek artık  alacak bir şey bı
rakmamışlardı. Asıl altın yüklü gemiler dış de
nizlerden geliyordu. Binaenaleyh oralara çık - 
mak lâzımdı. Bunun için uzun müddet denizde 
kalabilecek ve Bahri muhit ile boğuşacak büyük 
tekneler isterdi. Gemi tarzı inşasının değişme * 
sine asıl sebep bu olmakla beraber T ürk ge • 
micileri dış denizlere çıkmak için mutlaka tek - 
nelerin değişmesini beklememişlerdir. Nitekim 
İngiltere sularında dolaşan ve bilhassa Balti •

( 1 - 2 )  — Grammont.
(3 ) — Bu bahsin kısmı azâmi donanma mec

muasının 112. 113, 114. 115 vc | |ı ,  ıncı numa
ralarından alınmıştır.
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■nuru vuran korsan gemilerinin kadırgalar ol - 
duğu ve sakin bir havada kürekle kanalı çıktık
ları o vurgunu tasvir eden bir şiir de sarahaten 
vardır. r.

Dış denizlerde üssülharekelerinden bin - 
lerce mil uzakta dolaşan Türk kahramanlarının 
yaptıklarının ehemmiyetini anlamak için kullan 
dıkları tekneleri bilmek lâzımdır. O tarihteki 
gemiler, ekseriya, kadırga denilen uzun, dar, al
çak bordalı teknelerdi. Gerçi yüksek bordalı da
ha büyük tekneler de vardı. Fakat bunlar ka - 
dırgalara nisbetle daha azdı. Kadırgaların kaı - 
meden kaimeye boyları 165: 170 kadem enleri 
21: 22 kadem, yükseklikleri 17- 18 kadem ve 
kemere yükseklikleri 5 - 6  kadem idi.

(FortenbachJ 17 inci asırda Türklerin e - 
ündeki yüksek bordalı gemileri şöyle tarif edi - 
yor: (Bu gemiler yüksek bordalı, kuvvetli vc 
18 - 20 toplu olup içlerinde tepeden tırnağa ka
dar müsallâh altmış kadar korsan bulu^’iyor • 
du.

Bu gemilere hücum etm ek pek tehlikeli o
lurdu. Bordaları çok yüksek olduğu için kendi - 
terine yaklaşan düşman gemilerinin üstlerine 
yu!<arıdan öyle şiddetli ateş yağdırırlardı ki o 
gemi için batmak ve yahut teslim olmaktan 
başka çare kalmazdı. Eğer düşman bu gemilerin 
ateşinden kurtulup yaklaşırsa Türkler üst gü
verteden el kumbaraları atarak düşman sefi - 
nesini tutuştururlardı. Şayet düşman bir takrip 
aborda olmağa cesaret etmiş ise tuzağa tutul - 
muş demekti. Hücum edenelr Türk gemisi - 
nir. bel tarafını korsanlardan temizlemiş olsalar 
bile korsanlar pek yüksek olan baş vc kıç ka - 
saralarından bunların üstüne mermi yağdırma
ğa başlar ve münasip zaman gelince kapılardan 
düşmanın üzerine atılır ve hem cepheden hem 
yandan bir anda yaptıkları hücumla hiristiyan- 
ları şaşırtırlar, artık  kılınç, pala, yatağan, bal
talar işlemeğe başlardı; Neticenin ne olacakını 
söylemeğe lüzum yokturJ.

17 inci asırda T ürk korsanlarını kuvveti 
kırk gemi olup iki filoya ayrılm ıştı (1 ). Büyük
leri 200 : 400 ton ve kumandan gemisi (500) 
tondan fazla idi.

Leyin Pol Türklerin dış denizlere çıkmala
rını 17 inci asırda tahmin ediyor, fakat on al - 
tıncı asırda Afrika sahillerini dolduran Türk

gemicilerinin dış denize çıkmamış olması hiç 
kabul edilemez.

Vakanüvis Esat Efendinin (H ulâsai ah - 
vali Tunus garp,) adlı risalesinde (2J Barbaros 
Hayreddin paşadan bahsederken (H attâ  coğ - 
rafya ve heyete de âşinâ olmakla yeni dünyanın 
evzaı felekiye ve sair emmaratla mamuriyetin 

istidlâl edip Sultan Süleymandan diğer Frenk kap 
tanının Amerikaya seferinden evvel sefer ile 
oraları keşfetmesi babında avni şahanelerini ni
yaz etmiş idi. Sultan Süleyman da evvel emirde 
Halep kışlağında olan İbrahim paşanın fikrini 
sormuş, fakat müşarülileyh ittisali memleket 
olmadığı ve arada düveli uhra bulunduğu mü - 
taleasile reddetm iştir) diyor. Mezkûr tarihlerde 
Kristof Kolomb Amerikayı keşfetmişti. Fa - 
kat keşfiyat devri henüz başlamamıştı. Merhum 
Barbaros da bu keşfiyata iştirak etmek istediği 
anlaşılıyor. Binaenaleyh bahri muhite gemicile
rimizin alışkın olduğuna bu da bir delildir.

1585 de koca M urat reis Cebelitarıktan 
çıkmış ve Kanarya adaları kümesinden olan 
(l.anzaro t) adasını basarak valisinin ailesi de 
içinde olmak üzere (300) esir almıştı. Vali Ko
ca reisle bir mütareke yaptı. Memleketin büyük
leri ile beraber gemiye geldi, akrabalarını para 
vererek kurtardılar.

16 ıncı asır dış deniz vakayiinden bilinen
ler bunlardır. Bundan sonraki tarihlerde geçen 
vakalar daha çok zapt vc kaydolunmuştur.

Lündy adasının zaptı: — Lündy adası 
Büyük Birtanya adasının en cenup noktası olan 
( Lcndez Endv den yüz mil kadar içeride ve 
Bristol körfezinin ağzında küçücük bir adadır. 
Bristol şehrinin ticareti çok ehemmiyetlidir. 
Bristol âdeta İngiltere ile Amerika ticaretinin 
kapısıdır. 1625 de bir Türk korsan filosu bu 
adayı zaptederek senelerce ellerinde bulundur
dular, nihayet bazı şerait (T ürk  korsanlarının 
adadan ve limanlardan her veçhile istifadeleri

(1 ) — 1616 da Ingilterenin İspanyadaki se
firi (S ir Fransıs K otiğton) un Bukingam duka
sına yazdığı mektuptan. Fakat korsanların kuv
veti yalnız bunalrdan ibaret değildi. Hususi 
eşhasın vc korsanlar n bu filolardan ba*ka ay
rıca çalışan külliyetli gemileri vardı.

(2) Mezkûr risale darülfünun kütüphane
sinde el yazısı olarak mevcuttur.



ve sair gibi) ve ehemmiyetli bir bedel nıukabi - 
linde İngiliz korsanlarına devrettiler (1 ). Ada
nın dik kayalıkları, dar yolları, harap kaleleri 
vahşi bir manzara gösterdiği gibi kalelere, koy
lara ve tabii korsanlara dair garip garip riva • 
yetler ve hikâyeler adaya birçok ziyaretçiler 
celbetmektedir. Bu tarihlerde Ingilizlerin deni’. 
kuvvetleri Kork limanı ile Rocel arasındaki 
nakliyatı emniyet altına alamıyacak ve T ürk 
korsanlarının (B ir hen vey) e hücumla iki yü
zü mütecaviz esir almasını menedemiyecek hal
de idi (2).

T ürk korsanlan en ziyade İngiltere kı - 
yılarında dolaşmış olmakla beraber Hollanda, 
Danimarka, Norveç sahillerine kadar çıkmak
tan çekinmemişlerdir. Bu memleketlerin tarih - 
leri tetkik olunursa bir çok kahramanlık men - 
kibeleri bulunur.

Islânda vurgunu: — 1627 de M urat Reis 
kumandasında bir T ürk filosu evvelâ Danimar
ka sahillerini sonra şimaldeki Islânda adasını 
vurmuş (3) adanın cenup sahillerindeki çift
likleri kiliseelri yağma ederek (H aym i) lima 
nına gelip demirlemiş ve bu limandaki kilisenin 
bütün eşyasını almış tekmil binalan yakmış ve 
dört yüz esir tutup getirm iştir (4 ).

Danimarka hükümeti bu dört yüz esirden 
sağ kalanlannı (1636) da fidyei necat vererek 
kurtarm ış fakat bunlardan ancak (37) kişi va
tanlarına dönebilmişti (S). Bu akını yapanla- 
n n  Lündy adasını merkez ittihaz eden korsan
lar olması pek muhtemeldir.

Ingiltere sahillerine akınlar: — Türk kor - 
sanlarının İngilizlerle münasebeti (15,) inci 
asnn  nihayetine doğru başlar. (1580) de kor - 
sanlarımız Ingiliz gemilerine sataştılar. (1582) 
de Cezayirliler son seferlerinde (49) Ingiliz ge- 
msi aldılar. Cezayirde Ingiliz esirlerinin sayısı 
bine yaklaştı. İngiliz gemilerinin selâ - 
metle seyrüsefer imkânı kalmadığı gi •
bi Ingiltere sahilleri bile hakkiyle mu
hafaza kabil olmıyacak hale geldi. Korsanlar 
Ingiltereye gidip Ingilizleri yataklarından ala - 
rak Cezayire getireceklerini iddia ile öğünecek 
kadar cesaretlenmişlerdi (6 ). Korsanlar İngiliz 
gemilerini Akdenizde avlamakla kanaat etmi - 
yerek, 1619, 1620, 1621 tarihlerinde İngiliz 
sulanna giderek dört yüzden fazla gemi
aldılar. Korsan gemileri hiç bir zaman

1 7 4

(Plim ut hov) ve (H artlend Poynet) 
açıklarından ayrılmıyor ve Bristol tüccarları 
kıymetli hamulelerle dolu gemilerini denize çı
karm ağa cür’et edemiyorlardı (7).

T ürk  korsanalrı yalnız bu iki mevkide av 
beklemekle kalmamışlar ve sahil boyunca bir 
çok kaleleri vurm uşlardır. Ingiliz adalannın 
korsanlardan en çok zarar gören tarafları Bü • 
yük Britanya adasının cenup kıyıları olan Sus- 
seks ve Dorset, Kronvol, Devon kontluklarının 
cenup sahillerilc Devon, Kronvol'un şimal vc 
garp sahilleri vc Islandanın bütün garp ve ce
nup sahilleridir. Ingilterenin Fransa ve İspan
ya ile olan muharebelerinde uğradığı felâket • 
leri İngiliz kanalında gezen Cezayiz ve Sali 
korsanları bir kat daha artırıyordu.

1625 de Pinzaslılar Türkelrden çok koı't- 
tu'<lan beyanile kendilerine bir kale yapmak 
için hükümete müracaat etmişlerdi. Ayni tarih
te Silly adalan civarında 30 korsan gemisi bu
lunduğu söyleniyordu (8). Birinci (Ceymi^) in 
sa ltara tı zamanında bahriyeye çok az masraf 
ediliyordu. Cezayirliler üzerine bir sefer yap • 
mağa karar verilerek bunun hazırlanması (Sir 
Robcr Mendcl) e havale olunmuştu. Kral bu

(1 ) — Devon Şayr Kontluğunun tarihi say
fa 139.

(2) — İrlanda evrakı resmiye fihristi mu- 
kaddemesi.

(3 ) — Leyin Pol. (Fredirik  H otvel) in Is- 
landaya dair eseri (Bering - Govld) un Islân- 
da namındaki eseri.

(4) — Leyin Pol 800 esir diyor. Mâimâ tari
h i: cilt 3, sayıfa 439 da Ali Reis (A li Biçin) 
tslandalı bir yoldaş n kılavuzluğu ile şimale a - 
kın ederek İslandadan (800) esir ve bir çok mal 
aldığını yazıyor.

(5) — Bu esirlerden Olafr Eigilson adında 
bir Luteryan papas: iki sene sonra kaçıp 
kurtulm uş vc başına gelenleri yazmıştır. Mez
kûr kitap (L itil saga um herhalaup tyrkjans 
a'Jslandi) namile 1852 de Rikyavik şehrinde 
basılmıştır.

(6 )  — 1582 de In g ilte ren in  İstan b u l sefiri 
olan (S ir Tomas ru) nun raporları.

(7 ) — Leyn Pol.
(8 ) — Kronvol Kontluğunun tarihinin bi

rinci cilt sayıfa 495.
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seferin masraflarını Cezayirlilerden en çok za
rar gören limanlara yükletmek istiyordu.

(1618 - 1619) Şubatında vükelâ meclisi 
tarafından yapılmış olan bir tamimde Cezayir 
ve T unus korsanlarının az vakit içinde 300 den 
ziyade gemi alıp yüzlerce insan esir ettikleri 
zikrolunuyordu (1). H akikatte ise esirler bin - 
lerce idi. Ingilterenin hazırlayıp Cezayir önü - 
ne gönderdiği donanma ehemmiyetsiz bazı ta- 
ahhüdattan başka bir şey elde edemiyerek dön
müştü.

1625 senesi Ağustosunda Plimut şehremi - 
ni on gün içinde korsanların (27) gemi zapt vc 
(80 ) i Lov limanına mensup (200) kişi esir e t
tiğini meclise yazmıştı. Bu vakadan bir hafta ev
vel Mavunst bey yahut Mavakis bey de bulu - 
nan bir kiliseden altmış erkek ve kadın ve ço
cuk alınmıştı. Çok geçmeden Silly de korsan - 
lar tarafından zaptolundu.

(1626 - 1036) da korsanlar her gürı sahil
den görünecek bir mesafede dolaşıp duruyor - 
lardı. l.ov bir sille daha yedi. Lov ile (H ert 
F ert) bir ay içinde (15) gemi zayiettiler 
(1630 - 1040) da Ingiliz başvekiline yazıliyor- 
du: (M ısır hiç bir vakit bu gün (Lendez End) 
dc dolaşan korsan tekneleri kadar tırtıl ile dol
mamıştır.)

Bir aralık Lov limanına mensup bir gemi 
Sali korsanları tarafından tutulm uştu. Fa'iat 
geminin tayfası güvertede olan korsanlan öl
dürüp (37) sini anbara tıkarak gemiyi döndü
rüp (Sent ay ves) e getirmişlerdi. Lâkin bu iş

bütünKronvol limanlarının korsanlar tarafından 
abloka edilmesini mucip oldu. Oyle bir abloka 
ki balıkçı kayıkları bile denize çıkmağa cesa - 
ret edemiyor ve (Çarles,) in şahsı vc hükümeti 
buna bir çare bulamıyordu (2 ).

İrlanda akınları: — İrlanda da Türk kor - 
sanlarının elinden az azap çekmemişti. Bu ada
ların yalıları zaten zengin değildi. Ahalisinin 
çoğu balıkçılıkla geçinirerldi. Deniz ticareti 
kendi yalılariyle İngiltere ve lskoçyaya olan kı
sa seferlere münhasırdı.Korsanlar büyük Britan 
ya adasının hariçle olan külliyetli ticareti dola- 
yısile kıymetli mal yüklü gemilerini vurmakla 
kanaat ederek sahil şehirelrine pek çok sataş- 
mamışlardı; Fakat Irlandada vurulacak, tutu - 
lacak kıymetli gemiler olmadığından şehirlere 
musallat oldular. Irlandanın İngilizlerle mes - 
kûn cenup ve cenubu garbi yalılannda Türk 
ayağı basmadık hiç bir şehir olmasa gerektir.

Baltimor baskını: — (1631 • 1041) senesi 
haziranının 19 - 20 inci gecesi iki T ürk harp 
gemisi ( Lendez End) de iki Fransız gemisini 
batırdıktan ve bir Ingiliz gemisini tu tup esir 
alarak gemiyi denizin dibine gönderdikten son
ra Baltimor limanına girdiler. ( Dan GarvanJ lı 
bir balıkçı korsanlara kılavuzluk ediyordu. Şe
hir yağma olundu. (108) kişi esir edilerek Ce
zayire götürüldü. Bir çok halk da kılıçtan ge - 
çirildi.

Irlandanın meşhur şairlerinden (Tomas - 
Üzborn - Dey veys) bu vakayı nazm etm iş
tir (3 ).

Yaz güneşinin nermin şuamı Karyerinin yüzlercc adası üstüne düşüyor 
Yaz güneşi hâlâ Gabriycl dağının kayalık geçitleri arasında parlıyor.
Kadim (tn işerk in) in yıkık mabedi tüy dökmüş bir kuş gibi görünüyor.
Vc sakin naim ölü bir deniz içinde Bahrimuhit akıntısı işitiliyor.
O ltacılar kumsalda uzanmış yatıyor, çocuklar oyunlarını bitiriyor.
Küçük handaki dedikodular nihayet buluyor, aileler ibadet için diz çöküyor.
Vc aşk vc rahat, vc huhzur ile dolu bir halde mesaii yevmiyeleri nihayet buluyor, 
işte orada asude koy üstünde Baltimur şehri yatıyor.

Gece yarısı oraya derin bir istirahat, bir vecdi mükevkep çöküyor. 
Karada, denizde, havada çırpınan dalgalardan başka hiç bir ses yok. 
Miiheykel burunlar, harap kaleler bu sırrı sükûnu hissediyor.
Yeşil çimenler bodur ağaçlar bu esiri halaveti teneffüs ediyor.

(1) Kronvo! Kontluğunun tarihinin birinci cildi. Sahife 496.
(2 ) — Kronvol Kontluğu tarihi, cilt J . Sahife 495.

(3 ) — Donanma mecmuası No. 115.
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Gece o kadar sakin ki (D anes - had) burnunu kayıp dönen şu iki gemi.
Muhalif akıntıya karşı pek çok olduğunu zannettiğim  küreklerine güvenmeli.

* * •
Oh! Mutlaka tatlı bir aşkı hakiki vazifesi olanları sahile doğru şitaban ediyor.
Mutlaka bir asıkı Baltimurda ah eden maşukasına getiriyor.
Şu kayal k sokak boyundaki damların altında bulunanların hepsi, hepsi uyuyor.
Ve hafif adımlarla yürüyen bu adamlar maşukuna kavuşmağa gelen aşığın dostları olmalı. 
Boğuk bir feryat, rüyada gibi bir ses. Evin damı alevler içinde.
Kızlar hanımlar yataklarından f rlayıp kapılara doğru koşuyor ve eşik taşı üzerinde.
Parıl parıl parlıyan kılıçların sukutiyle karşılaşıyor ve her bir esmer ve sakallı.
Yüzün üstünde beyaz ve yahut kırmızı bir şal.
Allah! Nidası duanın feryadın gürültünün fevkine yükseliyor..
Aman yarab! Cezayirliler Baltim urun hakimi oluyor.
Çıplak elleriyle keskin kılıçlara karşı kendilerini korumağa çalışan gençler fırlatılıyor.

* * •
Sonra valide oğlunu biçen kılıcın üzerine atılıyor.
Daha sonra büyük baba hafitleri eteklerine sarılmış olduğu halde yere yıkılıyor.
Sonra grnç kadınlar feryat ederek kaçışıyor, çocukları ile bir yere saklanıyor.
Fakat bak şu korsan boğulmuş, kafas ezilmiş olduğ>; halde yatıyor.
Gerçi fazilet mahvoluyor cesaret sönüyor, hasisler saklı hâzinelerini teslim ediyor.
Fakat Baltimurun yağmasında hiç olmazsa bir ocağın intikamı alınmış bulunuyor..

* * *

Yaz sabahı civardaki ormanda kuşlar ötüşmeğe başlıyor.
Şimdi onlar su başından ayrılan sütçü kızları görmüyorlar.
Yaz günü bu cesur süvari uzaktaki bandon şehrinden geliyor.
Bu oltacılar fırtına burnundan, şu filikada (A lfadavon) dan.
Onlar yalnız duman tüten duvarlarla komşuların dökülmüş olan kanlarını buldular.
Çiğnenmiş ve eşya saçılmış kumların üstünde bir zaman hayran ve pürheyecan gezindiler.
Sonra denize atılarak Kler burnunu geçtiler ve beş gömene uzakta.
Baltimuru tahrip eden korsan kadırgaların n ufuktan süzülüp kaybolmakta olduğunu gördüler.

* * *
Ah! Götürülenlerin bazla rı kadırganın küreklerini çekecek.
Bazıları da Arap atlarına hizmetkâr olacak, bu cocuk bir şeyhin.
Çubuğunu taşıyacak şu da birinin cırdını.
Ah! Bazıları güzel Çanakkalenin tersanelerinde çalışacak.
Bazıları da Mekkenin kumluk vadilerine giden kervanda bulunacak.
Bandodan gelen cesur süvarinin aradığı kız dayı için seçilmiştir.
O selâmettedir. H ayır! O ölmüştür. Çünkü dayıyı sarayının ortasında hançerlcmiştiı.
Ve o kahraman kız ateşte yakılmak için götürüldüğü zaman tebessüm ediyor..
Ah! Diriskolun çocuğu Baltimuru düşünüyor.

* * *

Şehrin korsan kılıcı altında çöktüğündenberi iki uzun sene geçti.
Ve onun çiğnçnmiş ocak başları etrafında büyücek bir cemaat toplanmış duruyor.
Orada yüksek darağacı üstünde sefil bir şahsın feryat ettiği görülüyor.
O. Cezayirlilere kılavuzluk eden (dan garvan) lı Hakettir.
O, hiddetli feryatlar arasında kısa bir duaya bile nail olmaksızın yere düştü.
Çünkü orada toplanan yüzlerce halkın hısım ve akrabasının doğranmasına sebep olmuştu. 
Bazıları normanlari Ingiltereye getiren (Mak M overcad) a lanet ediyor.
Bazıları da ona ve (iskario t) a lânet ediyor.
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Korsanlar (V oterforU  lulann şarap gemi
lerini zaptettiler, lngilizler T ürk  korsanları
nın, ikinci bir defa baskına teşebbüs etmelerin
den vc kuvvetlerini bütün sahile dağıtarak bir
denbire hücumlarından o kadar korktular ki 
bütün sahillerin boşanıp ahalinin içerielre kaç
ması ihtimali hasıl oldu; Kork, Kin^ebl kalele
rinin T ürkler tarafından zaptolunacağı düşün
cesiyle titrediler (1 ).

T ürkler (Newfoundland terre (neuvc) 
sularında: — T ürk korsanlarının en şayanı 
hayret menkıbelerinden birisi de tâ Şimali A- 
merikaya kadar gitmeleridir. T ürk korsanları 
Şimali Amerikada Nevvfoundlanda kadar git - 
tiler. Orada bir hayli ganimet ele geçirdiler; 
Zaptettikleri gemilerin birisinde (V irjinia) ya 
gitmekte olan gayet güzel bir Ingiliz kızını e
sir ederek H ünkâra takdim ettiler. Bu kız sa - 
rayda gözdeler sırasına geçti (2).

T ürk korsanlarını dış denizlerdeki hare - 
kâtı arasında münferit bir vak'a daha vardır ki 
bu da bir aralık Kanarya adaları civarına gelen 
(Bukanier) yani (H indi garbi,) korsanlarının 
rast geldikleri b ir kaç hafif gemiden mürekkep 
bir T ürk  filosunu mağlûp etmeleridir.

P A Ş A L A K  D E V R İ

Mehmet 1‘uşu —  Deli İlimci /<«{«, llız ır  /ııışıı 
zır /Mışıl (iliiııci ılc/ıı) — , M ustafa /mi su —  llıı

//aşa ( üçü

Cezayir beylerbeyi Venedikli yahut Uluç 
Haşan paşa 993 de azlolundu. Yerine Trablus- 
garp beylerbeyi Mehmet paşa tayin edildi. H a
şan paşa zaten beylerbeyliği kendiliğinden de - 
ruhte etmişti, cvvelce de olduğu gibi yeniçeri - 
lerle geçinemediğinden Yeniçeri bölük başıla - 
rı Istanbula giderek şikâyet etmişler vc tebdili
ne irade alınışlarsa da Mehmet paşanın Ceza • 
yirde hükümeti ele alabileceğine padişah bile 
mütereddit idi (2 ) Fakat Haşan paşa hükümet

( 1) — Cezayir beylerLeyliği evvelki gibi kaydı 
hayat şartile biı zatta b rakılmayıp diğer eyâ 
letler gibi tebeddülata tâbi tutulduğu bu tarih
ten sonra gelenler de beylerbeyi idiler. Fakat 
eskilerden ayırmak için bunların zamanına pa - 
şalar devri denildi.

Bu mağlûbiyetin acısını çıkarmak için er - 
tesi sene Türklerin tâ Amerikaya ve Antil su 
lanna gitmeğe hazırlandıklarını haber alan Bu- 
kanierler münasip hediyeler vererek korsanları 
seferden vaz geçirdiler.

Bukanierlerin asıl korkusu oralara gele - .
cek Türklerin kendilerini kovarak yerleşmeleri 
ihtimal olsa gerektir. Türk korsanlarının tngiliz 
sularında faaliyeti (1700) tarhinde de devam 
ediyordu.

(Penzans) sahilinde gözüken bir Cezayir 
gemisi derhal gönüllü bölüğün silâh başı etme
sini mucip olmuş, fakat korsanlar oraya sataş
madan geçip gitm işti (3 ).

(1) Kork Kontluğu ve Kork şehri tarihi
— İngiltere mahzeni evrak vesaiki resmiyesi. 
cilt: 352, num ara: 101.

(2 ) (T ürk  İm paratorluk ve hükmetinin 
zamanımıza kadar yürütülm üş muhtasar bir 
tarih içinde yeni bir tetkiki ve dördüncü 
Sultan Mehmedin zamanı saltanatı) ismindeki 
kitap. 1663 Londra.

(3 ) Kron Vol Kontluğu tarihi, cilt 1 Sa - 
hife: 496.

2 —

(1 ) M A B A T

—  Şıılııııı /mişii —  M ustafa lıcy (v e k i l)  — , H ı
sım /Mişa ( Huri şu) —  Süleym an /ııışıı —  H ızır  
ncii d e fa ) .

(2 ) — Divanı hümayun Mühimme defteri, 
N um ara: 58, sahife: 74.

Cezayiri garptan gelen Cezayiri garp yeni
çerileri bölük başılarma hüküm ki: Tarabulus
garp beylerbeyisi olan Mehmede Cezayir 
garp beylerbeyliği tevcih olunmağın bu
yurdum  ki vardıkta anun gibi mahrusei Istan - 
buldan çıkıp deryaya teveccüh olundukta Kab- 
sa sancağı beyi olan Süleyman ile doğru T rab
lus garba varıp Müşarünileyh beylerbeyi ge.nile 
riyle maan yoldaş olup müşarünileyh ile bile Ce
zayiri garba müteveccih olup vechi münasip gö
rüldüğü üzere emin ve salim alıp gitmeğe sâyi 
vc ihtimam eyleyip lâzım olan hizmette ihmal 
ve müsamaha olmaktan begayet ihtiraz üzere 
olup inşallahı teâlâ bu bapta vücuda gelen hi - 
dematınız zayi olmayıp riayet ve himayeme

Şimali A frika: 12
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te kalmakta İsrar etmedi; çekildi, kendi gemi
leriyle korsanlığa çıktı (1 ).

Oranda bulunan Ispanyollar bu sene arap 
şeyhlerinden epeyce taraftar toplamağa muvaf
fak olmuşlar ve bu şeyhelre asker katarak Tlem- 
sen eyâletine kadar uzanıp etrafı yakıp yıkma
ğa, ahalinin sürülerini yağma etmeğe başlamış
lardı. Haşan paşa azlinden evvel Cezayir ve 
Tlemsen ayan ve eşrafının ve Cezayir kadısı - 
nın arzı mahzarlarını Istanbula göndererek (O 
ran ) m zaptı için yardım istemişti. M üşarüni
leyhin azlniden sonra gelen cevapnamede Ordu 
Vezir Osman paşa kumandasiyle şark seferine 
gönderildiğinden bu muharebe bittikten sonra 
kuvvet gönderileceği ve şimdilik eldeki kuvvet
lerle eyaletin muhafazasına itina olunması bil
diriliyordu (2 ).

Kabsa beyi olan Süleyman bey Fas hakimi 
Molay Ahmedin elçisi ile beraber 993 de Istan- 
bula gelmişti. Elçi Istanbulda memuriyetini 
yaptıktan sonra yine Süleyman beyle ve Ceza
yir garp beylerbeyliğine tayin olunan Trablus 
garp beylerbeyi Mehmet paşa ile memleketine 
döndü. Elçinin bazı talimat almak üzere Fasa 
döndüğü vc tekrar Istanbula gelmesi m ukarrer 
olduğu Cezayir beylerbeyine yazılan emirde 
bildirilmişse de müzakeratın mevzuu ve neti - 
cesi meçhul kalmıştır. (3) Fakat Fas hükümda- 
riyle dost'uk münasebatı devam etmiş (4) ve 
Padişah tarafından Sazı emirler verilmişti. (5)

(< ) — Haşan paşa 996 da Kaptan paşalığa 
çağırıldı ve 99 i tarihine kadar mezkûr vazifeyi 
yaptı. O tarih te vefat ederek Tophanede Kıhnç 
Ali paşa türbesine gömüldü.

Sicili Osmâni Uluç Haşan paşanın Anado- 
ludan Cezayire gidip tefeyyüz etmiş ve 996 da 
kaptan paşa olup 998 yahut 999 da fevt olup 
kerimesi Meryem hatun yayanında Gedik pa - 
şada defnedildiğini ve Sarı yerde. Ok meyda
nında. Sinan paşa avlusunda mektepleri oldu
ğunu yazıyorsa da çok yanlıştır.

(2 ) Divanı Hümayun Mühimme defteri. Nu
m ara: 58, sahife 81 — Bu hüküm de diğerleri 
gibi pek çok lüzumsuz kelimeler vc mükerrer 
cümlelerle dolu olduğundan yalnız lâzım olan

makrun olmanız mukarrerdir. Ana göre emri 
cebilül kadirim mucibince amel etmeğe müccid 
ve sai olasız. (2 Cemaziyülevvel 993).

cümleler alınmıştır. —
Cezayiri garp ve Tlemsen ayan ve eşrafına 

hüküm ki.
Sabık Cezayir garp Beylerbeyi Haşan da- 

me ikbale ve Cezayir kadısı Mektup ve sizin 
canibinizden arzı mahzar gelip Tlemsene karip 
(V ahran) nam hisar mukaddema ehli İslâm ta
sarrufunda iken lspanyalıların eline düşüp ol 
taraftan bazı Arap şeyhleri küffara müza- 
haret eyleyüp klavuz olup Tlemsene götürüp 
etrafı yakıp yıkıp davarlarım sürüp müsliman- 
ları esir edip fesat ve şenaatları günden güne
izdiyad bulm uştur....  Feht ve teshiri için do -
nanmayı hümayunum irsal olunup memaliki 
mahrusuma ilhak olunmak rica eylediğiniz ar- 
zolunup ilmi şerifim muhit ve şamil olmuştur. 
Lâkin bu sâli fethimde faldc asâkiri encum ih - 
tişamın veziri azam Serdar Osman paşa ile şark 
seferine irsal olunmuştur. İnşallah kızılbaşla 
mabeyinimiz bertaraf oldukta ordu ve donanma 
gönderilerek kaleyi mezbure feth ve teshir olu
nacaktır. Buyurdum ki vüsul buldukta her biri
niz var kuvveti bazuya verip mümkün mertebe 
vilâyetin hıfz ve harasetinc dikkat edesiz. Ce - 
zayir garp beyelrbeyi paşa vech vc münasip 
gördüğü üzere din ve devleti hüsrevaneme mü
teallik hususatta bezli makdur edesiz.

21 Cemaziyülâhır 993
(3 ) — Divanı Hümayun Mühimme defte

ri: 63. sayfa 169. 10 Safer 996.
(4 ) — Divanı Hümayun Mühimme d e f

teri: N um ara: 58, sayfa; 81 — 21 Cemaziyüla
hır 996 Cezayiri garp beylerbeyine hüküm ki: 
Bilfiil Tarabulus garpta Kabsa sancağı beyi 
Süleyman bundan akdem Fas hakimi olan Ah
met Sultan tarafından asitanei saadetime gelen 
elçiyi bile alıp gelip halen geri rücat edip 
vatinî melüflartna azimet eylemeğin gene mü
şarünileyhle olcanibe izam olunmuştur. Buyur
dum ki vusul buldukta lâzım olan zad ve zevai- 
din ve levazımın tedarik eyleyip ve kifayet 
miktarı adam koşup berveçhi istical irsal ey
leyip ve şöyle ki gene olcanibdcn avdet edip Cc- 
zayiri garbe geldiklerinde gemisine kifayet mik
tarı adam konup doğru Astinei saadetime ir
sal eylemekte envai mesail cemile vücuda 
getiresin..

(5 ) — Divanı Hümayun mühimme defteri: 
N um ara: 67, sayfa 134, 7 Ramazan 997.



Tunustan koğulmuş nesli bozuk hüküm - 
dar hanedanı tekrar memelketi ele geçirmek i
çin Ispanyollara m üracaatta ve dahildeki fesat
çılarla haberleşip tedarikât yapmakta bulunu - 
yorlardı. Bu hazırlıklar duyulmuş ve daima dik
kat ve basiret üzere bulunulması ve Cezayir, 
Tunus ve Trablus garp beylerinin daima birbir- 
lerile haberleşmesi ve bir taarruz halinde müş
terek muavenete koşmaları Istanbuldan cmro- 
lunuyordu (1).

Cezayir, Tunus, Tarablus garp korsan gemi
leri Osmanlı hükümetinin diğer devletlerle olan 
uhut ve şurutuna ehemmiyet vcrmiyerek gemi
leri vurup almağa şiddet vermişlerdi. İngiltere 
ve Fransa hükümetleri bu taarruzlardan pâ - 
dişaha şikâyet etm işler ve H ünkâr dergâhı 
âli çavuşlarından Mehmet çavuşu mübaşir ta
yin ederek Ingiliz esirlerinin salıverilmesi ve 
vaki olan zarar ve aiyanlarının tazmini hakkın
da bir ferman göndermişti. Mehmet çavuş bir 
Ingiliz gemisine binerek fermanı götürüyor - 
du. Mezkûr gemi Cezayire yaklaşınca Cezayi
rin bir kalitesine tesadüf e tti; içindeki çavuşa 
güvenerek ilerlemekte devam ettiğinden kor - 
san gemisi top ve tüfek ateşine başladı; az 
daha gemi batacaktı. Mehmet çavuş emri şerif 
ve ah i t name i hümayun vardır diyerek ellerin
den güç halle kurtularak Cezayire vardı; Bey
lerbeyi emre ehemmiyet bile vermedi. (Mazul 
olacağımı dahi bilsem kimseyi koyvermem. Ce
mileri nerede bulursam alırım) diyerek Çavuşu 
tekdir etti. Mehmet çavuş henüz Cezayirde i
ken bir Ingiliz gemisi Cezayir sularına uğradı, 
m ürur tezkeresini ve ahitnameyi gösterdise 
de korsanlar Ingiliz kaptanını zencire 
vurarak gemiyi yedeklediler. Yedi kese altın
lık kadife ve kıymetli meta'larile erzak ve si - 
lâhlarını ganimet olarak aldılar. Ganaimi Ce
zayirde satmayarak Orana nakil ve orada iki 
kese beş yüz altına sattılar.

Bu vaka üzerineHünkâr bir emir daha gön
derdi. Evvelki rm re itaat etmediklerinden 
mes'ul ve azil ve hakarete müstahak oldukla • 
nn ı beyan ve bu cüreti Cezayir Beylerbeyliği
ne ait gemiler mi, yoksa diğer eşkiya mı gös
termiş olduğunu tahkik edip buldurup Ingiliz- 
lerin en ufak eşyasına kadar iade ve tazmin ve 
eğer yine teallül olunursa azil ile iktifa edilme
yip eşeddi itabla muatebe olunacağı ve uhuda

mugayir hareket edenlerin isimlerinin bildiril
mesini tekit etti — 18 Recep 994 — (2 ).

Mehmet paşa bu emre de tâbi olmadı. 
Bir müddet sonra azil olundu ve yerine Istan- 
köylü Ahmet paşa tayin edildi. Ahmet paşa 
ceryana tâbi olmak mecburiyetinde idi. (995)
— (1586) (997 — 1588) senelerinde bizzat
denize çıktı; Napoli krallığı ile Sicilya, Korsika, 
Papa ve İspanya sahillerini vurdu (3). Bunun 
zamanında kimse muahedelere riayet etmedi. 
Korsanlar, Yeniçeriler gittikçe azgınlaşmışlar • 
di. Tunus, Cezayir, Trablusgarba gelen hükü - 
met kadırgalarında bir kaç defa asılmağa mah
kûm caniler küreğe konulmuşlardı. Garp ocak
ları beylerbeyleri bunlan bile gemilerden alıp 
salıveriyorlardı. ( 3).

Fransızlar da uğradıkları zayiattan dolayı 
Osmanlı hükümetine müracat ederek mallan - 
nin geri alınmasını istiyorlardı. Divanı hüma - 
yundan yazılan emirle dergâhı âlî bevvabların- 
dan Mehmet Cezayire gönderilmişti. Emre e
hemmiyet verilmedikten başka; Istanbula git - 
mek üzere gemiye giren kapıcıyı Beylerbeyi dı- 
şan  çıkanp hareketten meneylemişti. Bu hale 
karşı H ünkâr tecahül göstererek kapıcının he
men Istanbula gönderilmesini ve hareketine 
mani olanlar kimler ise haklanndan gelinmek 
üzere bildirilmesini beylerbeyine emrediyordu
(5). Halbuki Cezayirde öyle kolaylıkla boy
nunu cellât kemendine uzatacak paşa değil ta- 
yife bile yoktu.

Korsanlar Akdenizin garp ve vasat cihet
lerinde hüküm sürerken Hiristiyan gemileri de 
şark taraflarında çalışıyor ve Istanbula gelen 
tüccar gemilerini alıyor vc bazı Osmanlı yalı • 
lanna da düşerek çok tahribat yapıyorlardı. Bu 
düşman tecavüzlerine mani olmak ve garp o
caklarının kara ve deniz kuvvetlerini bir elden 
ve bir maksada göre idare etmek düşünülerek 
derya umurunda mahir olan Tunus beylerbeyi

(1 ) — Divanı Hümayun mühimme defteri 
N um ara; 61, sayfa 9. Recep 994.

(2 ) Divanı hümayun mühimme defteri : 
N um ara: 61, sayfa 30

(3 ) Grammont.
(4 ) Divanı hümayun mühimme defteri: 

N um ara. 63, sayfa 14. 15 ilkade 995.
(5 ) Kaymakam Hanri de Kastri.



Haşan paşa Cezayir, Tunu» ve Trabulsgarp 
eyaletlerinin umum askerine serdar tayin edil
di. Bütün askerlerin ona itaat etmesi ve şükür 
ve şikâyetlerinin Padişah yanında makbul ol
duğu ve şüddei saadetle mu safa ( üzere olan
França, Venedik ve lngilterelunun gemilerine 
kimsenin ilişmemesi 10 safer 996 tarihli fer - 
manla eyaletlere bildirildi. Sabık Cezayir bey - 
lerbeyi Uluç H aşan paşa bu esnada kaptanı 
derya olarak Istanbula çağrıldı.

(990 — 1582) de Istanbuldan Fasa bir se
faret heyeti geldi. Bundan sonra hemen her 
sene mütekabilen elçiler gelip gitti. Bu elçi te
atisi o kadar muntazam bir hal aldı ki, her Fa
sa gelen T ürk elçisi, ikmali vazifeden sonra 
bir Fas sefaret heyeti ile Istanbula dönüyordu. 
Böyle olmakla beraber gene iki hükümet ara
sında ihtilâf eseri vardı. (E lm ansur) gönderdiği 
eşyayı bir hediye ve Osmanlı Padişahı ise bir 
vergi sayıyordu. Bir İngiliz vesikasına nazaran, 
Elm ansur kendi arzusu ile sefir gönderebilece
ğini ve intizama riayete mecbur olmadığını 
göstermek için (995 — 1587) den (997 — 1589) 
a kadar sefir yollamadı. Sultan M urat vergiyi 
ve sefir gönderilmesini istemeğe (997 — 1589) 
da bir elçi gönderince, ecnebiler iki İslâm hü - 
kûmet arasındaki münasebatın gerginleştiğine 
hükmetmişlerdi. Osmanlı donanması da denize 
çıkmıştı.

Elm ansur çok kurnazdı. Gerginleşen mü - 
nasebatı koparmak istemiyor vc Osmanlı do - 
■ummasının, Akdenizin garbına gelmesini hoş 
görmüyordu. Binaenaleyh Istanbula hediyeler
le bir elçi gönderdi. Bu heyeti sefaret (Ebülha- 
san, Ali bin Mehmet, Eltam ağruşi) ile (Seyit- 
Mehmet ibni Ali Elfiştali) den mürekkep olup 
(20 Cemaziülahir 997 — 6 mayıs 1589) da 
T ürk elçisi ile beraber hareket etmişlerdi (1 ).

Bu sefirler heyeti Trablus garba da uğra
dı. Haşan paşanın donanması orada idi. Donan
ma ile beraber hareket ederek (16 muharrem 
998 — 25 teşrinisani 1589) da Istanbula geldi
ler.

Fas elçisi hediyeleri ve mektubu Osmanlı 
hükümdarına takdim etti. (7  şaban 998 — 11 
haziran 1590) da iki kişilik bir T ürk sefaret he
yeti ile ve Molayi Ahmcde Padişahın namesile 
hediyt terini hamilen hareket ve (1 sefer 999
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— 29 teşrinisani 1590) da Merakeşe muvasalat 
ettiler. (2)

Trablus garpta Beylerbeyinin ve yeniçeri
lerin «iıılmü artık  ahalinin tahammül edemiye - 
ceği hale gelmişti.

996 Zilkadesinde Yahya isminde birisi 
mehdilik iddiasile meydana çıktı. Zulüm gören 
bütün ahali ona taraftar oldular. Yeniçeriler 
Trablus kalesine sığındılar. Bu ihtilâfın define 
yeni Kaptan paşa memur olduysa da kış gel - 
diğinden hareketi 997 ye bırakıldı; Fakat o sene 
de ihtilâl bastırılamadı (3 ). Cezayir Beylerbe - 
yisi Ahmet paşa Trablus garp Beylerbeyliğine 
tayin olundu ve müşarünileyh isyana karşı 
gönderilen kuvvete 997 de iltihak etti. (4 ). 
Yahyaya karşı olan muharebelerin birinde şe
hit oldu (5). Ahmet paşanın yerine H ızır paşa 
Cezayir Beylerbeyliğine geldi.

Hızır paşa devrinde yağmalar gittikçe ço - 
ğaldı. Mühtedi reislerin servet cemetmeleri bu 
zamandan başlar. Mami Korso, Mami Napoli -

(1) Bu sefaret heyetinin reisi — Ebüiha- 
san Ali ibni Mehmet — Istan b u la  gelip gidişini 
(N efhatül miskiye fisseferetül T ürkiye) kita
bında yazmış vc mezkûr kitap kaymakam Han- 
ri dö Kastri tarafından Fransızcaya tercüme 
edilerek 1929 da basılmıştır.

(2) — (Nefhatül miskiye) müellifi, kendisi- 
le beraber bulunan Türk sefirlerinin isimleı in
den ve kendi vazifesinden katiyen bahsetmi - 
yor.

(3 ) Divanı hümayun mühimme defteri: 
Numara 63. Sahife, 170.

(4 ) Forbige (1589) diyor ve ilâve ediyor. 
Ramazan paşa T unustan gelmişti. Fakat o da 
öldürüldü. Sultan Murad Cezayir vc Kostantin- 
den iki müfrezenin gönderilmesini emretti. Bu 
kuvvet asiyi mağlûp ve takip etti, reisleri tu tu 
lup derisine saman dolduruldu. Fakat muhare
bede Ahmet paşa da öldü.)

(5) — Ahmet paşa hakkında Sicilli Osma-
ni şöyle diyor: (Is tan k ö y lü  Kaya paşa dam a
dı. 981 de Tunus beylerbeyi idi. Mehdi Yahya 
ile uğraştı. Hain 998 de barut mahzenini berha
va etmesiyle paşa öldü. Adamları, habisi iza
le ederek oğlu Güzelce Ali paşayı yerine ge - 
tird iler). Grammont, paşanın muharebede bir 
mızrak darbesiyle şehit olduğunu kaydediyor.
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tano, Arnavut manii hep bu devrin yetiştirme • 
teridir.

Sultan M urat, Marsilyanın Fransa krallı - 
ğına tabi olmayıp (H eyeti müttefika Ligue) e 
taraftar olduğundan bu şehrin gemilerinin zap
tına müsaade etmiş olduğundan dolayı kor - 
tanlar artık hiç bir peyden endişe etmiyerek 
saldırıyorlardı.

Eyalet dahilinde (Beni Abbas) kabilesi 
vergi vermiyeceklerini söyliyerek ayaklandılar. 
Elli sene kadar devam eden kabili isyanının ba
şı bu kıyamdır.

Divanı hümayun Cezayire gönderilen emir
lerin hiçe sayıldığını düşümiyerek Cezayirli
lerin iğtinam ettikleri gemilerin sahiplerinin 
her müracaatinde bir fermanla dergâhı muallâ- 
dan bir çavuş yollıyarak alman eşyanın geri 
verilmesini emrediyordu. Bu cümleden ola
rak (999) da Antuvan oğlu Tornasın gemisiy
le mallarını alan Mami ve Haydar reislere bir 
Fransr^ın gemisini tutan Deli Mehmet re is 
ten gemilerle malların aınarak Istanbula ge
tirilmesi için İbrahim çavuş Cezayire gön
derilmişti (1 ).

Kaptan paşa Sinan Paşanın ilkbaharda do
nanmayı hümayun ile yapacağı harekâta Ko - 
ron ve Mcton civarında iştirak etmeleri üç o
cağa da emrolundu. (2 ).

Fas hâkimi ile Istanbulun iyi münaseba- 
tı devam ediyordu. Artık eski büyük beyler
beylerinin Fas istilâsı siyasetini takip edecek 
kimse kalmamıştı. Cezayir beylerbeyleri Fasla 
alâkadar bile olmuyordu. Yalnız Ingilizlerin 
divanı hümayunda tesirleriyle hünkâr Fas hâ
kimine aşağıdaki mektubu yazmıştı (3 ).

Fas hâkimine namei hümayun yazıla ki:
Bundan akdem Ingiltere kraliçesi mektup 

gönderip kemali mertebe inkiyat ve dostluk 
üere olmakla asitanei saadetime itaati ser- 
mayei devlet bilmiyen Ispanya kralı ile daima 
cenk ve cidalden hali olmayıp ve portakal hâ
kimi dahi müşamnileyha kraliçeye Ispanya 
çenginde muavenetten hali olmayıp onun mü
zaheretiyle Ispanya kralının nice memleketle
rin alıp ve esbap ve emvallerin garet edip 
kuşimal verdigün ilâm edip lâkin bundan 
akdem portakal hâkimi olan Don Antuvan 
kendi oğlun sizin canibinizden muavenet o
lunmak şartiyle rehin verip badehu mua

venet etmenizi rica ettik de müsaade olmayıp 
oğlu dahi itlâk olunmayıp sizin yanınızda ol
makla Ispanya kralına kuvveti kalp olduğun 
bildirüp müşarünileyha kraliçe sizin dahi asita
nei saadetime deruni dilden ihlâs vc muhabbet 
üzere olduğunuz malûmu olmakla müşarüni
leyh portakal kralının oğlunun itlâkı husu
su rica etmekle tersanei amiremden müstakil 
kalita gönderilip namei hümayun yazılıp 
dergâhı muâllâm ç a v u ş la r ın d a n .................... ir
sal kılınmıştır. Portakal hâkiminin oğlunu 
çavuşuma teslim ve yarar adamlarım koşup asi
tanei saadetime müstacelen irsal kılınması 
bu canibe kemali ihlâsınızdan bilinr. Evvel 
baharda deryaya azim donanmayı hümayunum 
vardır. Portakal hâkiminin oğlunun asitanei 
saadetimde bulunması lâzımdır. M üşarüni - 
leyh kraliçe zikrolunan namesinde vilâyetinize 
varan tacirleri Ispanya kralı hatırı için 
hapsedip itlâk etmediğiniz ilâm eyledi; 
Asitanei saadetimizle vc dostluk üzere olan 
Ingiliz tüccarının Ispanya kralı hatırı için tu 
tup hapsolunmak sezavar değildir. Asitanei 
saadetime olan kemali ubudiyetiniz muktaza- 
sınca mahpus olan Ingiltere tüccar ve 
adamlarını emval ve esbapların kendularına 
teslim edip itlâk eyliyesiz.

Cumartesi 7 Ramazan 999

(1001 - 1592) de Hızır paşa Istanbula dö
nerek eyalete Şaban paşa geldi. Bunun zama
nında (Tunus vebası) denilen veba ve bunun 
arkasından uzun bir kıtlık belâsı geldi. Şid - 
detli b ir fırtına dalga kıranı harap etti. Li
manda birkaç gemi batırdı. (4)

Kabililer gene isyan ettiler ve hükümet 
(M edea) yı muhasaraya mecbur kaldı.

Istanbuldan her beylerbeyi gelişinde yeni
çeriler umumiyetle terakki. (Aylık zammı) 
istiyorlardı. Bu zamlar yapıla yapıla mevacib 
m iktan çoğalmış ve eyaletin varidatı masrafı 
korumamağa başlamış ve açığı kapatmak için

(1 ) •— Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 67 sayfa 135, 137.

(2 ) — Divanı hümayun mühimme defteri 
nuara 68, sayfa 11.

(3) — Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 67, sayfa 134.

(4 ) — Grammont.
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ahaliden vergi tarikiyle para alınarak riayaya 
teaddi olunduğu Istanbulca da duyulmuş ve u
mumiyetle terakki istenilmesi muvafık olmadığı 
ve yeniçerilerin beylerbeylerine takazası caiz ol
mayıp buna cüret edenlerin itap vc ikaba uğ
rayacakları yeniçeri ağasına bildirilmişti (1).

Cezayirlilerin denizlerdeki hâkimiyetleri 
hiristiyan büyüklerinin büyük gemilere bin - 
meyip küçük fırkatalara ve tüccar gemileriyle 
seyahatlerinin daha tehlikesiz olduğunu gös
termekle bu veçhile seyahat ediyorlardı. 
K orsanlar bu misillu gemileri tuttukça içinde 
mühim adamlar olmasını ümit etmediklerin - 
den bu esirleri kâfir yakasında ucuz satıyorlar, 
di. Halbuki tutulacak hiristiyan ekâbirinin 
Istanbula gönderilmesi âdet olduğundan sa- 
tılmıyarak o veçhile ilam lan  Divanı hüma
yundan levend kaptanına emrolunuyordu (3).

Şaban paşa yeniçerilerle iyi geçinemedi. 
Korsanların aldıkları ganimetlerden paşaya 
beşte bir ve bazı aidat verilmesi levend kptan- 
lan ve yeniçeriler arasında mucibi münakaşa o
luyordu.

Şaban paşa bizzat korsanlığa iştirak için 
de padişahın iznini almağa mecburiyet görmüş 
ve istiyzan etmişti. Hünkâr, Cezayir garb 
beylerbeyi olanların mahza gaza niyeti vc kul 
mevacibine vüsat ve vilâyete zahire tedariki
için icap ettikçe bizzat yarar gemiye binip kor
san gemileriyle deniz seferine gitmeleri mü- 
teamal olduğundan .Ş'aban paşanın da o veçhile 
hareketine mezuniyet verildiği hakkında yeni
çeri ağasına ve levend kaptanlarına hükmü 
hümayun geldi (3).

Ganaimden beşte biriyle baz! avaidin bey
lerbeyleri tarafından alınması da kulun meva- 
cibine muavenet için eskidenberi âdet oldu • 
ğundan gemiler sefere çıktıkları vakit yeniçe
rilerle donanırsa mezkûr hissenin verilmesi 
levend kaptanlarına ve reislere tarafı padişahi- 
den ferman olundu (4 ).

Şaban paşa (1003 - 1594) tarihine kadar 
beylerbeyilik yaptı. Tarihi mezkûrda lstanbu- 
la döndü (5 ). Yerine halifesi ve akrabasın
dan Mustafa bey vekil kaldı ve dört ay kadar 
vekâleti ifa etti. (6) Mustafa bey eski (Auzia) 
harabeleri üzerine (Sourül rozlan) şimdiki 
(Aumal) kalesini yaptırdı. İsyan etmiş olan ka- 
bililer vergi toplamağa giden askerin yolunu

kestikleri ve Kostantin muvasalası tehlikede 
kaldığı cihetle yolun emniyeti için böyle bar 
kale yapmağa lüzum hasıl olmuştu.

(1003 - 1594) de Hızır paşa tekrar Ceza
yir beylerbeyliğine tayin olunarak Cezayire 
geldi. Yeniçeriler bu paşa hakkında Arnavut 
Mami vasıtasiyle Istanbula şikâyet etmişlerdi. 
Fakat Cezayirlilerin itaatsizliği, nizamsızlığı
o kadar şöhret almıştı ki kimse Hızır paşayı ka
bahatli görmedi vc Ceaayire tayinine mani ol
madı.

H ızır paşa bu ikinci gelişinde, (1003) dc 
harap olan dalga kıranın tamirine sarfedileceği 
vesilesiyle selefi Mustafa beyin on beş bin altı
nını zaptetti.

Fransızların, ticaret merkezi kurdukları 
vc (Bastiyon) adını verdikleri yerde ( Lakal 
şehri civarında) hıristiyanlara verilmesi yasak 
olan (7) mallarla bir gemi doldurup Fransa- 
ya gönderdikleri ve mezkûr mevkide burç ve 
kale ihdas ederek Fransadan gittikçe ahali ge
lerek kuvvetlendikeliri ve tuğyan ve hiyanet- 
ten hali olmadıkları Hızır paşa tarafından Is - 
tanbula arz ve haklarından gelmek için müsa
ade istendi. Filvaki mevkii mezburun eski 
vaziyetinde tebeddül varsa yıktırılmasına mü
saade aldı (8 ).

(1 ) — Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 70 sayfa 210.

(2) — Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 70 sayfa 211 (1001)) Rcbiyülcvvcl.

(3 ) — Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 70 sayfa 212.

(4) — Divanı hümayun mühimme detteri 
numara 70, sayfa 212.

(5 ) — Hızır paşanın mektubuna cevaben 
yazılmış 18 Şevval 1003 tarihli bir hüküm var
dır.

(6 ) — Grammot t.
(7 ) — Osmanlı memleketlerinden küffara 

verilmesi yasak maddeler şunlardır: (Tereke, 
barut, yarak, benbe, riştei penbe. kurşun, bal- 
mumlu sahtiyan, donyağı, gön. meşin, koyun 
derisi, zift) Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 66. sayfa 2.

(8) — Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 72, sayfa 574. Cezayir garp beylerbeyi- 
si Hızır paşaya hüküm ki: Mektup gönderip
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Hızı paşa yeçniçerilere karşı reislere da
yandı ve yeniçerilerle kul oğullarının, ihtilâf
larının devamını iltizam etti. Bu hal dehşetli 
ve tam bir karışıklık meydana getirdi. Şehir 
aylarca kanlar içinde kaldı. Şehirliler kendi
lerine verilmiş olan korkak lakabın tamamiy- 
le lâyik olduklarını gösterdiler (1 ). Bu me
seleye pek az karıştılar. Fakat taşralılar (Ber- 
rani) kul oğullariyle birleştiler. Eğer H ızır 
paşa bu esnada biraz azimli ve şiddetli dav
ransaydı yeniçeri ocağını bozar ve milli bir 
ordu teşkil edebilirdi. Fakat yapmadı. Ceza
yirin sancakları masraflarından artan varidatı 
evvelce tamamiyle merkeze gönderiyorlar ve 
hâzineye konuluyordu. Fakat sonraları Timar 
ve Zeamet usulleri buralarım da kapladı. 
Sancakların arazisi birer suretle ötekinin be
rikinin eline geçerek askerin masrafını vere
cek varidat kalmadı. Binaenaleyh Hızır pa
şa bu varidatın eskisi gibi merkeze alınması
nı padişaha arzederek müsaadesini alması a- 
leyhindcki cereyanları şiddetlendirdi (2 ).

Yeniçeriler kuvvetle yapamadıklarını enti- 
rika ile elde etmeğe muvaffak oldular. Hızır 
paşanın yeniçerileri imha edip yerlilerden 
bir ordu teşkil ile istiklâl ilân edeceğini lstan- 
bula fitnelediler.

Fransa sefiri de şikâyet edip duruyordu. 
Bu sebeplerle Hızır paşa azil ve sabık vali ve
kili olan M ustafa bey paşalıkla beylerbeyi tayin 
olundu. (1005- 1596).

Mustafa paşanın ilk işi kandisinden Hızır 
paşanm aldığı on beş bin lirayı iki kat olarak 
Cezayiri garbe tabi Bastiyon nam mahalde sa
kin olan Fransa keferesin bundan akdem küf- 
fara verilmesi memnu olan matailc bir gemi 
doldurup küffara gönderdikleri . . . o
lup vazı kadimden ziyade Hilafı şeri şerif burç 
ve baru ve kaleler bina edip yevmen feyevma 
darülharbden kefere gelip hiyanet ve tuğyan - 
dan hali değildirler deyu mezburlann hakkın
dan gelinmek lâzımdır deyu bildirdiğin ecilden 
buyurdum ki vardıkta göresin filvaki arzey- 
lediğin üzere isyan ve tuğyanları m ukarrer ise 
şer’ile haklarından gelip ve şer’i şerife muhalif 
vazı kadimden ziyade hadis olan burç ve ba
m ların vc kalelerin Hadm ettirip vaz’ı ka
dimime muhalif bina ihdas ettirmiyesin.

18 Şevval 1003.

(Yani otuz bin lira) istirdat etmek oldu.
(Kabili) lerin isyanı ve karışıklıkları git

tikçe ziyadeleşiyordu. Curcuradaki (Kabili) 
ler (1007 - 1598) de miticayı tahrip ve babı a- 
zun bahçelerinde ordu kurarak şehri on bir 
gün muhasara ettiler. Yeniçeriler bilmecbu- 
riyc bunlara karşı çıkarak biraz uzaklaştırdı - 
lar.

(1008 - 1599) da M ustafa paşanın yerine 
Deli Haşan paşa yahut (H aşan B urişa); gel
di. M ustafa paşa isyanı yatıştıramadığından 
dolayı Istanbulda hapsedildi (3 ) .

(1 ) — Şehirlilerin korkak lakabı şu sebep
ten ileri gelm iştir: Bir tarih te şehirliler (Bu ze- 
raa) kabilesinin şehirde ve bahçelerde yap - 
makta oldukları yağmacılığa hırsızlığa mani 
olmak için aralarında bir nevi bekçi teşki
lâtı yapmak için paşadan müsaade istemiş - 
ler vc almışlardı. Karanlık bir gecede (Vadi 
mürasil) kenarında pusuda hırsızları bekliyen - 
lerc karşı büyük bir köpek havlıyarak hücum 
etmişti. Buna karşı bekçiler panik yapıp si - 
lâhlannı atarak kaçmışlardı. Bu hal herkesi 
güldürmüş ve (Köpek havladı şehirli kaçtı.) 
sözü darbı mesel olarak kalmıştır.

(2 ) — Grammont.
(3) — Mustafa paşanın Cezayirde (M cde' 

caddesindeki yeni kışlanın kapısının üzerin
de bir kitabesi vardır. Uç satırdır.

(Gabriel Kolin S. 29 No. 16).
Muradı Mustafa paşayı her gâh.
Verub maksuduna ergöre allah
Guzatı din için bir bab yaptı.
Aceb rana gördüren olmaz eşbah.
Dedi hatif bak dai di ne tarih.
Ki bunun namı Babı nusretullah.

Mede caddesinde iki yeniçeri kışlası var - 
dı. Birisine (Fevkaniye) diğerine (tahtaniye) 
denilirdi. Yukarıdaki tarih mısraına nazaran ka 
pının tarihi inşası (1005) oluyor. Mustafa pa
şaya ait ikinci bir kitabe de İçkale (K asaba) 
nın dahili kapısının birisinin üzerindedir. Gab- 
riyel Koiin S. 31 No, 17).

Mustafa paşa Cezayire gelip
Yapam bunda divanhane demiştir.
Ola asakire hısnı hasiyn ol

Gidem bundan kala namım demiştir.
Çü ömri devleti ola ziyade.
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Fransa hükümeti sulh yapmak ve Ceza
yirlilerin almış olduğu bazı Fransız bahriyeli
lerini kurtarm ak için Mösyö (de Vias) ı
konsolos tayin etmişti. Haşan paşa bu talebi
tervice taraftardı; fakat artık  paşaların sözü 
geçmiyordu. Reisler paşanın emrini yapmamak 
için bin türlü  bahaneler buldular (1 ).

Uhudi atika mucibince şark sularında 
yalnız Fransızlara serbestçe ticaret ve seyrü
sefer hakkı verilmiş olduğundan Fransa kral
ları kendi dostları olan bazı devletlerin gemi
lerine Fransız sancağı çekilmesine müsaade
etmişlerdi. Cezayirliler bunun bir suiistimal
olduğu iddiasiyle Fransaya bir heyet gönderdi
ler. Fransızlar bu heyete büyük bir ehemmi - 
yet vermediler. Sözlerini dinliyen olmadı. 
Bundan korsanların izzeti nefisleri kırıldı, 
Provans ve Langedük eyaletlerinin gemilerini 
zapt ile intikam aldılar. Fransız konsolosu bun
dan şikâyet etti. Fakat onu da hapis ve ölümle 
tehdit ettiler. Fransızlar bundan da Istanbula 
şikâyette bulunduklarından Haşan paşa Sü - 
leyman paşa ile tebdil olundu (1009 - 1600).

Süleyman paşaya Venedikli der
lerdi. Yeni beylerbeyi Fransızlardan alı
nan bazı gemilerle gemicileri geri verdi, fa
kat kendisi de (A ntip) te karaya düşen bir 
Türk kadırgasının Fransızlar tarafından zap- 
tolunmasmdan dolayı şikâyette bulundu.

Cezayir şehrinde anarşi hüküm sürerken 
memleketin dahili de ondan iyi halde değil
di. Fakat haricin teşvikatına maruz olmıyan 
mm takalar mahalli idareleriyle geçinip gidi - 
yorlardı. Ispanyollar Orana tıkılmış gibi olup o 
cihetten bir şey yapamadıklarından daima 
(Kabili) leri teşvik ederek Cezayir hükme
tm e müşkülât çıkarıyorlardı. (Kabili) lerin 
itaatsızlıkları devam ediyordu. Süleyman Pa
şa bunların üzerine yürüdü. Fakat mağlûp 
oldu (1009 - 1600); ertesi sene (Cemmas se- 
haric) önünde ayni akibete uğradı.

Fransız kaptanlarından (Roux) adlı ce- 
cur ve esrseri birisi Cezayirin istihkâmlarını, 
askeri vaziyetini hayli zaman tetkik etmiş vc 

Bu sırrı hod cemi alem demiştir.
Cemii ehli divan oldular şad 
Muradım verdi sultanım demiştir.
Takim benim ne hatardan var havf 
Resulullah bana zoyum demiştir.

görm üştü ki yazın, askerin çoğu vergi tahsili
ne memleketin içlerine gidiyor; Korsanlar 
da bir kısım askerle gazaya çıkıyorlar; şehirde 
pek az muhafız kalıyor. Buna göre basit ve ce- 
surane bir plân yaptı. Kendisine verilecek 
üç dört galerle geceleyin limana girecek ve li
man muhafızlarının muhafazada pek ihmalkâra- 
ne davranmaları mutat olan deniz kapısını 
zorlıyacak ve şehrin aşağı kısmına girip kürek 
zindanındaki esirlerin kapılarını açacak ve o
radaki yirmi beş bin hiristiyan esirini silâhlan
dıracak, etrafa ateş verecek, bunu gören ve 
biraz geride durm akta olan asıl donanma da 
gelip istihkâmları tutacak ve güneşin ilk ışıkları 
Cezayiri müdafaasız kalmış bulacaktı. Kaptan 
( Roux) bu plânını Ispanya kralına arzetti. 
Plân meclisi kralidc tetkik olundu. İcrası Dor- 
yaya havale olundu. Dorya plânın sahibini tü r
lü bahanelerle bir kenara attı. Plânda tadi
lât yapa yapa baskınla karışık bir hücumu ceb
ri şekline koydu. K rar buna dayanınca her 
türlü  vesaitle teçhiz edilmiş büyük bir kuvvete 
lüzum görüldü. Balear, Napoli, Cenova, Si
cilya ve Sardunyada hazırlıklar yapılmak lâ
zım geldi (2 ). Fakat İspanyolların ihmali do- 
layısiyle kuvvetler muayyen vakitlerde hazır 
olamadılar. Cezayirliler bu teşebbüsü haber 
aldılar. Temmuzda Cezayire yetişmesi tasav
vur olunan kuvvet on bin asker vc yetmiş gemi 
alarak ancak (1010 - 1601) Eylülünde Cezayir 
önünde göründü. Bu zamana kadar Cezayir 
ordusu devriyelerini ve para tahsillerini bitire
rek şehre dönmüşler ve fena mevsimler başla
mıştı. Karaya asker çıkarmak güç ve tehlikeli 
idi. Düşman donanması bir şey yapamadan 
dönüp gitti. Bu kadar masrafla yapılan sefer 
neticesiz kaldı (3 ). Elli yelkenli ile Ispanyol-

(1 ) — Grammont.
(2 ) — Akim kalmış olan bu sefer hakkın

da (1602) de Cenovada basılmış (Jerevino Con- 
setaggio) nun kitabı — T hou'nun tarihi umumi
si cilt 8 sayıfa 627.

(3 — Hammcrin Osmanlı tarihi kitap 42 
sayfa 15: İspanya. Malta ve Floransalılar Ce
zayir, Tunus ve Manyayı vurmak üzere do
nanmalarım birleştirerek Dorya vc Don Juan 
kumandasında Cezayir sularında göründüler 
Fakat sahillerin muhafaza altında olduğunu gö
rerek çekildiler. Elli yelkenli ile bunların hare-
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lann harekâtını gözetlemekte olan Cagala İtal
ya sahillerini vurup yağma e tti (1 ).

İki sone sonra (1603 - 1012) bir Fransız 
papasının teşviki, Mayorka Vis Ruva (U m u
mi vali) sini bir serseriliğe şevketti. Hayli müd
det (Kabili) lerin reisinin merkezi olan (K uku) 
da esir kalmış olan Fransisken rahiplerinden 
Per Mathieu reislerle iyi görüşmüş ve onlan 
gûya (M ersal Fahm) in işgaline razı etmişti. 
Kuku sultanının yeğeni Abdullah tarafından 
müdafaa edilmekte olan Zeffoun istihkâmcığını 
tecemmu noktası olarak kararlaştırmışlardı. 
M ezkûr istihkâmı Abdullah (50.000) egüye 
mukabil verecek vc mucibi emniyet olmak üze
re oğlunu rehin olarak gönderecekti. Süley - 
man paşa bu tertibatı haber almıştı. Reisler ise 
papasla eğlenmişlerdi. Paşa Abdullahı çağıra
rak tehdit etmiş ve böyle bir hiyanetten vaz - 
geçirmişti. Fakat Mayorka Vis Ruvasi p t pasa 
kandı. Dört galer ve hayli tecrübeli askerle 
geldi. Papas Matyö elli bin egüyü hamilen yüz 
neferle karaya çıktı; parayı verip Abdullıhın 
oğlunu rehin alarak gemiye götürecek sonra da 
istihkâmın işgaline başlıyacaktı. Karaya çıkın
ca Abdullah kendisini karşıladı. Fakat yanın
da oğlu yoktu. Abdullah oğlunun istihkâm • 
da bulunduğunu söyliyerek papası oraya doğru 
çekmeğe uğraşıyordu. Fakat papas şüphelendi. 
Yanmdakilerle geriye dönmeğe çare arıyor ve 
vakit kazanmak için lâfı uzatıyordu. (Kabili) ler 
bu manevrayı anladılar. Daha fazla beklemek (a- 
idesizdi. Hemen papasla maiyetinin üzerine a tı
larak hepsinin başını kestiler ve Cezayire paşaya 
götürdüler. Galerlcr de işin boş olduğunu göre 
rek denize açıldılar (2 ).

Daha (1003) de H ızır Paşa Bastiyondaki 
Fransızların orasını bir kale haline koymağa ve 
orada tutunm ağa çalıştıklarını görmüş ve ihdas 
olunan burç ve binaların tahribine emir almış - 
tı. Süleyman paşa da bu müesseselerin birer 
fesat ocağı ve casusluk merkezi olduğunu 
görerek kökünden söküp atmağa karar verdi 
ve hücum ederek müetseseyi yağma etti; için
dekilerin bir kısmını öldürdü; bir kısmını da 
Cezayire getirdi.Bu iş için müracaat eden Fran
sız konsolosunu iyice haşladı. Süleyman paşa 
Fransızların Cezayire dikilen gözlerini pek âlâ 
kâtını tarassut etmekte olan Cagala İtalya sa- 
sillerini vurdu.

görmüştü. Fakat İstanbul Fransızlara tapını
yordu.

Üçüncü Sultan Mehmet vefat ederek bı - 
rinci Ahmet padişah olmuştu. Cülus tebrikine 
gelen Fransız elçisi âdetleri veçhile gene Ce - 
zayirlilerden şikâyet ve bastiyonun tahribini, 
gemilerinin zaptını, konsolosların tahkir ve 
tebaalarının Cezayirdcn tardolunduğunu yeni 
padişaha arzetmişti.

Sultan Ahmet bu zararları cebren ve kah- 
ren tazmin ettirm ek üzere Arnavut Mamiyi me
mur etmiş ve pek gariptir ki Fransızların za
rarlarını tazmin etmediler diye Cezayirdeki 
Osmanlı sancağını ve hâkimlerini geri çağır - 
mağa kalkışacak kadar büyük hata yapmış - 
tır. (3)

(1 ) — Dcllisin (47) kilometre şarkında 
deniz kenarında.

(2 — Grammont.
(3 )—Divanı hümayun mühimme deftrei nu

mara 77 sayıfa 16 Fransa padişahına yazılan 
namei hum ayun: Cülusu izzet meenusumuz 
tehniyeti için irsal olunan elçiniz vasıl olup 
namenizi isalden sonra müşfeheten tebliği si • 
pariş olunan mevaddı âlettafsil arzeyledi. Ate- 
bei ülyamtzla eben an ced dostlukta sabit ka
dem olanların reayasından hilafı ahd ahzolu- 
nanların itlâkmı ve biyvech hedm olunan Bas- 
tiyonlarmı iade ettirmek babında ahkâmı şeri
fimiz tahrir ve ahkâmı şerifinin icrası aksayı 
meramımız olduğunu ol diyar halkına ilâm için 
üzerine hattı hümayunumuzla işaret olunmuş
tu. Gelen elçiniz m agnblu, reayanızdan birinin 
gemisini garet etmekle konsolosunuz davaya 
mübaşeret eyledikte Süleyman paşa bir mik
tar malı alıp badehu darb ve seyf vurup cüm
le Françalularla Cezayirden sürdüklerin ilâm 
etmekle ümrayı namdarımızdan bilfiil mezest- 
re vc nakşa sancaklarına m utasarrıf olan Ar
navut Mami bey çektiri gemileriyle berveçhi 
istical ahkâmı şerifemi iletüp icrasına müccid 
vc sai olmak tenbih olunmuştur. Eğer bu de
fa dahi fermanı humayunuma imtisal etmeyüp 
inat ve muhalefette ısrar ederse ketfi himaye
mizden ihraç olunup alemi nusret encamımızla 
asitanemize gelesiz deyu hakimlerimize mü - 
ekked evamiri şerife irsal olunup ve ekser ga
ret Süleyman paşa zamanında vaki olmakla,
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Arnavut Maminin harekâtının netice»! 
malum olmamakla beraber şurası muhakkaktır 
ki Bastiyon tekrar yaptırılmamış ve padişahın 
iradesi müessir olmamıştı. Fakat padişah bu 
itaatsiz beylerbeyini azlederek yerine üçüncü 
defa olarak Hızır paşayı tayin etti.

Korsanlık iradelerle hükümlerle menolu - 
namıyacak derecede çoğalmıştı. H ıztr paşa da 
evvelki memuriyetlerinden ziyade tamahkâr, 
şedit ve cüretkâr olmuştu. Süleyman paşadan 
alınamıyan tazminatı Divanı humayun hazi - 
neden vermiş ve (6000) segin göndermişti. 
Korsanlar bu parayı Fransaya götüren gemiyi 
de basıp aldılar. Süleyman paşanın itaatsizli - 
ğine inzimam eden bu hareket padişahın gaze- 
bini ziyadeleştirdi. Dördüncü Hanri Hızır pa
şanın Fransızlara olan taarruzundan şikâyet 
ediyordu. Padişah Hızır paşanın idamına Mus
tafa paşayı ve beylerbeyliğe de Köse Mehmet 
paşayı memur etti. (1) Köse M ustafa paşa 
meımıren Tunusa gelmişti. Oradan Cezayire 
yetişerek biçare H ızın boğdurup malını hâzi
neye aldı, Köse Mehmet paşayı beylerbeyliğe 
geçirdi. H ızır paşanın Mezar taşında 1013 zil- 
hicccesi nihayetinde vefat ettiği yazılıdır. (2)

Fransızlar İspanyaya zarar vermek için, 
memleketlerinden kalmış olan Endülüslüleri a
yaklandırmağa uğraşıyorlardı. Ispanyollar da 
Cezayirde ihtilâl ve vakalar çıkartarak ezayir- 
lileri donanma ile Fransızlara yardım edemi - 
yecek ve Ispanya sahillerini vurmağa ili .kân 
bulamıyacak ve Fransızların Cezayirdeki ti - 
caret müesseselerini mahvedecek hale koyma
ğa çalışıyorlardı.

Dördüncü H anri Cezayirlileri İspanyaya

kandc bulursa zamaıunda olan garet ve hasarı 
tazmin ettirmek için Mami beye müstakil hük
mü şerif verilmiştir. Eğer bu yolda da tahsil 
mümkün olmazsa asitanemize geldikte ahitna- 
mei hümayunumuza itaat ve inkiyat üzere olur
sa siz dahi reayanızı onlarla ihtilattan menet- 
meyüp üslubu sab'k üzere emn vc cman ile 
varıp gelmeği murad edenlere ve düşmandan fi
rar eden İslâm esirlere ve müdeccel taifesine mağ 
ribe geçmeğe rühsat veresiz. (M ektubun aşa - 
ğısı eski elçinin Hüsnü hizmetinden, bec kralı 
ile sulhdan ve İran  şahı üzerine olan seferden 
bahistir) 14 Zilhicce 1013.

karşı kullanmak istediği cihetle Konsolosu tah
kirlerinden dolayı teşebbüsata girişerek onları 
darıltmaktan çekindi. Bu meseleyi sükûnetle 
geçiştirdi.

Dört beş senedenberi (Dük dö Gomon de 
la Fors) İspanyadaki endülüslülerden ittifak 
teklifi almıştı. (3) Dük bu gayri memnun aha
liden İspanyaya zarar vermek suretiyle istifade 
ihtimalini kralın nazarı dikkatine arzetmişti. 
Kral da bu teşebbüsü pek muvafık bularak hiç 
bir fedakârlıktan çekinmiyerek çalışmasına e
mir vermişti. Dük bu işle üğraşm akta devam 
etti. Endülüslülerin büyükleriyle uyuşmuş her 
şey kararlaşmış işe başlanacak zaman gelmiş - 
ti. Dükün Endülüse gönderdiği adamlardan 
birisini Ispanyollar yakaladılarsa da hiç bir 
söz alamadılar, işkence ile öldürdüler. Dükün 
ikinci bir memuru olan (Panisault) daha talih
li çıktı, yakalanmadı. Taga da ihtilâl reislerinin 
içtimalarında bulundu, müzakerelerine girdi. 
Geri gelerek konştıuklarını krala anlattı. En • 
dülüslülerin yalnız silâha ve tecrübeli bazı ze
vata ihtiyaçları vardı. Bunlar ellerine geçtik • 
ten sonra ilk işarette (V alansiya) krallığını el
de ederek memleketin diğer kısımlarındaki 
hemcinslerini de umumiyetle ayaklandıracak - 
lardı. Endülüslüler seksen bin kişi tedarik ede
ceklerdi. Fransızlara üç şehir vereceklerdi. 
(D enia) mevkii ihraç noktası olarak kararlaş- 
mıştı. Mösyö Panissaultun getirdiği haritada 
erzak ve mühimmat depoları, tahkim olunacak 
noktalar mükemmelen gösterilmişti. Kral pek 
memnun oldu. (1013 - 1604) te bir Endülüs 
heyeti işi tacil için Fransaya geldi. Bu işde Ce
zayirlilere de donanmalarile denize çıkarak İs
panyolların ihtilâl mıntakasına etraftan imdad 
getirmelerini men’ etmek, sahillere asker çı
karmak, evvelce ispanyadan Afrikaya geçmiş

(1 ) — Cezayirdeki T ürk ve Arap kitabe
leri cilt 1 sayıfa 32. *

(2 ) Şeydi Abdurrahmaıı camiinin mezar
lığındaki taş: Haza kabiril merhum bikeremi 

Allahül müngamis firahmet Atlahussayir
ilâ Affillah Hızır baş Gaferellah Teveffa ahi
ri zilhicce hatm Sene 1013 — Kabele hullah 
biaffihilccmil ve bikeremi hül cczil (Gabriel 
Kölen cilt 1 sayıfa 32 numara 18.

(3) Grammont.
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olanların evlâdlarını tekrar vatan yardımına 
getirm ek vazifeleri verilmişti.

Dük, maraşal dö Franc sıfatiyle yemin ede
rek kumandayı deruhte edeceği günden bir 
gün evvel dördüncü Hanri (Ravaillac) tara •

fından hançerlendi. İspanya da büyük bir 
harpten kurtuldu. Maamafih ikinci FİIİd bu 
hazırlıkları, müzakereleri hep öğrenmişti. Bi
naenaleyh Endülüslülerin son kalanlarının da 
İspanyadan çıkarılması harekâtı başladı.

—  4  ------

P A Ş A L A R  D E V R İ  (M abat).

K ö se  .M ehm et /»ışıı —  T o ska n a ltla r ın  C e za y ire  ta a rru zla r ı  —  B o stiy o n  ve  en ir ler  —  ( in le 
yim  —  M u sta fa  /mşıı —  R ıd v a n  /nışıı —  S e n t  e tien  şö v a lye le r in in  ta a rru zu  —  F ransızların  
(M ersa l F a lım ) te şeb b ü sü  —  S im im  dıııısa m ese les i  —  F ra n sız la rla  m ü n a seb e t k e s ild i  —  

K ö se  M u sta fa  /inşa  —  K a b ilile r in  aya klım  m ası  —  K  u k u n ıtn  zıı/ıtı  —  G en e  S e n t E  t ir e n  
şö va lye le r i  —  K u r a k l ık  —  E n d ü lü s  m u h a c ir  te r in in  ç ıka rılm a sı  — Ş e y h  H ü sey in  fiaşa  —  

K ö se  M u sta fa  / taşa —  K a  ta n ıd ı S ü le y m a n  ı>aşa.

Köse M ustafa paşanın gelmesinden birkaç 
ay evvel Toskana dukası Cezayir limanını 
ve içindeki gemileri yaktırmak için bir heyeti 
seferiye tertip edip göndermişti. Fakat kor
sanların yağma etikleri eşyayı Cezayirlilerden 
ucuzca alıp birçok kârla satan (L ivorn) lu 
yahudilerin korsanlarla menfaat birliği vardı. 
Yahudiler bu teşebbüsü haber verdiler. Re
isler de uyanık bulundular. Sent Etiyen şö • 
valyeleri ancak limanda birkaç gemi yakabildi
ler (1 ). Mehmet pftşa hüsnüniyet sahibi idi. 
Fakat Bastiyonun yeniden kurulması ve esir
lerin geri verilmesi için müzakereye gelen Mös
yö dö Kastellan bir şey elde edemedi. Çünkü 
yeniçeriler Bastiyonun tekrar kurulmasını tek
lif edecek olan kimseyi öldürmeğe ahdetmiş
lerdi. Buradan bir şey koparamayınca Fransız- 
lar, Istanbuldaki sefirleri vasıtasiyle divanı 
hümayuna şikâyet ettiler. Sefir (M ösyö dö 
Breve) e kapıcı başı Mustafa ağa terfik ve eline 
ferman verilerek Cezayire gönderildi. Ferm an
da kâpitülasyonların ahkâmına riayet olunma
sı ve Fransızların istedikleri malların geri 
verilmesi emrolunuyordu.

Mösyö (de Breve) ile kapıcı başı evvelâ 
Tunusa uğramış ve bin müşkülâtla birkaç esir 
kurtarmışlardı. Cezayire geldiklerinde divan 
kuruldu ferman okundu. Meali anlaşılınca bir 
kıyam ettir koptu. Fermana itaat etmek reyin
de olan ağayı hemen azlettiler. Mustafa ağayı 
yuhalarla şehirden uişan kovdular. Mösyö (De 
Breve) in gemisine toplan çevirdiler. Mustafa 
ağa aman kaçalım diye sefire yalvarmağa başla

dı. Bu işlerin hepsi müftü ile Hızır paşanın 
damadı Mehmet beyin başlannın altından çıkı
yordu. Çünkü ikisinin de Fransızlardan alı
nacak intikam lan vardı. Mehmet paşa kapıcı 
ve elçinin kovulmasına taraftar değildi. Bu 
defa yeniçerilerin hiddeti ona döndü. Paşayı sa
rayda kuşattılar ve ölümle tehdit ettiler. Sek
sen yaşında ihtiyar bir hadım olan Köse Meh
met paşa metin davrandı. Hayatı padişaha 
mevkuf olup onun emri hilâfına bir şey yapa- 
mıyacağını söyledi (2 ). Bu esnada Murad reis 
yetişti. Korsanların piri olup altmış seneden- 
beri denizlerde gezen ve gemisini almadığı hiç 
bir millet bulunmıyan ihtiyar reise karşı herke
sin dindarane bir hürmeti vardı.

Murad reis isyanı yatıştırdı. İşte bu ka
dar! Divan, Bastiyonun tekrar yapılmasının lâ
fını bile etmiyordu. Esirlerin geri verilmesi 
için Marsilyadaki esir Türklem  bırakılmalan- 
nı şart koşuyorlardı.Sefir bir şeye muvaffak ota
madan geri döndü. Bu kadar heyecandan son
ra ihtiyar paşa çok yaşamadı, ü ldü . Yerine 
Cezayir garp eyaleti muhafazasına memur sı- 
fatiyle vezir Mustafa paşa geldi (1014 - 1605).

lspanyollann bir hücumu ihtimali bulun • 
duğundan paşa şehrin istihkâmlarını takviye ile 
uğraştı. (1015 - 1606) da yerlilerin daima iha
ta halinde bulundurduktan (O ran) üzerine yü
rüdü. Cezayirliler Orana bir senedenberi do - 
kunmuyorlardı. Bundan cesaret alan Ispanyol- 
lar civar kabileleri yağma ediyor ve bu mu-

(1,2) — Grammont.
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vaffakıyetleriyle Beni Amir kabilesini itaatta tu* 
tuyorlardı. Oran valisi D. Ramiresz o mıntaka- 
da dehşet salmağa başlamış ahali dağ başlarına 
kaçmış camilere bile gelemez olmuşlardı. Halk 
O ran tarafına nöbetçi koyarak İspanyolların 
hurucunu haber almak tedbirlerini ittihaz sa
yesinde ancak rahatça uyuyabiliyorlardı, ts 
panyollar civar kabilelere yahudiler gönde
rerek vergi topluyor ve islâmlara en büyük 
hakaret olarak yahudilerin İslâm esir kullan
malarına müsaade ediyorlardı. Mustafa paşa 
Ispanyollara taarruzda muvaffak olamadı. Geri 
döndü. H er vkit isyan halinde bulunan ka
bilelere taarruz etti. Cemmassahariç mevkiinin 
müdafileri olan yerlilerle müzakereye girişti. 
Bunlan para ile kandırarak aldı. Oraya kuv - 
vetli olarak yerleşti.

Uç senedenberi veba eyaleti harap ediyordu. 
Birkaç sene sonra buradan Fransanın cenubuna 
bile bulaştı. Vezir Mustafa paşanın yerine 
(1017) de Rıdvan paşa tayi nolundu.

(1017 - 1607) temmuzunun otuzunda Sent 
Etiyen şövalyeleri Konetabllari (Silivio Picco- 
lomini) kumandasiyle (9) galer ve (5) nakli
ye gemisi (2000) piyade ve birçok gönüllü ile 
Livomdan hareket ettiler. (16) ağustosta 
(Bon) un karşısına gelerek şehri bastılar. T ü
fek patlamadan içeri girdiler. .Şehrin muhafızı 
olarak (250) kadar yeniçeri vardı. Bunlar bazı 
ahali ile kaleye girdiler. Şiddetle müdafaaya 
başladılar. İstanbullu Mehmet bey bin Ferhat 
imdada geldiyse de mağlûp ve maktül oldu. Şö
valyeler (1500) esir ve külliyetli malı yağma e
derek şehire de ateş verip gittiler.

Fransızların ticarethane açtıkları Stora ve 
Kollo da ayni veçhile ticarethaneler açmak için 
lngilizlerin (T ürkiye Kompani) şirketi uğraşı
yordu. (1016 - 1607) de müsaade aldılar. Fa
kat lngilizler, Fransız ticaretine darbe vura - 
cak kadar yerlilerle samimi olamıyorlardı.

1017 de Fransızlar (M ersal Fahın) i almak 
için Kabililerle uyuştular. • Fakat memleketin 
asıl sahipleri olan T ürkler bunu haber alarak 
oraya muhafız gönderdiklerinden bu emelleri 
boşa çıktı.

Fransızlar, Türk esirleri küreklerde in - 
lerken Cezayrlilerin Fransız esirlerini vermi- 
yeceklerini artık  anladıklarından Marsilyada- 
ki T ürk esirlerini Cezayire gönderdiler, F ran

sız esirlerini kurtardılar. Bu suretle sükûnet 
hasıl oldu.

Yeniçerilerin birçok alufe alacakları kal - 
mıştı. Azlolunan Mustafa paşanın bunları ver
meden gitmesi ihtimaline karşı malını ve etya- 
sını yağma ettiler (1 ). Rıdvan paşa gelince 
yeniçerileri tatmin için matlûplarından on bin 
kuruşuna kâhyalarını kefil gösterdi. Kalanını 
da Mustafa paşanın vermesi kararlaştırıldı.

Sultan Ahmet bu sureti tasvip ve Mustafa 
paşanın mevacibin on bin kuruştan maa - 
dasını vermesi ve fakat emval ve eşyanın 
ve Forsalarının her kimde ise şer*an alıp ve taz
min ettrilip paşanın kâhya ve ağalariyle birlikte 
Istanbula gönderilmesini em retti (2).

Fakat Mustafa paşa Istanbula gelmedi. 
Yağma olunan mallarının davasiyle uğraştı.

Yeniçerilerden ziraat yapanlar mahsulleri
nin öşürünü diğer ahali gibi veriyorlardı. Ver- 
miyenlerin kaydına işaret olunarak alufelerin- 
den kesiliyordu. Birçok yeniçeriler üzerinde 
bu veçhile alufe borcu varken Rıdvan paşa ye
niçerilerin alufesini tam vererek öşür borçlarını 
kesmediğinden dolayı Mustafa paşa hünkâra 
şikâyet etti. Çünkü bu öşür varidatı yeniçeri 
alufesine karşılık olduğundan açığını M usta
fa paşa ödiyerek m utazarrır oluyordu. Bundan 
maada Rıdvan paşanın bir kısım aşar zahiresini 
aldığını da Mustafa paşa Iıaber vermişti. Pa
dişah meselenin halli ile Mustafa paşanın fazla 
olarak ödediği alufe bedelinin Rıdvan paradan 
tahsilini Cezayir kadısına bildirdi. (3) Rıdvan 
paşa rüşvet almak ve miri malı uhtesine geçir
mek hususunda pek ileri gitmişti. Binaenaleyh 
beylerbeyliği çok sürmedi. (1019) senesi orta
larına doğru azlolundu. Bunun da hesabının 
görülmesi ve askerin mevacibini verip reaya ve 
saire zimmetinde olan hakkının da alınması pa
dişah tarafından kadıya emrolundu. Köse Mus 
tafa paşa ikinci defa olarak bc> lerbeyliğc geç
ti (4 ).

(1) — Mühimme defteri numara 78 sayfa 
820.23 safer 1018.

(2) — Mühimme defteri numara 78 sayfa 
«20.23 safer 1018.

(3) — Mühimme defteri numara 79. sayfa 
24. 26 safer 1019.

(4 ) — Forbige. Sayfa 331.



Sergüzeşt ariyan, çabuk zengin olmak is- 
tiyen birçok ecnebiler de Cezayir leventler-i 
nin şöhretine meclûp olarak onlarla beraber 
çalışmağa koşuyorlardı. Bu devirde bunların 
cn m eşhurlan olarak İngiliz (E dvard) ve (U- 
vert) ve (Roşelli Soliman) ve (Samson) ve 
(Simon Dansa) sayılabilir.

Simon Dansa Flamandı. (1015 • 1606) da 
Korsan olmak için Cezayire gelmişti; talii 
iyi gitti. Uç seneden az bir zaman içinde (50) 
kadar gemi tutm uştu. Çok ganimet ve şöhret 
aldı. O  devirde (M üdevver gemi) denilen 
yüksek bordalı gemilerin manevrasını Cezayir
lilere öğretti. En meşhur reisler sırasına geç
ti. Tayfaları Simonun müsliman olmasını is
tiyorlarsa da o razı olmuyordu. Bunun sebebi 
ya itikadının sağlamlığı, yahut gene bir gün 
karısının bulunduğu Marsilyaya çekilmek niye
tinde olması idi. Herhalde şurası muhakkak - 
tır ki Dansa (1018 - 1609) iptidalarındanberi 
Fransa sarayı kralisine müracaatla hangi şera
itle mazhan af olabileceğini sormuştu Bir va
ka Dansanın imdadına yetişti.

(1017 - 1608) Kânunuevvelinde Dansa 
bir Ispanyol gemisi tutm uştu. İçinde on kadar 
Cezvit papazı vardı. Bunlar usulen mezat edi
lerek satılmıştı.

Dördüncü Hanrinin papazı (P er Keton) 
bunların kultarılmasını kraldan istirham edi- 
yordu.Dansanın ınazhan affolmak müracarlıda 
vaki olduğundan kral bu on papazın iadesi ha
linde affolunacağını Simon Dansaya vadetti. 
Dansa papazları rahiplerinden aldı, Korsikaya 
gidiyorum diyerek Marsilyaya geldi vc hükü
mete teslim oldu. Kral da bunu affetti. Dansa 
kuvvetli bir himaye altında bulunmak için M ar
silya valisi (1) Dük dö Gize iki tunç top hedi
ye etti. Halbuki bu topları, gemisinin silâhla- 
nn ı tamamlamak için Cezayirlilerden ayıiye- 
ten almıştı.

Dansanın kaçması Cezayirde hoşnutsuzluk 
uyandırmıştı. Fakat toplann kaçırılmış olması 
herkesi hiddetlendirmişti. Cezayir divanı top
ların geri gönderilmesini ve mücrimin cezalan- 
dınlmasını Fransa hükümetinden istedi. Fran 
sa sarayı bu meseleyi adi bir şey sayarak bu ta
lebe ehemmiyet bile vermedi Halbuki bu mesele 
Cezayirin Fransa ile katı münasebetini mucip 
oldu. Düşmanlık başladı. Fransa ticareti mil

yonlarca liralık zarara uğradı.
Reisler zengin avlar yakalıyabilecek bir 

fırsat bulduklanndan dolayı çok seviniyorlar
dı. Harikulade bir faaliyet başladı. Herkes ge
mi donatmağa heves etti. Ganimetlere his
sedar olmak için kadınlar mücevherlerini sat
tılar. Hesapsız korsan gemileri denizlere ya
yıldı. Cezayir hiç bir devirde bu zamandan 
ziyade parlak, canlı ve zengin olmamıştı. Bir 
günde baiJan dört beş ganimet gemisi limana 
giriyordu.

Fakat ayni zamanda yeniçeriler de hiç bir 
zaman bu kadar gürültücü olmamışlardı. Gû
ya intizamsızlık bu garip ocağın saadet şartla
rından biri idi. Bu gürültü ve anarşiden hay
rette kalan yalnıü Avrupalıların sefir ve kon
solosları değildi Istanbuldan padişahın gön
derdiği zatlar bile bu hale şaşmaktan kendileri
mi atamıyorlardı (2 ).

Mustafa paşa Fransaya karşı müsait fikir
de idi. İspanyadan çıkarılan islâmlara yardı
mından dolayı dördüncü Hanriye teşekkürler 
etmişti. Fakat iktidarsızlığı hüsnüniyetinden 
ziyadeydi.

(1019 - 1609) da son islâmlar İspanyadan 
çıkarılıyorlardı. Bunlar çok fena bir halde Ber- 
beriye sahillerine döküldüler. Bir kısmı sahil
lerde mahvoldular. Oran civarına çıkanlar 
(H abra) kabilesinin yırtıcılığına kurban o ld u 
lar. Mezkûr kabile bu zavallıların kamını ya
rıp mücevherler aradılar.

Cezayire gelenler iyi kabul olundular. T u
nusa gidenler orada yerleştiler. Hem kendileri 
rahat etti, hem de memleket iyi çiftçi , muk
tedir sanatkâr ve medeni vatandaş kazanmak
la saadet buldu (3).

Bu sene zuaular sarkıntılığa başlıyarak 
Miticayı istilâ ve tahrip ettiler. Paşa bun- 
lann üzerine giderek dağıttı ve kovaladı. 
(1016 - 1606) danberi her tarafı Türklerin e- 
ünde olan (Kabili) dağlanna girdi, (Kabili) 
lerin merkezi olan Kukuyu zaptetti. Ahali 
amana düştü. Sükûneti tesis ederek döndü.

(1019 - 1609) Ağustosunun on altıncı gü
nü Sent Etiyen şövalyelerinin galerleri Ce -

(1 ) — For bige.
(2 ) — Grammont.
(3) — For bige.
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zayir önüne gelerek istihkâmların gözü önün
de bir gemi zaptettiler. Erteai akşam Bresk 
önüne gemici çıkarıp muhafızları öldürdüler. 
Kasabayı yağma ve ihrak ettiler. Burası bir 
daha harabiyetten kurtulmadı. Toskanalılar 
üç gemi daha alarak döndüler. Bütün harekât 
esnasında Cicel bataryesinin birkaç ateşinden 
başka mukabele görmediler.

(1020 - 1611) ve (1021 . 1612) senele
rinde devamlı kuraklık oldu. Neticesinde 
kıtlık çtktı. (1021) de Cezayirde yiyecek 
kalmadığından İspanya muhacirlerinin çıkıp 
gitmeleri emrolundu. Bir kısmı çıkıp gittiler. 
D iğer kısmı fakir olduklarından gidemediler; 
kıtlık ve sefaletle perişan oldular.

Beylerbeylik (1022 - 1613) de Şeyh Hü- 
seyinül şeyh) e verilmişti. Sahil tepelerinde 
şehre kemerlerle suyu getiren bu zat olduğu 
rivayet olunuyor. Cezayirliler Fransızların 
mücadelesi devam ediyordu. Korsanlardan en 
çok zarar görenler Marsilyalılar olduğundan 
hükümetin bir şey yapamadığım görünce 
başlarının çaresini aram ağa kalkıştılar. Mem
lekete yeni b ir vergi koyarak para topladılar. 
Galerler donattılar ve (Beaulie) vc (Vincigu- 
erra) gibi kaptanların kumandasına vererek 
Cezayir korsanlarına karşı yolladılar.

Cenovalılar da Leventlerle uğraşmağa kal
kıştılar. bunlar az çok muvaffakiyetler ka • 
zandılar. Fakat Cezayirlilerin kuvveti bu ça
relerle sarsılmıyacak kadar çoktu. ( 1025 ■ 
1616) da Fransız gemi mücehhizlerinin zararı 
üç milyon altmı geçiyordu (1).

Fransız hükümetinin şikâyetlerine karşı 
Cezayir paşası Dansanın götürdüğü toplarla 
Marsilya galerlerinde esir olan T ürkler ge • 
ri verilmedikçe barışmak mümkün olmadığını 
söylüyordu. İstenilen esirler Langedük sahil
lerine düşmüş iki tartanın m ürettebatı idi. F- 
ransızlarla sulh yaptırm ak için Istanbuldan Ce
zayir* gönderilen Hacı Mehmet çavuş da bir 
şeye muvaffak olamadı.

(1026 - 1617) de Köse M ustafa paşa üçün
cü defa olarak beylerbeyliğe geldi ise de pek 
â ı müddet icrayı vazife edebildi Katanalı Sü
leyman paşa kendisine halef oldu. (2 ).

Yeniçeriler kendi arzularına hizmet etme
diğimden dolayı Süleyman paşayı divana bi
le sokmak istemedilerdi. Bu sırada Fransız 
konsolosu (V ias) ın kardeşi Fransada esarette 
bulunan kırk T ürkü getirmişti. Gemi teçhiziyle 
Türklerle başa çıkmak mümkün olmadığını an- 
lıyan Marsilya Belediyesi bunları sahiple
rinden para ile satın alarak göndermişti. Mü
tebaki T ürk  esirleri de (1026 . 1617) senesi 
içinde getirilerek Fransız esirleri kurtarıldı. Ye
niçeriler Bastiyonun bir daha kurutmamasına 
son derece dikkat etmekle beraber Fransızlar 
gene (Dük dö Giz) namına işgal etmişlerdi. 
Vakayı haber alınca yeniçeriler derhal hücum 
ederek orada kimi buldularsa öldürdüler. Yal
nız reislerini Cezayire götürüp demire vurdu
lar. İki sene demirbent kaldı. Süleyman paşa 
yeniçerilere karşı titriyor ve hiç bir şey yapamı
yordu.

Reisler Mader adalarını vurarak külliyetli 
ganaim ve (1200) esir almışlar. H attâ kilise 
çanlarını bile söküp getirmişlerdi. Bundan do
layı şehirde şenlikler yapıldı. Fransız konsolosu 
Vias Cezayirlilerin taarruzunun sefir vasıta- 
siyle Istanbula şikâyet olunmasını hükmetine 
tavsiye etmişti. Sefirin teşebbüsleri üzerine 
Süleyman paşa aalolunarak beylerbeyliğe i
kinci defa olarak Şeyh Hüseyin paşa geldi. 
(1617) (3 ).

(1) — Grammont.
(2) — Bazı Kronolojiler bu zatı Katanalı 

Mustafa olarak kaydetmişlerse de bu .»ııaua 
Cezayirde konsolos bulunan (V iyyas) in mek
tubu Süleyman olduğunda hiç şüphe brakm az. 
(7 teşrinevvel 1617 Marsilya ticarct odası ev
rak mahzeni A. A. A rt 460).

(3) — Grammont.
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Şrylı lliiscyin  /«ı.vm ın ikinci defa beylerbeyliğ i— K ul oğullarının isyanı — Fraıısanın sulh 
arzusu —  Sulhun imzası —  Unca seref /tasa —  Dınısanın iki lıı/ııı —  Hece/1 reis —  l  ürl, 
heyetinin şehit edilmesi —  Cezayirde galeyan —  İhtilâl —  Fransızlarla tekrar har/ı —  
Ingiliz re Felemenkler  —  llız ır  /nisa —  I ebu —  Kıı/ıtan lAimbretin vahşiliği —  Heş se
nede üç beylerbeyi —  lliisrev /ııışa isyanları bastırdı —  Şansım İSa/mllon —  Hüseyin 
fıaşa —  sulh imzası —  Bastiyım yeniden kuruldu  —  Fransızların cahşire hareketleri —

Reislerin mukabelesi —  ) unııs fıaşa..

Şeyh Hüseyin paşanın ikinci gelişinde Ce
zayir emsalsiz anarşi içindeydi. Gemici, yeni * 
çeri, kul oğlu birbirlerine düşmandılar. Bir kaç 
ay evvel Kuku reisi Seyit Amirulkadi ö'müş 
kardeşi Seyit Ahmet bin Ketuş reisliğe geçmiş 
vc Ispanya ile entrikalar yapmağa başlamış - 
tı. (1)

Fakat yeğeni bunu boğazlatarak Türklerin 
himayesine girmiş hediyeler, rehineler yolla - 
mıştı. Az zaman sonra Kabililerin kul oğulla - 
riyle müştereken bir isyan hazırladıkları itti - 
hamiyle bilâ mahkeme şehirdeki (Kabili^ 1er 
öldürüldü. Bunlarla müşterek oldukları zanne • 
dilen şehirlilerin mallan yağma ve kendileri 
tardedildi. Kul oğullarının şehire girmeleri ya
sak oldu. (2)

Fransa hükümeti, Ticaretinin mahvoldu - 
ğunu görerek (1610) da kesilen münasebeti 
bağlamak istiyordu. Bunun için konsolos (Şe) 
müzakereye başladı. Dük dö Giz de göz dağı 
vermek için Marsilyada ve Tolonda hazırlıklar 
yapıyordu. Reisler Fransa ile sulh yapmak için 
Fransaya Kenan ağa ve Rıdvan bey isminde 
iki kişi göndermişlerdi. (1) Bunlar Dük dö Giz
le sulh şartlannı kararlaştırdıktan sonra (T ur) 
da bulunan kralın yanına gittiler. (1029-1619) 
da müsalahaname imzalandı. Bu müsalâhaname 
Fransızların Osmanlı hükümeti ile yapmış ol
dukları imtiyazatı havi muahedeler mündereca
tına muvafık vc iki tarafın esirlerinin bırakılma
sı şartını havi idi.

(1029-1619) temmuzunun 28 inci günü, 
Cezayir beylerbeyliğine tayin edilmiş olan Ho - 
ca Şeref paşa Cezayire geldi. (2) Mumaileyhin 
tayininden Fransız sefiri (Cesy) in tesiri ol - 
makla Fransızlarla sulhu çok istiyordu. Tura 
giden Cezayir heyeti bir çok hediyelerle Mar-

silyaya dönmüştü. Müsyü (M oustier) isminde 
bir zat divana muahedeyi götürmeğe memurdu. 
Marsilyadaki T ürk esirlerini de toplayıp götü - 
recekti. Fakat bu esirlerin toplanması kolay de
ğildi. Esirlerin bir kısmı galerlerde ve galerle • 
rin de bir kısmı denizlerde ve bir kısmı uzak li
manlarda kışlamakta idiler. Bunlara haber yol • 
lamak, denizdeki galerleri beklemek icap edi - 
yordu. Bazı kaptanlar esirleri verirlcrcs kürek
çileri ve tayfaları eksileceğinden zorluklar çıka
rıyorlardı. Mühim bir nokta daha vardı. Dansa- 
nin iki topu muahedeye yazılmamıştı. Cezayir 
heyeti bu topları almadan Cezayir divanına çık
mak mümkünsüz olduğunu söylüyorlardı. Mua
hedeyi krala götürüp tekrar bu maddeyi ilâve 
ettirm eği kimse üzerine alamıyordu.Dük dö Giz 
ise topları vermeğe yanaşmıyordu. Bu suretle 
mesele uzadı. Bir sene geçtiği halde bir karar 
verilemiyordu. Ticaretçe en ziyade zararlı olan 
Marsilya şehri toplan Dük dö Gizden satın ala
rak Cezayir heyetine hediye etmeği en muva • 
fık sureti hal olarak buldu. Bu husus müzakere 
olunmakta vc bir netice ümit edilmekte iken

(1) — Grammont.
(2) — Ünivcrs — Cezayir sayıfa 244 Cc- 

zayirin şarkında Veled eZytuni kabilesinin kul 
oğullarından teşekkül etmiş olduğunu kaydedi - 
yor.

(3 ) — Grammont.
(4 ; — Kronolojik listelerin hiç birinde Şe

ref H o^-ian  bahis yoktur. Fakat mumaileyh 
Cezayir paşalığına gelmiş olduğunu Cezayir 
Vis konsolosu (Şe) in mektupları vc 1619 da 
esir olarak Cezayirde bulunmuş olan (Grama - 
ye) nin eseriyle gayri kabili itiraz surette sa - 
bittir. (G ram m ont),
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iki memleket arasında yeniden harp tazelendi.
(1620-1030) senesi şubatının son günlerin

de kaptan Drivet kumandasında ve yüz bin 
egüllük malı hamil bulunan bir Marsilya gc - 
misi iskenderundan geliyordu. Sulh olduğunu 
bildiğinden emniyetle yoluna devam ediyordu. 
Cezayirin en faal ve zalim korsanlarından olup 
Liyon körfezinde dolaşmakta olan Recep reis 
gemiye rasgeldi. Gemideki malların fevkalâde 
kıymetli olması tamamı celbetti. Silâh yenme
den gemiyi aldı; fakat işin duyulmaması için 
geminin ve içnidekilerin yok edilmesi lâzımdı; 
geminin mallarını aldıktan sonra dibini de
lerek ve m ürettebatını öldürerek bırakıp gitti. 
Halbuki iki tayfa geminin içinde saklanarak ö- 
lümden kurtulm uşlardı. Korsanlar gittikten 
sonra bunlar geminin su alan yerlerini kapadı • 
lar. Rüzgârın vc cereyanın şevkine tabi oldular. 
Sardunya kıyılarına düştüler Ve oradan 14 
m artta Marsilyaya döndüler. Marsilyaya çık • 
tıklarından bir kaç saat sonra bütün şehir m üt
hiş dıramı öğrenm işti ö lenlerin  ailelerinin ve 
akrabalarının feryatlariyle toplanan kayıkçılar, 
balıkçılar ayaklandılar, silâhlandılar şiddetli bir 
kıyam oldu. Cezayir heyeti sefareti ile Cezayire 
gönderilmek üzere toplanan elli kadar müslü - 
man (Meoilhon) otelinde idiler. (1) Ahali ote
le hücum ettiler. Cezayirliler ani hücuma uğra
mış olmakla beraber bir gün bir gece müdafaa 
ettiler. Kıyamcılar otele giremediler. En sonra 
otele ateş verdiler. Canını kurtarm ak için dışarı 
çıkanları öldürdüler bu esnada fransanın Ce
zayir konsolosu ve Marsilya belediye reisi misa
firleri kurtarm ağa pek çok çalıştılarsa da mu
vaffak olamadılar. Çünkü kıyamcıları dağıtmak 
için getirilen kuvvei müsellâhayı asiler tehdit 
ederek otele yanaştırm adılar. Türklerden (12) 
kişi kurtuldu (48) kişi halk tarafından öldürül
dü yahut limanda boğuldu.

Bu haber ertesi gün krala yetişti. Kral 
1620 (1030) mayısının 21 inci günü (A ix) eya
leti parlamentosunun karariyle kıyamcılardan 
(14) ünü idama ve bazılarını galerlerde hida- 
matı şakkaya ve bazılarını da muhtelif cezalara 
mahkûm etti. Bu vaka Cezayirde de duyulmuş 
ve müthiş bir galeyan olmuştu. Paşa ve divan
16 haziranda bir mektupla Fransadan izahat is - 
tediler. Mektupla sefaret heyetlerinin masun i • 
yet ve kutsiyet ananesi zikir ve bu vakının

vehameti tezkâr kılınarak şikâyet ediliyordu. 
23 temmuzda verilen cevapta heyetin Fransa 
kralı tarafından kabulü ve haklarında gösteri
len misafirperverlik ve teşebbüslerindeki mu
vaffakiyet zikrolunduktan sonra ahalinin kıya
mı ve men için yapılan gayrete rağmen bu fa
cianın vukuu zikir ve mücrimler tecziye edil - 
miş olduğundan bu felâketin aradaki dostluğu 
değiştiremiyecegi ümidi izhar olunuyordu. Bu 
mektup, vakadan sonra tahkikat yapmak için 
Cezayirden Marsilyaya gönderilmiş olan Ke - 
nan ağanın kayın biraderi Mehmet Şerif ile 
irsal edilmişti. (2)

Eğer bu mektup Cezayire varmış olsaydı 
efkâra sükûnet vermesi çok muhtemeldi çünkü 
halkın galeyanının ne demek olduğunu orada 
her yerden daha iyi bilirlerdi. Fakat aksi tesa
düf olarak Mehmet Şerifin bindiği gemiyi Tos- 
kana galcrlcrinden biri tu ttu . Bu galeri bulup 
Mehmet Şerifi vc mektubu geri almak için vakit 
geçti. Cezayirliler ise ölenlerin ailelerinin tazyi
ki ile bu hali bir hakaret saydılar. Ağustosun 
sekzindc Cezayirde ihtilâl çıktı. Fransız konso
losunu ve şehirdeki Frasızları sürükleyerek di
vana getirdiler. Bunların diridiri yakılması bile 
mevzuu bahsoldu. (3) Divan Fransız ticaret 
gemilerine karşı amansız bir harbe girişmeğe 
karar verdi. Reisler gemilerini hazırlayarak he
men limandan çıktılar. Fransız gemileri ise sulh 
haline güvenerek bilâ perva geziyorlardı. On 
üçüncü Lui Fransız gemilerinin Cezayirlilere 
karşı muhafazası için denize çıkmasını galer- 
ler cenerali (Em anuel Gondi) ye em retti. Filo 
(1620) temmuzu nihayetinde hareketle Ceza • 
yirlilerin altı kıta büyük gemisini batırdı yahut 
tu ttu . Fakat bunu hiç tesiri olmadı. Dük dö Giz

(1) — Grammont.
(2 ) — Bu feci vaka ekseriya yanlış olarak 

hikâye edilmiştir ve vuku bulduğu tarih  her 
yerde başka gösterilmiştir. Halbuki Marsilya 
belediye evrak mahzeninde Reg 30 F. 127 et - 
seric F. F. ve Marsilya ticaret odası haıinci 
evrakında A.A.art 508 de ve (16201 de basılmış 
(Türklerin Marsilyada katillerinin tarihi) is
mindeki eserde vaka yukarıdaki gibi yazılmış
tır.

(3) — Bir esirin her günkü hatıraları — 
Archives D. C. A. A. 508.



Bastiyonun lek rar işgali için birkaç gemi gön
dermişti. Müesseselere çıkarılanları öldürdüler. 
Bu teşebbüs te muvaffak olmadı.

Cezayirlilerden zarar görenler yalnız Fran- 
sızlar değildi. Ingilizler, Felemenkler uzlaşmak 
için her vasıtaya baş vurduktan sonra amiral 
(M ansel) ve kaptan (Lam bret) kumandasında 
harp gemileri gezdirerek ticaret gemilerini mu
hafazaya mecbur olmuşlardı. Amiral Mansel 
(1031 - 1621) dc Cezayirin önüne geldi. .Şehri 
topa tu ttu . On beş kadar gemiden bazılarını 
yaktı vc bazılarını aldı. Şehrin civarına da as
ker çıkardı. Fakat Cezayirliler bu kuvvete e
hemmiyet verip mukabele bile etmediler.

(1031 - 1621) de Şerefpaşanm yerine Hızır 
paşa tayin olunmuştu. Bu da Ingiliz amiraliyle 
müsalâhaya yanaşmadı. Veba Cezayirde devam 
ediyordu. Fransız konsolosu (Şe)  bu hastalık
tan öldü. Fransız konsolosluğunu kimse isteme
diğinden Cezayirdeki tüccarlar bu vazifeyi de
ruhte etmeğe mecbur olmuşlardı.

Kaptan (Lam ber) iki sene denizde dolaş
tı. Cezayirlilere epeyce fenalık yaptı. (1624) te 
Cezayirin karşısına geldi. Kendi milletinden alı* 
nan mallarla esirlerin verilmesini aksi takdir - 
de kendisinde bulunan Türk esirlerini asaca - 
ğını söyledi. Herkes bunu boş bir tehdit sandı. 
İnanmadı. Fakat esirlerin cesetlerinin direkler
de sallandıklarını gördüler. Lamrct ertesi gün 
kalkıp gitti. Birkaç gün sonra yeni zaptettiği 
iki gemiyi yedekleyerek tekrar Cezayir limanı
na geldi. Eğer istedikleri yapılmazsa bunların 
içinde olanları da asacağını bildirdi. Bu defa 
ahali ayaklandı. DivanFclemcnk esirlerini ver
di, fakatt Felemenk gemilerinden alman malla
rın bir kısmını verdi, bir kısmının da yenilmiş 
olduğundan dolayı itizar etti. Kaptan da bu - 
nunla kanaat ederek çekildi. (1)

(1031-1621) den (1036-1626) ya kadar 
beş sene içinde Köse Mustafa paşa, Murat paşa 
ve Hüsrev paşa vali olarak gelip gittiler. Mus - 
tafa ve Murat paşaların zamanı karanlık içinde
dir. (2) Husrev paşa (1034-1624) te beylerbeyi 
olmuştu. Faal ve titiz b*** adam olduğundan mu
am elâtta şiddet göstermiştir. Yeniçerilerin biz
zat başına geçerek Kostantinden Tlemsene ka
dar olanyerleri dolaşarak vergileri almış ve 
pek zayıflamış olan Türk nüfuzunu yükselt - 
miştir.

(Kabili) 1er Hüsrev paşanın yolunu kese
rek geçirmemek istediler. Fakat paşa bunları 
da mağlûp ederek merkezi olan Kukuya girdi; 
başlıca reislerini itaate soktu. Cezayire dönün
ce Tleınsenliler bir murabıtın teşviki ile 
isyan ettiler. Bunların üzerine (1200) 
yeniçeri ve biraz yerliden mürekkep 
bir kuvvet gönderilerek ihtilâl bastırıldı. Re
isleri tutulup çengele asıldı, derilerine saman 
doldurularak berayı teşhir Cezayire gönderil
di.

Hüsrev paşa hudut tayini meselesinden
(3) ve Kostantin kabilelerinin isyanına teşvik
kâr bulunmuş olduğundan (4) dolayı (1037 - 
1627) de Tunusa harp ilân etti. Babtâlinin ara
larına girmesi fayda vermedi. (5) Divanı hü
mayun emrini dinlemek için bir filo gönder • 
mek üzere iken Kırım meselesi ve Kazakların 
Karadenizdeki tecavüzleri mani oldu. Cezayirin 
şark hududunda dört sene bazan muvaffakiyet 
ve bazan mağlûbiyetle T ürk yiğitleri birbirle - 
riylc döğüştüler. Maamafih bu kavgaların ve 
gürültülerin korsanlara tesiri yoktu. Yağmalar, 
ganimetler gittikçe çoğalıyordu. H iristi - 
yan tüccarlarınnın zararları büyüktü. Sekiz te 
ne içinde korsanlar (936) gemi getirmişlerdi.
(6) Fakat asıl alman ganimetler bu m iktar
dan çok fazla idi; çünkü bu devirde zaptolunan 
gemi paşaya ait olduğu gibi ganimetten dc pa
şa hisse almakta olduğundan reisler her zap - 
tcttikleri gemiyi Cezayire kadar getirmek zah
metine girmeyip hamulesini aldıktan sonra ya 
yakıyor yahut batırıyorlardı.
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(1 ) — Bu kaptan 1625 te Tunusa konso * 
los oldu. (Forbige)

(2 ) — Grammont. Forbige Hızır paşanın 
(16J0) den (1623) e kadar vc Hüsrev paşanın 
( 1623) ten (1627) ye kadar paşalık edip 1627 
dc Haşan paşanın geldiğini yazıyor. Köse Mus
tafa vc M urat paşalardan hiç bahsetmiyor.

(3) — Forbige.
(4 ) — Grammont.
(5 ) — Forbige Cezayirle Tunusun muha

rebesinin Hüseyin paşa zamanında olduğunu 
kaydediyor.

(6) — Les M anuscrits de Peyrese (Car- 
pentras kütüphanesi) cilt 6 sayfa 61, 62.

Şimali Afrika : 13
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Fransız gemileri artık  limandan çıkmağa 
korkuyorlardı. Ahali Provans Parlementosu - 
na müracaat etmiş parleınento da bun.arııı 
istirhamını (E ğer berberiye korsanlarının teca
vüzlerinin meni için galerler tahsis olunmazca 
şark ticaretinin mahvolacağını) ilâve ederek 
krala arzetmişti.

13 üncü Lui kaptan Sar.son Napollon is
minde bir şahsın maharetinden istifadeye ka
ra r vermişti. Bu zatın on sene evvelki hayatı 
pek malûm değildi. Sanson kralın kendisine 
verdiği vazifeyi iyi yapabilmek için az za
manda Cezayirdeki vaziyeti kavramağa çalış
tı ve kavradı. Paşalar ne kadar hüsnüniyet sa
hibi olsalar ellerinde kudret bulunmadığı ve a- 
ısl kuvvet bahriyelilerle reislerde olduğunu 
anladı. Onlarla münasebata girişti. Ahali ile, 
tayfalarla ve yeniçeriler üzerinde sözü geçen 
adamlarla dost oldu. Sofrasını herkese açtı. Ce
zayirin müthiş kaptanlarını. Murad reis. H a
şan kalfa, Arabacı Ali, Süleyman reis, gibi re
isleri etrafına topladı. Maamafih paşaya da 
hediyeler ve peşkeşler takdimi unutulmadı. Cö
mertliği, mertliği, sergüzeşteuluğu ile kendisini 
bu adamlara sevdirdi.Bu suretle en vahim mese
leleri en iyi bir surette hallediyordu. Bu vazi
yet başkalarının hasedini celbetti. Bu ince 
diplomatiği anlamıyan Fransız heyetleri Sanso- 
nun Türklerle olan dostluğunu bir hiyanet 
saymak ve kendisini mürted tanımak derece
sine kadar vardılar. Fakat Sanson kralın 
emniyetine güvenerek hiç tarzı hareketini 
bozmadı. Sonra Napollon (1036 • 1626) da 26 
haziranda ilk olarak hem kralın ve hem Dük dö 
G i/in mebusu olarak Cezayire geldi. Paşa ile 
yeniçeri rüesasına verilmek üzere (18) bin 
liralık hediye getirmişti. Vazifesi sulh yap
maktı. M üzakerat pek gürültülü oldu. Fransa 
hükümeti sulh yapılması için İstanbuldan 
Cezayir paşasına bir ferman getirmişti. Sul - 
hun yapılmamasından vc Fransız ticaret nvicssc- 
selerinin açılmamasından istifade eden Ingiliz- 
ler, Felemenkler vc hattâ bazı Marsilya tüc
carları fermanın sahte olduğunu iddia ve işae 
ettiler. Bu şayia Fransız heyetinin hayatını bi
le tehlikeye düşürüyordu. Cezayir divanı mu
ahede yapmadan evvel fermanın doğru olup ol
madığını İstanbuldan sormağa karar vererek 
adam yolladı. Istanbula gidenler, fermana itaat

olunması emriyle t 10S i  - İ6 2 /)  ilk baharında 
geri geldiler. (1) Bu sırada vebadan ölmüş o
lan Hüsrev paşanın yerine Hüseyin paşa tayin 
edilmiş ve o da beraber gelmişti (2 ). Bundan 
sonra büyük divan toplandı. Cezayir divanının 
ilk şartı Marsilya galerlerindeki esirlerin ser - 
best bırakılması ve Dansanın kaçırdığı topların 
geri verilmesi idi. Sanson mayısta geri dön
dü. Vaziyeti anlattı. Kral T ürk esirlerinin 
sahiplerinden satın alınıp geri gönderilmesi 
için para toplanmasını irade etti. Fakat bu 
para kâfi gelmedi. Topların da satın alınması 
için Marsilya şehri büyük bir meblâğ daha 
ilâvesine mecbur oldu ve bu meblâğın tedari
ki yeni bir vergi konulmasiyle kabil oldu (3). 
Paraların toplanmadı, esirlerin satın alınma
sı için geçen müddet esnasında Sanson Ceza- 
yirle mektupla müzakerede idi. 17 Eylül 
1628 (1038) de Cezayire geldiği vakit her şey 
evvelden hazırlanmıştı. Paşaya ve diğer nü
fuzlu adamlara elli bin lira dağıttı. 19 Eylül
de büyük divana gitti. Ebediyen devam et
meli üzere kararlaşan sulhname imzalandı. 
Sulhu kim bozarsa idam olunacağı vadcdildi
(4 ). Ertesi gün Fransız ticaret ıııüesseseleri- 
nin imtiyazları hakkında yapılan diğer bir mu
kavele paşa ve yeniçeri rüesası tarafından 
tasdik olundu. Muahedede Fransızlarla sulh 
ve mü&alcmetle yaşanacağı, Fransızların sa
hillerine, gemilerine tecavüz olunmıyacağı, 
Fransız gemilerinden alınmış eşya ve eşhasın 
Cezayir limanlarında satılmasına müsaade o- 
lunmıyacağı, Fransız tüccarlarının vc tebaa
sının Fransız konsoloslarının himayesi vc hak
kı kazası altında ikamet ve vazifei diniyı-lcri- 
ni serbestçe icra edecekleri, fena havalardan 
dolayı Cezayir limanlarına gelen Fransız ge-

(1 ) — Grammont.
(2) — Grammont bu Hüseyin paşanın 

Hüseyin bin İlyas paşa olduğunu yazıyor. Cab- 
riyel Kölen (Cezayirdeki Türk vc Arap kıta 
beleri) eserinde (Hüseyinül şeyh) olduğunu 
kaydediyor.

(3) — Fransız milli kütüphanesi el yazı
sı A. F. 7095.

(4 ) — Bu muahede ilk defa olarak tam a
men 1628 senesi (M ercures Français) tarafın
dan nesredilmijtir.



milerinin himaye ve muavenet olunacağı ve 
Bastiyon ile Lakaldeki imtiyazları sureti kati- 
yede kabul ve tasdik ettikleri ve Fransızların 
Bon iskelesinde kösele ve balmumu icareti yap
malarının mazhan müsaade olduğu yazılmış
tı. Bastiyon yeniden yapılacak ve mercancı 
gemileri şark limanlarının hepsinde barınabi- 
leceklerdi. Sanson Napollon büyük bir ınu - 
vaffakıyet kazanmıştı. Bastiyonun yeniden 
yapılmasında şimdiye kadar yeniçeriler inat et
miş ve padişahın iradesini bile dinlememişler
di Divan muahedeye Sanson Napollon lehinde 
bir madde koym uştu: (K aptan Sanson Na- 
pollonun yaptığı hizmetlere karşılık olarak 
mezkûr mevkileri (Yani Bastiyonu) muma
ileyh idare edecek ve yerine başkası konulmı- 
yacaktır; eğer vefat ederse Fransa kralı iste
diği zatı tayin etm ekte serbesir.)

Iıniyazlı müesseseler Cezayir hükümetine 
senede (26000) duble maktu vergi verecek
lerdi. Bu paranın on altı bin dublesi yeni - 
gerilerin alüfesi vc mütebaki (10.000) duble 
dc iç hâzineye aitti.

Bu muahededen herkes memnundu. Mar
silya şark ticaretine kavuştu, yeniçeriler alü- 
fclerinin emniyet altına alındığını gördüler, 
paşa ihtilâl korkusundan kurtuldu, reisler 
fırtınalarda veya felâketli bir muharebe sonun
da Akdenizin Fransız limanlarında barınmak 
hakkını edindiler.

Fransız gemileri korsanların elinden kur
tulmuştu. Fakat denizin en büyük kısmı ser
bestti. Ispanya ve Felemenk gemileri kendile
rine yetecek avlardandı.

Sanson Napollon ticaret evlerini hemen 
kurm ağa başladı. Muahedeler hilâfına olarak 
(Bon) (Kal) ve (Bastiyon) da tahkimat yap
tı. Buralara dört zabit 100 asker (400) tayfa 
2 papas 1 doktor 2 hasta bakıcı 1 cerrah
1 cczacı 4 tcrcüman 14 komisyoncu 100 amele 
yerleştird i 21 mercan gemisi üç tartan da 
bunlara aitti. Beş tunç top iki Ispanyol topu 
ve külliyeli mühimmatları vardı. Adeta aske
ri bir mevki haline petm lcn bu müessesclerin 
memlekete ne kadar zararlı olduğunu yeniçe
riler pek güzel anlamış ve imhasında pek haklı 
bulunmuşlardı. Fakat bu çiban gene orada 
yerleşti. (1039 - 1629) da bu mevkilerin ti
careti Fransızlar için çok müsait hal almıştı.

Marsilyanın ihtiyacı olan bütün buğdayı bu
radan tedarik etmek kabil olacaktı.

Cezayirliler muahedeye riyayet ederek 
bütün Fransız esirlerini vermişlerdi. Yalnız 
iki kişi kalmıştı. Onları da arıyorlardı ve bu
lup vereceklerdi. Cezayire (Nikollin riku) 
adlı birisini Marsilya şehri kendi namına kon
solos göndermişti. Sulh böylece devam edip 
giderken Fransızlardan bazılarının vahşice 
hareketleri Cezayirlilerin Fransızlarla müna
sebetini kesmesine sebep oldu. Denizin fena
lığından dolayı gemilerinden ayrılmış olan bir 
şalopede bulunan 16 Cezayirli T ürk Sardun
yaya gitmekte olan bir Fransız gemisine rast
ladılar; yeni dostluğa ve muahedeye güvene
rek kurtarılmalarını ve gemiye alınmalarını 
rica ettiler. Fransızlar bunları gemilerine al
dılar ve insaniyete mugayir olarak hepsini öl
dürdüler.

Birkaç gün sonra (Saint Jean D’aılcs) 
adlı Fransız gemisi Ispanya kıyılarında Ceza
yirlilerin bir tartanına tesadüf etti. Gene Ce
zayirliler dostluğa güvenerek bu geminin ken
dilerine yaklaşmasına müsaade ettiler. Fakat 
(Saint Jean D’arles) düşmanca davrandı. Ge
miyi aldı. Tayfalarını Ispanya galerlerine sat
tı. Bu vahim hadiseler Cezayirde haklı olarak 
büyük hiddet uyandırdı (1 ). Yeni konsolos ve 
Bastiyon müdürünün gayretleri olmasa derhal 
harp başlıyacaktı; fakat bunlar tarziye vermek 
ve bu işleri yapanları cezalandırmak vadetmek 
suretiyle galeyanı yatıştırm ağa çabştılar.

Cezayirlilerin Marsilyada rehin olarak 
(H am za) isminde bir adamları vardı. Bu zat 
olup biten şeyleri işitince bunların Cezayirde 
yapacağı tesirleri vc neticede kendisinin Ke
nan ağa ve Rıdvan bey gibi Fransızların kıya
mına kurban gideceğini düşünerek hemen Ce
zayire döndü. Kendisine fena muameleler 
yapıldığından kaçtığını söyledi. Bu da Fran-

(1 ) — Grammont tahkimat ve askerin ve 
topların mevcudiyetini sarahaten zikir ve ta 
dat ediyor. (Bastiyon dö Franc) Laka! kasa
basının on kilometre garbında idi. (Joannc 
rehberi).

(1) — Grammont. Bu meseleler ve bu me
selelerde Cezayirlilerin haklı bulundukları 
tamamen Grammont'un ifadesidir.
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sızlar aleyhine bir sebep daha ilâve etmiş oldu. 
Maamafih Sanson hediyeler ve şahsi dostluklar 
ve müracaatlarla işi kapatmağa uğraşmakta 
idi. H atta  divan Hamzanın yerine başka bi
risini rehin göndermeğe karar vermişti ki bir 
mesele daha çıktı.

(1039 - 1629) teşrinievvelinin sonuna doğ- 
ruFransıJlar tarafından Fas emirine elçi gön
derilmiş olan (Isac dc Launay) geri dönüyordu. 
(Sale) sularında Mehmet Hocanın idaresinde
ki bir Cezayir gemisine rastgeldi. Sefirin ge
misi hiç mukavemet görmeden bu gemiyi tu t
tu. Tayfalarını küreğe çakarak reisi de esir 
edip Fransaya getirdi. Bu mesele de duyuldu.

A rtık Sansonun gayreti faydasızdı. Meh
met Hocanın gemisinin sahipleri Cezayirin sö
zü geçer büyüklerinden idiler. Bu taarruzun 
kral gemisi tarafından yapılması da haklı ola
rak meseleyi büyültüyordu (1).

Reisler hemen mukabelei bilmisile başla
dılar. Çok geçmeden hayli Fransız gemisi 
aldılar. Konsolos Riko Protestoya kalkıştı; fe
na muameleye uğradı ve demire vuruldu. 
Bastiyon müdürü (23350) frank vererek kurta- 
ra  bildi. Fakat Riko Sansonun bu yardımına 
teşekkür edeceğine ona düşman oldu. Cezayir-

den kurtulm ak için azlini istedi. Blanşar is
mindeki kançelar konsolosluğa çok hariys idi. 
Yerine geçmek için Rikoyu kaçmağa teşvik e t
ti; kaçmak için vasıtalar hazırladı ve Riko ni - 
hayet (1041 - 1631) martında Marsilyaya sa
vuştu. Blanşar hediyeler vererek konsolosluğa 
geçti, fakat memuriyetini Fransızlara daha 
zorlukla kabul ettirdi. j

Hüseyin paşa (1041) de azil olunarak ye
rine Yunus paşa geldi. Hüseyin paşa Cezayir
de birçok imaret yapmıştır. (M cde) caddesin
deki yeniçeri kışlasını tamamlatmış (2) Babı- 
cedit denilen Deniz kapısında bazs inşaat yap
mış (3) Cenine sarayını imar etm iştir (4).

(1 ) — Grammont.
(2 ) — Cezayir askerî kulübündeki kitabe! 

1037. Gabriel Kolin cilt 1 sayıfa 35 numara 20.
(3 ) — Babı ceditten sökülüp Cezayir mü

zesine konulmuş olan kitabe: 1039 Gabriel
Kolin cilt 1 sayıfa 37 No, 21.

(4 ) — Cenine sarayının büyük kapts' n .
dan sökülüp Cezayir müzesine götürülnjj# . 0. 
lan kitabe: Gabriel Kolin cilt 1 sayıfa 4Jİ r^0
22 sene 1042. J
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F A S I N  V A Z İ Y E T İ
ı!

Molay Ahmetlin hüküm eti  —  Tınıl re Tombokto seferleri —  Mevmurt veliaht ___

Molay Ahmetlin vefatı —  Fas ve Merakeşte iki hiikiimet —  Kardeşlerin boğuşması ___

l,araşm Is/Hinyollara verilmesi —  Şeyhlerin, miiralntların nüfuzu artıyor  —  F.lııı Muhali. 
Sale korsanlan  —  Elayaşı —  Zeyılaıı Istanbula sefir göıuleriyor —  Faşta M eemun ve 1lı- 
dııllah  —  Merakeşte Şeyh M ııhrız  —  Sadi şerifleri sülâlesinin sönmesi.

T ürk devletinin tabiiyetini kabul ederek 
şark tarafından emin olan Molay Ahmet mem
leket içindeki mütegallibeyi ezdi; her tarafta 
kuvvetini gösterdi. Yalnız kardeşi (E nnasır) 
itaatsizlik e tti * i sonra İspanyaya kaçtı. 
Ispanyollar bunu (M elila) ya yolladılar; 
orada kendisine taraftar topladı; ihtilâl çıkardı; 
fakat bir şey yapamadı. Molay Ahmedin bir 
oğlu büyümüştü. Kardeşinin saltanat ümidi 
kesilerek memlekette rahatlık olması ümidi 
oğlu Meemunun veli ahtlığını ilân etmesini 
memleketin eşrafı istedi ve Molay Ahnret de

(1583 - 991) de oğlunu veliaht ilân etti.
Memleket sükûnet bulunca, Molay Ahmet 

Tuat ve Tomboktaya seferler yaptı. Her ikisi 
de uzaklığı, ve arazinin müşkülâtı dolayısiyle 
muhayyel denecek kadar çetin işlerdi.

T uat ahalisi evvelce Mürabitiyn ve ( Beni 
M erin) hükümetlerine vergi vermişlerken çok- 
tanberi bir şey vermiyorlardı. (1585 - 994) te 
Molay Ahmedin yolladığı ordu (70) günde Tu 
ata gitti. Yerlilerin şiddetli muakevetini kı
rarak memleketi aldı. Daha cenuba gitmeden 
evvel Ispanya Molay Ahmedin nazarı dikkatini



celbediyordu. Portekiz kralı Sebastiyen Faş
ta öldükten sonra ikinci Filip hilekârane ted
birlerle Portekiz krallığını da elde etmişti. Bu 
suretle Portekizlilerin Afrikadaki müstemle
keleri İspanyaya geçmişti.

Kral Ferdinand Afrika teşebbüslerini hiç 
sevmiyordu. Binaenaleyh Asilayı boşalttırdı 
ve yalnız Tanca ile Sebteyi elde tu ttu . İspan
yolların bu hareketleri tavazzuh edip sükûnet 
hasıl olunca Molay Ahmet Toınboktoyı almağa 
kalkıştı.

Tomboktoda Ishak bin Davut isminde biri
si hükümdardı. Bunun hanedanı Tunusun 
Beni Hafs hükümdarlarının fermaniyle buralar
da m utasarrıf olduklarını iddia ve hâlâ (Beni 
Hafs) ın halifeliğine itikat ediyorlardı (1).

Molay Ahmet Ishaka haber göndererek 
kendisine itaat teklif etti. Ishak bin D^vut 
mesafenin uzaklığına, çölün maniiyetine ve 
kendi hakkına güvendi; teklifi reddetti. Molay 
Ahmet (1590 - 999) da hazırlıklarını bitirerek 
orduyu (Coder paşa) kumandasına vererek 
Tombokto üüerine yolladı. Faslılar artık  Türk 
teşkilâtı vc Türk rütbe isimlerini almağa baş
lamışlardı. Molay Ahmedin ordusu Tombok- 
toya dört buçuk ayda vardı. Ishakı bozdu ve 
kaçırdı. Tomboktoyu aldı. Ishak bin Davut 
çölde Öldü. Bomo hükümdarı da itaate girdi. 
Bu sefer üç sene sürdü. Ordu buralardan 
döndüğü vakit külliyetli ganimetler getirdi. 
Fas zenginleşti. Bpndan dolayı Molay Alime- 
de (Dehebi) lakabı takıldı.

Molay Ahmet (1589 - 998) de Istanbula
bir sefaret heyeti ile kıymetli hediyeler gön
derdi. Bu heyet vazifesini bitirerek (1591 - 
1000) de geri döndü (1).

Molay Ahmedin veliahtı Meemun Fas va
lisi idi ve kendisini sefahate vermişti. Baba
sı bu halinden dolayı kendisini birkaç defa 
tekdir etmişti. Fakat faydasız olmuş bilâkis 
Meemun mukavemet alâmetleri göstermişti. 
Bnbabsı oğlunun terbiyesi için Fasa yürüdü. 
Meemun bazı taraftarlariyle kaçtı. Lâkin tu 
tularak getirildi. Meknezde hapsedildi. Ba
bası oğlunu affetmek taraftarı idi; fakat 11 Re- 
biülcvvel 1012 (19 ağustos 1603) te öldu (2).

Molay Ahmet yirmi beş senelik hükümeti
zamanında çok iyi idareci meriyeti göstermiş
ti. Osmanlı hükümetine karşı sadakat ve

—te t—

merbutiyetini muhafaza eylemiş ve daima 
sefir ve hediyeler göndererek irtibatını ispat 
eylemişti (3 ) .

Molay Ahmedin üç oğlu kalmıştı. Ebu Ab
dullah Şeyhül Meemun (ki m ahpustu), Zidan 
(Fas valisi) ve Ebu Faris (M erakeş valisi) idi. 
Babaları ölünce Zidan Faşta Ebu Faris (M era
keş) te hükümdarlık ilân ettiler. Kaidlerden 
(M ansur ül Uluç) Meemun mahpustan çıka
rıp salıverdi.

Zidan ve Ebu Faris kendi mı n takaların da 
hükümetle iktifa etmediler; biri diğerini iza
leye çalıştı. Ebu Faris ( Fas) i alıp karde
şini kovmak için oğlunun kumandasında bir 
ordu gönderdi. Fas surlan altında olan muha
rebede Zidanın taraftarları kendisini bıraktık
larından mağlûp oldu ve Cezayir eyaleti idare
sinde bulunan (Ucda) ya kaçtı. Türklere il
tica ve müdahale rica etti.

Molay Ahmedin vefatından dört ay sonra 
memleket işleri bu hale girdi. Muhalif tara
fında Ispanya yardımını istemesi uzak değil
di. Ebu Faris ordunun Faşta Zidana galebe
si Meemunun gayretiyle olmuştu. Halbuki 
Ebu Farisin taraftarları Meemunu ortadan 
kaldırmak istiyorlardı. Meemun bunu anladı ve 
kendisi Faşta saltanatını ilân etti. (1012 Şa
ban - 1604 Kânunusani).

Zidan Istanbula bir arize göndererek hi - 
ma ye edilmesini istedi. Bunun hükümdar ol
ması halindeki vaziyet hakkında bir muahe
de yapıldı. Divanı hümayundan Cezayir bey
lerbeyliğine emirler verildi. Fakat artık  pa
şaların elinde kuvvet yoktu. Yeniçeriler, kul o- 
ğullan biribirlerine girmişlerdi. Cezayirden 
mühim bir ordu çıkarmak hem müşkül ve hem 
de oradaki anarşiyi ziyadeleştireceğinden teh
likeli idi.

Maamafih Zidan Türklerden gönüllü ola
rak hayli cenkçi topladı. Mustafa paşa ismin* 
dc bir zat da kumandanlığı deruhte etti. (Ma-

(1) — Ogüst Kur.
(2 ) — Bu heyetin âzasından Ebül Haşan 

Ali bin Mehmet (Nefahatül Miskiyye fi sefere- 
tü t türkiye) adlı bir seyahatname yazmıştır.

(3) — Forbige.
(4) — Divanı hümayun Mühimme defteri 

numara 62, sayfa 69, 10 Safer 996.
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mi Ulııç) da bunlara karıştı. Hepsi birden ce
nuba doğru yürüdüler. Sus m m takasma gri- 
diler. Zidan ve srdusu Susta iken sultan Mu - 
rattan  elçi olarak bölük başı M ustafa Sulhi 
ağa geldi. Zidan hünkâra birçok hediyelerle 
elçiyi iade etti. Bu sırada Meemunla Ebu Faris 
döğüşüp duruyorlardı. M ecrinin un oğlu Ab
dullah Ebu Farise galebe ederek Merakeşe gir
di, fakat o kadar zulüm yaptı ki ahali Zidanı 
imdatlarına çağırdılar. (1015 Şaban - 1606 Kâ
nunuevvel) Zidan Merakeşe geldi ve Mesmu- 
nuıı oğlunun üzerine yürüdü. Sale yolu üze
rinde (Tifel Felt) vadisinde olan muharebede 
Zidan mağlûp oldu. (D em ) dağlarına çekildi.

Abdullah ise Merakeşı yağma ile bir vali 
bıraktıktan sonra çekildi gitti. Merakeş boş kal
mış gibiydi. Zidan tekrar Merakeş üzerine gel
di. T ürk askerlerinin ve yerlilerin yardımı ile 
şehre girerek hükümeti eline aldı. Zidanın baş
kumandanı M ustafa paşa Fas üzerine yürüdü. 
(B uregreg) nehri kenarında Abdullahın ordu
sunu bozarak bilâ mukavemet Fasa girdi. (1 ) . 
Ellerinden hükümetleri alınan Meemunla Ebu 
Faris ve oğlu Abdullah birleşmişlerdi. Kas - 
rülkebirde bulunuyorlardı. M ustafa paşa ken
disinin hiç beklenmediği mevkii mezbura hü
cumu göze aldı ve hepsini dağıttı. Abdullahla 
babası Ebu Faris (Beni V aretsen) yayla
sına çekildiler. Meemun evvelâ Laraşa sonra 
ispanyaya gitti. (1017 - 1609).

Zidan Fasa gelerek ikinci defa olarak hü
kümdarlığı ilân olundu. Düşmanları olan kar
deşiyle yeğenini mahvetmeden rahatça ve müs- 
takilen hüküm et etmek mümkün olmadığını 
anladığından bunların vücudunu kaldmncaya 
kadar kovalamağa karar vermiş ve yola çıkmış
tı. Fakat bu sırada M erakeşte kıyam olduğunu 
haber alarak oraya koştu. Abdullah bin Mec- 
mun bu gaybubetten istifade ederek asker top
lardı ve (F as) a hücum etti. (Fas) da ku
mandan olarak M ustafa paşa kalmıştı.
Paşa ile Abdullahın ordusu arasında Fas
surları önünde olan kavgada M ustafa paşa öl
dürüldü. Abdullah ile Ebu Faris tekrar Fas 
şehrine girdiler. (1018 Rebiülevvel 1609 tem 
m uz). Abdullah bin Meeınun amcası Ebu Fa- 
risin tahta geçirilmesi için tertibat yapılmakta 
olduğunu haber alarak geceleyin amcasının

evine girerek boğdurdu ( Cemaziyülevel 1018 
temmuz 1609).

Abdullahın babası Meemun İspanyaya sı
ğınmıştı. Laraşı Ispanyollara vermek vaadiyle 
üçüncü Filipten yardım vaadi aldı ve Ispan- 
yollarla beraber (Badis) e geldi. Ahali ken
disini memnuniyetle karşıladılar. Halkı etrafı
na toplıyarak ilerledi ve (F as) a girdi.

Ispanyollara olan vaadini yapmak için 
(L araş) ahalisini cebren evlerinden çıkanp şeh 
ri (M arki Sen Jarm en) e teslim ettL Her 
tarafta heyecan başladı. Meemun bu hareke 
tinin şeriata muvafık olduğuna dair ülemadan 
fetva istedi. Bazı üleına muvafakat ettiler, 
ve bazıları da korkup kaçtılar. Bu seneler zar
fında karışıklıklar murabıtlara, şeyhlere fır
sat vermiş hepsi nüfuzunu genişletmişti. La- 
raşm hıristiyanlara teslimi memlekette asıl 
kuvvetin kimterrin elinde olduğunu gösterdi . 
Dağlardaki büyük ve müstakil tarikat ve zavi
yelerin şeyhleri bütün kuvveti ellerine al- 
mışlard. Merakeş hükümeti ancak bunların 
aralarındaki rekabet sayesinde tutunabiliyordu.

Fas hükümdarı bir muahede ile İspanya
ya tâbi olduğundan şimali Faştaki m ürabıtlar 
ve şeyhler bu hükümete muhaliftiler. (1) T a
rikatların çetelerine kumanda etmekte olup 
(M ukdim) denilen Riiesa daima Fas hükümeti
ni iz’aç ediyorlardı. Tetvanda korsanlık yeni
den canlanmıştı. Fasın cenup kısmında ise 
pek muhtemeldir ki, Türklerin teşviki ile E- 
bumahalli isminde bir şeyh kıyam etmişti.

Osmanlı padişahları yüz senedenberi Fas 
ahvalini hasudane nazarlarla tetkik ediyorlardı
(2 ). Faştaki hükümdarın yükselmesini, Halife
lik iddia etmelerini kendilerinin umum islâmuı 
başı ve merkezi rlmastna manı gördüklerinden 
bu hükümdarların daima kendi tabiiyyetleri 
altında bulunmalarına itina ediyorlardı.

Fas hükümdarları birçok defalar Osmanlı 
hükümdarlarına müracaatla yardım istemiş 
ve almışlardır. Fakat bu sultanlar tahta erişi
nce yahut düşmanlarından kurtulup, yerleri
ni kuvvetlenmiş görünce hemen Osmanlı pedi- 
şahına olan tabiiyet kayıtlarını unutarak İs
panyaya yanaşmağı düşünüyorlardı.

(1 ) — O güst kur.
( 2 - 3 )  — O güst Kur.



Kılıç Ali paşadan sonraki Cezayir paşa
ları artık Fa»a taarruz edecek kuvvette ol
madıklarından Fas ve Merakeşde nifaklar, ka
rışıklıklar, kıyamlar yaparak kendilerini mü
dafaa ediyorlardı.

Mekkeye gidip gelen hacıların Cezayir da
hilinden geçmekte olmaları Cezayirlileri Fas 
dahilinde vasıta kullanmaktan bile azade kı
lıyor ve gelip geçen m ürabıtlar Cezayirlilerin 
maksadına yerayan her türlü vasıtalığı yapı
yorlardı. Fasın cenubunda İsyan eden (Ebu- 
mahalli) nin asıl adı (Ebülabbas Ahmet bin 
Abdullah) idi. Sicilmasedc doğmuştu. Ecdadı 
(Kadı zaviyesi) denilen zaviyede Fakiyh idi
ler. Birkaç defa Mekkeye gelip gitmişti. Ebu 
mahalli Sicilmasede kendini emniyette görmi- 
yerek ailesini alıp vadii (Saüraya) geldi. Isla- 
mın ahlâkını İslah ve tensik için geldiğini 
ilân etti. Mucizeler gösterdi. Mehdiliğini söy
ledi. Bu sırada Laraşın Ispanyollara teslimini 
en büyült fırsat bilerek hemen cihat ilân etti. 
(1019 - 1610). Etrafına topladığı (400) kisi ile 
Sicilmaseye yürüdü. Bu kadar az  bir kuvvet 
dehşetli ve mübalâğalı havadislerle valinin kaç
masını mucio oldu vc Ebumahalli Sicilmaseye 
girdi (1020 - 1611). Bu muvaffakiyet onun her 
tarafta nüfuzunu yükseltti. Tlemsen ahalisi 
ve Beni Raşit kabilesi bir heyet gönderip teb
rik ettiler, Ebı<mahalli buradan Marakeş ü
zerine yürüdü. Zidan (Safi) ye kaçtı ve Ebu- 
mahalli Merakeşi aldı. Fakat Zidan da bu şeyh
in rakibi olan seyh Yahyayı buldu. İki »eyh 
biribirine saldırdılar. Ebumahalli mağlup oldu, 
ve öldü. Taraftarları dağıldı. Yahya Mctake- 
şe girerek Zidan gene hükümeti eline aldı. (1022
- 1613). (1).

F.ndülüstcn sen islâmların çıkarıldığında 
bir kısım ahali gelip (Sale) cihetinde yerleşmiş 
ve kendilerini mahveden Ispanyollara karşı 
çok şiddetli korsanlığa başlamışlardı. 
(1610) da miktarları epeyce çoğalmıştı. Fas 
hükümdarının meşguliyetlerinden istifade ede
rek Türklerin teşkilâtını takliden bir divanla 
idare olunmağa başlamışlardı.

Zidan bunlarla uğraşmak istemiyerek ken
dilerine idarece m uhtariyet verdi. S ild ile r de 
pervasızca korsanlığa koyuldular. Sale muh
tariyetini kuran Şeyh ölünce ahali (E l’ayaşı) 
isminde birinin tayinini Zidandan rca ettler.

O da muvafık buldu. Fakat hırstiyanlar El'- 
ayeşiyi istemiyorlardı, Zidan üzerinde teairat 
yaptılar. Zidan El’ayaşiyi tutturm ak için (A- 
cib) isminde birini Saleye kumandan gönderdi. 
Bu sırada hıristiyanlar Sebu nehrinin denize dö
küldüğü yerde (E l H ak) mevkiini ellerine ge
çirmişlerdi. Saleliler (Acib) in (E l Hak) daki 
hıristiyanlar» yardım ettiğini bahane tutarak o
nu öldürdüler. (E l Hak) a hücum ettiler. Hı- 
ristiyanları tepelediler. Birçok esirler aldılar 
ve reislerini Cezayir paşasına yolladılar. Bu hal 
El’ayaşinin Cezayirlilerle münasebetaar oldu - 
ğunu gösterdi. Bu vaka Ebumahalli ile Yah- 
yanın döğüştüğü zamana tesadüf etmişti. (A- 
yaşi) nin (G arp) mmtakasmdaki ahali arasın
da büyük şöhreti vardı. (Taza) dan (Temesna) 
ya kadar bütün din ululan iktidar mevkiine 
geçmesini Ayaşiye teklif ediyorlardı. Fasın 
(Şazlı) tarikati şeyhi dc ayni teklife iştirak e t
mişti. (T am agrut) zaviyesi şeyhi (Şeydi Meh
met Binnasır) ona (M ağrip Sultanı) adını ver
mişti. (E layaşi) de kendisini sultan ilân etti. 
T ürkler buna muarız değillerdi; çünkü Mağribi 
aksa hükümdarları sözlerini hiç tutmam ışlar
dı. Divanı Hümayun bunların her sene bir el
çi göndererek teyidi tabiiyet etmelerini istediği 
halde şerifler bu maddeyi ihmal etmşlerdi. Mağ- 
np  hükümdarları Zayıf iseler Istanbula hediye
ler, elçiler göndererek arzı ububiyet ediyorlar, 
biraz kuvvet bulunca hiç bir şey yollamıyorlar
dı.

Zidan divanı humayuna karşı müdara e t
mek mecburiyetinde olduğundan (1026 - 1617) 
de kâtibi Abdülâziz Salcbivi payet kıym ettar 
kumaşlar, silâhlar ve saireden mürekkep hedi
yeler vc on kantar altınla Istanbula gönderdi
( 1) Bu zaman Zidanın her tarafla uğraştığı
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(2) — Ogüstkur. Sayfa 163. M unşeattüs 
selatiyn 245. Sadrâzam Halil paşadan Fas ha- 
Sclatiyn 245. Sadrıâzam Halil paşadan Fas ha
kimine bir mektup ve padişahtan da Arapça 
bir mektup sureti vardır. H er ikisinin tarihi de 
(1026) senesi seferinin nihayetindedir. Meali 
şudur: (Şeyh Abdülâzizle gönderilen iki mek - 
tup  ve tühaf vc hedaya ve eslihai murassaa ve 
akmişei ziba gelerek padişaha arzolundu... Bas
ra (Faşta Sus civarında) • caniplerinde 
bazı memalik ve bu kadar eşirarı küffar
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sıralar idi. Türklerle M urabıtlar arasında nııi - 
nasebet çok kolaydı. Cezayirlilerle Sale kor * 
sanlarının menfaatları müşterek bulunması te ' 
maşlarını sıklaştırıyordu. Cezayir korsanları 
hiç bir milleti esirgemiyerek bütün gemilere ça
tıyorlardı. Eğer bazı milletleri istisna içir, 
muahedeleri varsa ve konsolosların mevcuti • 
yeti alınan ganimet mallarının Cezayir bedes - 
tanında satılmasına mani ise o lam an o malları 
götürüp Salede satıyorlardı. (1) Eğer Saleli - 
lerde Fas sultanının mümanaatına uğrarlarsa 
aldıkları malları götürüp Cezayirde satıyorlar
dı.

Sale reisleri Cezayir korsanlariylc birlene
rek Ingiltere sahillerine akınlar yapıyorlar • 
dı. (2)

M erakeşte Zidan, iyi kötü bir idare ku - 
rarak hükümet ederken şimalde Fas mmt.ıka- 
sı daha karışıktı. İspanyolların yardımı ile hü
kümete geçen Meemun herkesin menfuru ol
duğundan cihadı mukaddes çetelerinden bi
riyle döğiişürken (5 Recep 1022 - 21 Ağus - 
tos 1613) te öldü; Yerine oğlu Abdullah geç
ti; Fakat Abdullah dahildeki karışıklıklı dan 
fırsat bulup da hariçle meşgul olamadı. Gene 
Fas şehrine kapandı kaldı. Abdullah hük
münü Fas şehrinin eski kısmına bile geçire- 
meden (1032 - 1622) de ölerek yerine oğlu Ab-

(1) — O güst Kur. M ünşattüs selâteyn 
sayfa 248. Fas hâkimine namei hümpyun

(— m uhtasafan:) Levcndler emir hilâfına olarak 
Fransızlardan emred oğlanların esir edip gö
türüp tarafı şahanemden emir gönderilince 
korkup esirleri Fasa gönderip orada sattın- 
yorlarmış. Bütün Fransız esirlerinin itlakına 
emrimiz olduğundan Cezayirlilerin oraya geti
receği üserayı sattırm ayıp ve bilfiil ol di - 
yarda mevcut olan nesara reavasını da itlak e
dip Fransa padişahı tarafından varan adamı ile 
Frnça vilâyetine irsal edesiz.

(2 ) — Haydodan naklen Ogüst Kur. Say
fa 164,

ve arabi bcdkirdar desti taaddilcrini diraz ve 
sefk demai müslimine ağaz eyledikle ’in - 
den defi mazarratlarına yardım, istemişsiniz... 
Elçiniz vc mutcallikatı ağırlanıp hilatlenüp cc- 
vapnamci padişahı ile gönderilmiştir.)

dülnıalik geldi. Fakat o da Faşta hâkim olama
dı. (1036 - 1626) da veba bu kuvvetsiz hüküm 
darı götürdü. Varisi yoktu Zidanın oğlu 
Ahmet hükümeti ele geçirmek için koşup gel
di. Fakat ahali bunu tutup hapsettiler. Bu 
sırada Zidan da ölerek memleket başsız kal • 
dı. Zeydanın Ahmette başka Abdülmalik, Ve- 
lit, Mehmet şeyh adlı üç oğlu daha vardı. Bun
ların ilk ikisi biribiri ardınca hükümete geçtiler 
ve ikisi de öldürüldüler.

Şeyh Mehmet 15 ramazan (1045) (22 Şu - 
bat 1636) da sultan olduğu vakit hükmü Me • 
rakeş şehriyle mezkûr eyalete münhasır kal - 
rruştı. Sus mıntakası bir takım mürabıtlarm e
linde idi. Garp ınnıtakasmda (F as) ve (H ibet) 
müstesna olmak üzere Elyaşi hakimdi. Tadla 
vc Atlas dağları mürabıt Ebubekir (Delai) 
nin oğlunun elinde idi.

Tafilatda Sicilmase şerifleri vardı, Şeyh 
Mehmet evvelâ El’ayaşiye darbe vurmak is
tediyse de Türklerin işe karışmasından korktu. 
Delailcre döndü; fakat onlara da mağlûp ola - 
rak geldi Merakeşe kapanıp oturdu. El'ayaşi 
nüfuzunu büyültüyordu. Salcdeki Endülüslü - 
lerle bozuştu ve onları darma dağınık etti. Ingi- 
lizler Sale korsanlariylc ve Cezayirlilerle iyi 
geçinmek istiyordu. Binaenaleyh El'ayaşi ile 
Saledcki Endülüs muhacirlerini barıştırmağa 
çalıştılar.

tngilizler 20 Zilkade 1047 ( 5 Nisan 1637) 
de E l’ayaşi ile bir mukavelename yaptılar. Bu 
mukavelenamede Ingiltere kralı ile El’ayaşi 
ayni mertebede tutulm uştu.

El’ayaşi Sale korsanlarının elindeki 
Ingiliz esirlerini geri vermeğe taahhüt ettiği 
gibi mukavelenamenin yedinci maddesinde T u
nus vc Cezayirdeki Ingiliz esirlerini dahi satın 
alıp iadeyi üzerine almıştı. Fakat Korsanlar 
menfaaatlarını feda etmediler ve esirleri ver
mediler. Ingilizler nisanın onuncu günü liman
daki birkaç korsan gemisini batırmağa mcc - 
bur oldular. Merakeşten gelmiş olan eski ka - 
idlerden biri meseleyi halletti. Cezayirde satıl
mış olanlardan maada Ingiliz esirleri iade olun
du. İngilizlerle olan mukavele münfesih sayıl 
dı. Fakat El'ayaşi artık  korsanlarla iyi geçine -
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medi. Saleliler de Delailerle birlenerek El’aya- 
şiy i öldürdüler. ( 1)

Bundan sonra Sale Endülüslüleri çok kuv • 
vetlendirdiler. Türk korsanlariyle hüsnü mü - 
nasebetleri ve düşman hiristiyan gemilerinin 
takibinden kurtulm ak için Türklerle biribirle • 
rinin bayraklarını kullanmaları onları en iyi 
Türk ajanı yapıyordu.

El'ayaşi öldükten sonra Delailer (F as) ta 
hakim oldular. Fakat daha (1048 . 1638) 
denberi H utbe Osmanlı padişahı namına oku • 
nuyordu. (2) Merakeşte Şeyh Mehmet Me • 
rakeş şehriyle civarında hakimdi. M ürabıtlar 
vc zaviyelerle pek zorlukla çarpışıyordu. Şeyh 
Mehmet muhaberatında diyor ki (Riya, hiyanet 
ve ihbarat menbalan zaviyeler, rübatlar, fun- 
duklardır.) Şeyh Mehmet (1064 - 1643,) te 
ölerek yerine oğlu Ebül Abbas geçti ise dc 
vasisi olan Abdülkerim mumaileyhi öldürterek 
hükümeti kendisi aldı. (1070 - 1659)

Abdülkerim Şürefadan değildi. Bir sülâlei 
hükümdarı kuramadı, Saadi şerifleri sülâlesi dc 
söndü.

Fasa hâkim olan (Delâi) m ürabıtlan mağrip 
eyaletinde nüfuzlarını genişlettiler. Fakat bu sı
rada Sicilmasede yeni bir kuvvet doğuyordu. 
Bu karışıklık sırasında T ürkler Fası pek kolay 
zaptedebilirlerdi. Fakat Cezayir de anarşi için - 
deydi. Fası kurtaran bu anarşidir. İstanbul pa
dişahları buralara pek uzak olduklanndan dar
belerine kâfi derecede vuzuh veremediler. Ce - 
zayirlilerin teşvik ettikleri isyanlar cenupta, 
sükût etm işti.Fakat Tafsilâtta ve Allaş dağlarm 
da ve şimal mıntakasmda bütün şiddetiyle 
berdevam idi. Türklerin bu harekâtın aksülâ - 
meline uğrıyarak Sicilmase şerifleriyle uğraşa
cakları zaman uzak değildi. (3)

(1 — ö k ü s  Kur.
(2) — ö ğ ü s t Kur, T ürk hükümdarları na

mına hutbe okunduğu tarihi (1048) olarak 
gösteriyorsa da daha çok evvelden beri Fas hü
kümdarları Türk tabiiyetini kabul etmiş olduk
ları evvelce yazılmıştır.

(3 ) Ogust kur.

I’A Ş A L A K  D E V R t  ( M A B A T )

Yunüs ııııştı —  10 t l  ktıhili isyanı  —  Tunuslu bozuşma  —  H üseyin  / taşa —  Fransızlarla m ir  
zillim  ler  —  Sim  son N a/mllımıın sergüzeşti  —  Olüm ii  —  Korsanlığın en yüksek devri  —  

K u l oğullarının isyanı —  P er Ihının esir almağa gelişi  —  Yusuf Paşa Fransızlarla m üzake
relerin kesilm esi  —  Korsanların yaptığ ı —  l / ı  /Hişa —  Fransızlarla ılüşm anlık  —  B astiır  
nıın tahribi  —  A vlonva felâketi  —  K abili isyanları  —  Rııstionun tekrar kurul ması —  Hü
seyin  pasa (2  - d e fa » —  Ebu Cem al Yusuf  /nisa —  Fransa m uahedeyi tasdik etm edi  —  

K abili isyanları söndü  —  R tır sal t M ehm et [hişa  —  •İli R iriııin yaptık ları  —  Ahm et A li p<r
şa —  P  ı/ıa.<kons<doslar. .

Yunüs paşa geldiği vakit (Kâbili) ler sen t 
isyan etmişlerdi. H udut meselesinden dolayı 
Tunusla Cezayir arasında çıkan niza bu ülke - 
lerde ilk kardeş kanı akıtıyordu. Yunüs paşa 
bu kavgadaki fecaati takdir ederek meseleyi 
iyi bir surette halletti. (1) Reisler daimi suret
te Ispanya, İtalya, Portekiz kıyılarını vuruyor - 
lar akınlannı Islânda ve Ingiltere sahillerine 
kadar uzatıyorlardı. (2).

Fransız konsolosu Blanşar hediyeleriyle 
Yunus paşaya yaranmıştı. Fakat konsolosun pa

şaya dayanması reislerin yeniçerilerin onun a  *  

leyhinde bulunmasını mucip olmuştu. Divanda 
konsolo- hakarete uğradığı halde paşa onun 
lehinde ufak bir harekette bile bulunmadı. 
Blanşar bu hakaret tamir olunmadıkça vazife - 
sine devam etmiyeceğini söleyince demire vur
dular; fakat yirmi dört saat sonra serbest bı -

(1) —  Tunus bahsine bakınız .
(2 ) —  Türklerin dış denizlerdeki akınlan 

bahsine bakınız.



raktılar. Vazifesini görmeğe devam etti. Bu 
sırada Yunus paşa tebdil edilerek gene eski 
beylerbeyi Hüseyin paşa geldi. (3)

Cezayir divanı esir düşerek Fransız gale - 
rine konulmuş olan Türklerin geri gönderil - 
meşini istemekten vazgeçmiyordu.

Bu arzularının kabul olunmadığını görünce 
Fransız mallarına haciz ve Fransız tebaasına 
ambarge koydular. San son Napollon krala. 
Rişliyöye esirlerin geri gönderilmesini yazıp 
duruyordu. Fakat esirlerin geri verilmesi güç 
işti. Galer sahipleri her esire yüz egü istiyor - 
lardı; kimse bu parayı vermeğe yanaşmıyordu. 
Esirlerin içinde beş altı tane de muhtedi vardı; 
bunları ise hi çvermek istemiyorlardı. H iristi - 
yanların mühtcdilere çok fena muameleler e
deceklerini bilen Cezayirliler bunları geri al - 
ırak  için çok inat gösteriyorlardı. Cezyirliler 
tarafından tevkif olunan Fransız tüccar ve ge
micileri de çok fena vaziyette idiler. Esir sayıl
ma diklarından kimse kendilerini beslemiyor ve 
serbest olmadıklarından çalışamıyorlar, ve ade
ta dileniyorlardı. Konsolos Blanşar bunların 
bir kaçını kaçırdı. Cezayirliler derhal konsolo - 
su kürek zindanına attılar. O zamana kadar 
yalnız şehir dahilinde nezaret altında tutulan 
Fransızlara da demir vurdular, ve güç işlere 
koydular. Cezayirliler esirlerin verilmeme - 
sini muahedelerin mamülünbih olmadığına hük
mederek bütün Fransız gemilerini vc tayfaları
nı ganimet saydılar. Korsanlar Provens sahili
ne saldırarak esir almağa başladılar. On iki ka
dar Fransızın kaçırılması iki bin kişinin esirli
ğe düşmesine sebep oldu. Blanşar bunlarııı 
kendi münasebetsizliği neticesi olduğunu anlı- 
yacağına Sanson Napolyonu itham ediyordu. 
Sanson ise hem efkârı yatıştırm aya çalışıyor 
ve hem de esirlerin geri verilmesini Fran?aya 
tekiden yazıyordu; Kral esirlerin verileceğini 
ve (Bin altı yüz yirmi sekiz) muahede»inin 
tadili lâzım gelen maddeleri hakkında mahrem 
talimat almak üzere Fransaya gelmesini yaz
mıştı. Fakat iki sebepten dolayı Sansonun ha
reketi gecikiyordu. Evvelâ şimdiki gergin va - 
ziyetin muahedede tadilât yapmağa müsait ol
madığını takdir ediyor; saniyen: Hayli zaman 
gaybubetini icap eden bu seyahattan evvel ta- 
barkadaki Cine velilerin Fransız müesseseleri - 
ne vermeğe çalıştıkları zararları ortadan kal

dırmak istiyordu. Zararın izalesi için çare ola
rak bir baskınla bu adayı almağı kurmuştu. 
Lomellini ailesinin imtiyazlı arazisini müdafaa 
etm ekte olan istihkâmda ekmekçilik eden bir 
Ceneveli ile Sanson uyuşmuştu. Bu ekmekçi 
para mukabilinde istihkâmm kapısını Fransız- 
lara açacaktı. Sanson Bastiyondan ve (Lâkal) 
dan Tabarka istihkâmında bulunan muhafızlar 
kadar asker topladı. Bastiyonun idaresini mu
avini (François D’arvieux) ye vererek asker
lerini gemiye bindirdi. Karanlık bir gecede ada
ya geçti. Ekmekçi ile kararlaştırdıkları işareti 
verdi (2) Ve kendisi de askerleriyle beraber 
istihkâma doğru yürüdü. Hendeğe geldikleri 
vakit ekmekçinin ihanet etmiş olduğunu anla - 
dılar. Çünkü müthiş bir ateşle karşılandılar. 
Sağlar ve yaralılar gemiye döndüler. Sanson 
başından vurularak ölmüştü. Sansonun ölü - 
münder. sonraki seneler Cezayir tarihinin en 
dalgalı ve karışık ve korsanlığın en yüksek 
devridir. Hiç bir devirde korsanlar bu kadar 
m ütearrız ve Cezayir bu derece zengin oiına - 
mıştı. (Perdan) hikâye ediyor k i; (1629) dan 
(1634) e kadar Cezayirliler Fransız ticaretine 
dört milyon yedi yüz elli bin liralık zarar ver - 
mişler ve (52 si Bahrimuhit limanlarına men
sup olmak üzere seksen gemi almışlar (1331) 
tayfa vc yolcu esir etmişlerdi.

Bunlardan başka Ingiliz, Felemenk, İspan
yadan alınan ganimetlerle Akdeniz kıyılarından 
toplanan esirler ve mallar göz önüne getirilir
se Cc.fayirin zenginliğinin derecesi anlaşılır.

Reisler vc ahali hazineler yığmakla be
raber şehir daima ihtilâl halinde idi. (1633 - 
1043) de karışıklık son dcreceye gelmişti. Di
van, hâzinenin idaresini hem paşanın elinden 
aldı ve hem de askerin ulufesinin verilmesini 
paşaya yükletti. Hüseyin paşa bu teklifi kabul 
etti. Fakat paşalığa mahsuz bazı hasların geliri

(3 ) — Hüseyin paşanın 1037 ve 1039 ta
rihleri yazılı kitabeleri vardır. Bundan sonra 
Hüseyin paşanın ismi yazılı kitabenin tarih 
(1042) dir. Binaenaleyh Yunus paşanın beyler
beyliği 1040, 1041 v- 1042 seneleri a ras ın d . vc 
yahut o seneler içindedir. Gabnycl Kolin Hü 
şeyin paşanın kısa bir fasıladan sonra tekra 
beylerbeyliğe tayinini yazıyor.

(2 ) — Grammont.
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ulufeye yetişmiyordu Yeniçeriler kazan kaldır
dılar. Paşayı tutup hapis ve bazı fena muame
lelerden sonra tahliye ettiler.

Kul oğullan yeniçerilerin bu ayaklanma - 
sini fırsat sayarak bunlan mavh ile yerlerine 
geçmiye karar vermişelrdi. (1) Temmuz (1633) 
te Kuloğullan fellah kıyafetinde ve küçük kü
çük guruplar halinde, silâhlan saklı olarak 
şehre girdiler. Yeniçerilerin üzerine saldıra
rak bazı karakolları tuttular. Şehir ahalisinin 
yardımına güvenmişlerdi; fakat ahali korkak
tı. Kul oğullan galip gelseydi o zaman onlara 
taraftar olacaklardı. İlk baskının verdiği ser
semlik geçince yeniçeriler şehir kapılarını kapa
dılar. Ve asilere şiddetle hücum ederek yukarı 
şehre doğru yürüdüler. Kul oğullan da ken
dilerini müdafaa etmek ve surun dışarısına çı
kabilmek için iç kaleye saldırdılar. Bu esnada 
barut mahzeni ateş aldı. Kalenin bir kısmı ile 
beş yüz evi havaya uçurdu. Altı bin kişi öldü. 
Kul oğullarından pek azı sağ kalmıştı. Onları 
da sokakta, evlerde yakalıyarak öldürdüler. 
Bir kısmı kaçabildi. Kabililcr bunları çok iyi 
kabul ettiler. (1 ). Kul oğullarının kırılması 
yeniçerilerle reisler arasında muvazene yapan 
kuvvetin kalmaması neticesini verdi. Kuvvet 
reislere geçti. Reislerin en büyüğü de Ali Bi
çin idi (2 )Ali reis kadırgaların kumandanı olup 
tayfalara ve reislere hüküm geçiriyordu. Deniz 
kenarında yalısı yukarı şehirde m utantan ko
nağı ve hesapsız serveti vardı. Gemilerinde 
çalışan, kürek çeken, tarlalarında, bahçelerin
de kullanılanlardan başka zindanında beş yüz 
esiri bulunurdu. Zindanın yanında büyük bir 
cami yaptırmıştı. Elindeki gizli ve aşikâr kuv 
vetlerle Cezayirin hâkimi idi. Fakat memleketi 
resmen de eline almak istiyordu. Osmanlı pa
dişahının boyunduruğundan kurtulmak, yeni
çerileri temizlemek ve başlı başına hükümdar 
c ’mağa kadar tasavvurlara dalmış vc yer.iden 
taraftar bulmak için Kuku reisinin kızı ile ev
lenmişti.

Bu sırada Fransa hükümeti ne yapacağını 
şaşırmıştı. Kral meclisinin bir kısmı Cezayirle 
amansız harbe girişerek donanmasını; istihkâm
larını ateş ve demirle mahvetmeğe vc sonra- 
lan da korsanların kuvvetlenmemesi için dai
mi donanma gezdirmeği teklif ediyor, diğer bir 
kısmı ise daha mantıki düşünerek donanma

gezdirmenin sebep olacağı büyük masrafı, do
nanmayı beslemenin zorluğunu, Fransa başka 
bir milletle harbe girerek Berbcriye sahillerin
den donanmasını çekmesi halinde o zaman 
Fransa gemilerinin düşeceği tehlikeli vaziyeti 
gösteriyor ve böyle bir mücadeleye girişilirse 
neticesi evelden tahmin olunamayıp belki ba - 
zı sahilleri işğal mecburiyeti hasıl olarak Os - 
manii hükümetinin de düşmanlığı celboluna • 
cağını dermeyan ediyordu.

Bu müzakereler neticesinde sulh taraftar
ları kalandı Yeni bir uzlaşmaya karar verildi.

Sanson Napolon yerine Bastiyon müdürü 
ne (Samson Löpaj) tayin edilmişti. Löpaj Ce - 
cay ire gidip Fransız esirlerini istiyecek ve 
1628 muahedesinin bazı maddelerinin değişti
rilmesini teklif edecekti; fakat Fransa hükû - 
meti Cezayirlilerin öyle bedavadan esir ver- 
miyeceğine kani olduğundan papas (P erdan) ı 
da esirleri satın almak için külliyetli para ile 
Löpaja tefrik etmişti. (3 ). Bu heyet 15 tem
muz 1634 te Cezayire geldi. Reisler evvelâ 
geminin direğine Fransız bayrağı çekilmiş ol - 
masına kızarak hırçınlığa başladılar; fakat Is * 
tanbulda da usulün böyle olduğu anlatılarak sus 
tururdular. Heyet divanın toplandığı cum ar - 
tesi günü karaya çık tı. Divan kendilerini çağır
dı; ziyaretinin sebebini dinledi. Esirlerin geri 
verileceği vaadi iyi tesir yaptı. Elçiye ve mai - 
yetine kim taarruz ederse öldürüleceği ilân 
oludu.

Güç işlere konulan Fransız esirleri bu 
hizmetlerden geri alındı. Fakat esaslı bir karar 
verilmedi. Çünkü Hüseyin paşa azlonarak ye
rine başka bir beylerbeyi tayin edilmiş ve gel
mek üzere bulunmuştu.

(1 ) — Bu vaka ekseriya fena hikâye olun
muştur. En doğrusu yazdığımız gibidir. (1633) 
te Gazct Döfrans sayıfa *54 te Cezayirden ge
lip neşrolunan bir m ektuptan alınmıştır.

(2) — Grammont. Alinin lakabının Bitch- 
nin olduğu ve mühtedi bulunduğunu yazıyor
sa da Alinin (Biçin) den vc Türk olması daha 
tabiidir. Bu zatın 1630 dan 1646 ya kadar 
Cezayirde yaptığı işler konsolosların, esirlerin 
Redantorislerin mcktuplariylc sabittir.

(3) — Perdan bu seyahatin mufassal bir 
hikâyesini yazmıştır.



Filhakika iki gün »onra Yusuf paşa geldi. 
(1 ) Sarayına yerleşti. Sonra elçiyi kabul etti 
Fakat ahval ve vaziyeti anhyarak ona göre 
karar vermek üzere itizar eyledi. Bölece mesele 
üç hafta «üründü. Bu müddet içinde paşa F ran
sa elçisiyle kendisi görüşüp muahede yapmak 
için divanın müsaadesini aldı. Yusuf paşa ta - 
mahkâr ve hilekârdı. Beylerbeyi olmak için 
verdiği parayı az zamanda toplayıp ve üstüne 
biraz daha katm aktan başka bir düşüncesi yok
tu.

Fransızlarla müzakerede dc kazanç gördü. 
Fransızlar en evvel düşmanlığa başlamış olduk
larından onlardan alman gemiler ve esirler ga
nimet olup pazarda satılmış bulunduklarından 
sahiplerinden parasız almak mümkün olmadığı 
na dair divana karar verdirdi. Böyle karar ve
rileceği zaten beklenilmekte olduğundan Per - 
dan esirleri satın almağa bile başlamıştı. Sam - 
»on Löpaj Marsilyadaki (68) Türk esiri ile 
Cezayirde Ambargo konulmuş olan (342) Fran- 
sızın değiştirilmesini teklif etti. Bunu divanın 
kabullü çok muhtemeldi. Fakat paşa buna da 
itiraz buldu; T ürk  esirleri (68) den çokfazla 
olup bir kısmının Maltada satılmış olduğu şa • 
yiasını çıkardı. El altından m ürettep bir kıyam 
hazırladı. Türk esirlerini kurtarm ak için en iyi 
çare Cezayirdeki bütün Fransızları satmak ol
duğundan divandan buna müsaade istedi; fakat 
divan buna inanmamıştı.

Paşa bu defa Marsilyadan gelecek esir
ler kadar Fransız vermek istedi. Esirlerin aile
leri bu işin biraz evvel bitirilip adamlarının gel
mesini istiyorlar ve paşayı sıkıştırıyorlardı. 
Bunlara karşı da paşa, eğer Fransızlar en evvel 
verilirse Marsilyadaki Türklerin geri verilmi - 
ycceğini söyledi. Ve Türklerin evvelâ geri ve
rilmesini şart koydu. Löpaj kendisini rehin 
vermek istediyse de bunu kimse muvafık bul
madı. Binaenaleyh bir şey yapılmak kabil ol
muyordu. Löpaj dönmeğe karar verdi. Paşa 
uyuşulamadığına teessüfler ettL Löpaj ticaret 
müesseselerini dolaşarak (9 ) teşrinievvelde 
Marsilyaya geldi. Uzlaşmanın kabil olmadığı 
anlaşılınca Akdenizde ve Berberiye sahillerin
de daimi donanma gezdirmek şıkkının tatbiki 
kalıyordu. Fransa kralı Akdenizde bir donanma 
yapılmasını em retti. Fakat acele yapılması lâ - 
zım olduğundan keyfî kararlar alındı. (7 ) ma
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yısta donanmaya lâzım olan kürekçileri bulmak 
için eli ayağı tutan bütün serserilerle dilenci - 
lerin tutulup donanmaya verilmesi ve sahiller
deki ahalinin de yerli kuvvetler teşkil ederek 
korsanlar gelirse müdafaa etmeleri emrolun - 
muştu. Malta şövalyeleri de bu sıralarda daha 
çok dolaşmıya ve çalışmıya başladılar. Fran - 

■ sa sahilleri biraz daha emniyete girmiş sayıla - 
bilirdi. Fakat İtalya her sene yağmaya uğru - 
yordu. Korsanlar hiç bir yerden ganimet ala - 
mazlarsa boş dönmemek için Mesina ile C«ncva 
arasına geliyorlardı.

Korsanlar her sene kurulî/nası âdet olan 
Mesina panayırındaki bütün malları almak için 
hücum etm işler ve Kalabreden yedi yüz kişi 
götürm üşler ve (Vico V iko) nun ahalisi dağ 
lara kaçtığından orasını muhasara etmişlerdi. 
Napoli Visruvası 1636 ağustosunda Malta 
G rand Maitrini imdada çağırm ağa mecbur ol
muştu. 1637 ilk baharında korsanlar Sardun - 
yayı yağma ve (Seriale) ile (B oriğhettc) yı 
yağma vc ihrak ile beş yüz esir almışlar ve Si
cilya ve Korsika yalılarını yıkıp yakmışlardı. 
Ayni senenin son baharında ve 1638 de kor - 
sanlar tekrar gelmiş ve (G aete) civarında çok 
yerleri vurarak (K roton) a bin beş yüz kişi 
çıkarmışlardı; korsanlar bu sene içinde Ispan- 
yollardan sekiz milyonluk ganim at aldılar.

1639 da (N ötre Damc dc Loret) te ki hâ
zineleri (Ali Biçin) in elinden ancak fırtına 
kurtardı; Ali reis Kalabrc ve Sicilyaya sataşa
rak binlerce esir yakaladı.

(1644) de Cezayirliler Monriragen, Pouille, 
Kalebreyi sayarak (4000) esir getirdiler. Tos- 
kana ve Napoli galerleri artık  Cezayirlilerle 
muharebeye giriğm iyorlardı. Bu hal böyle iki 
asır sürdü (2). Ayni zamanda Akdenizin garp 
havzasını dolaştıkları gibi Cebeli T ank  boğazı
nı da geçerek akınlarını kutup mıntakasına ka - 
dar uzattılar. (3 ) .

(1 ) — Yusuf paşa için tarihler de çok 
yanlışlar olm uştur. Evvelâ tayini tarihi yanlış 
kaydolunmuş vc sonra da başka Yusuf paşalar
la karıştırılm ıştır. 1640 ta beylerbeyi olan Yu - 
suf Ebu Cemal vc (Kabili) üzerine sefer eden 
(K ait Yusuf) ile bu zat ayni kimse olduğu 
zannedilmiştir. (G ram m ont).

( 2 - 3 )  — Grammont.
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Cezayir korsanlarının kuvvetini görm üş 
vc taymış olan Perden diyor ki bu devirde Ce
zayirlilerin her biri (25) den (40) a kady r *opu 
olan ve hepsi de hiç görülmemiş su re tt' en iyi 
silâhlanmış yetmiş gemileri vardı. Bu; «un iki 
misli de kürekli gemiler ilâve olunur sa Ceza- 
yirir. kuvveti hakkında fikir edilmiş o’ıur. Fran
sa bu kuvvete karşı koymak istiyord u.

1636 senr.si mayısının ikinci günü (Dc
• Sourdis) ve (H arcourt) Fransız Arkdeniz filo - 

sunun başına geçtiler. Filo haziranı n iptidasında 
kalktı vc temmuzun yirmi dokuzı .nda M arsil
yaya döndü. Beş Cezayir gemisi tutm uştu. Ce
zayirliler Fransızların m em lekate hücumlnvır.. 
bile düşünmüşlerdi. Yusuf paşa bu halden isti
fade ederek istihkâmların tam irf masrafı clcra.’; 
şehre iki yüz bin ve kabilelere üç yüz bin kuruş 
vergi koydu; fakat bir şey yaptırm adı. (1637- 
1047) de yerine Ali paşa geldik Yusuf paşa 
topladığı paraları alarak lstanbtıla îıareltcl el
ti. Yolda esir edildiği hakkında b ir rivayet var
dır (1 ) .

Ali paşa zayıf azimli idi. Tafcii böyle ceb
barlar memleketinde söz geçiremezdi. Gcldiğiı - 
den bir kaç gün sonra K ostantin sancağı beyi 
M urat bey Davudiye kabilesi reisi ve Şeyhül 
Arap Mehmet bin (Sahkari) yi hiyanetle tu t
muş vc oğlu AhmetIc on kadar diğer reislerin 
başını kestirmişti. M urat bey bununla yerini 
kuvvetlendirmek istemişti. Fakat tesiri aksine 
oldu.

(1637 - 1047) teşrinisaninin yedisinde Ko
man d ör Mantin (12) büyük harp gemisiyle 
hareket etti. Samson Löpaj da esirleri almak 
ve gene mahut (1628 - 1038) senesi muahede
sinin tadil edilmiş suretini tasdik ettirmek için 
donanma ile beraberdi. Şimdiye kadar Cezıyir- 
lilerin istedikleri esirler de donanmada idi. 
Kuvvetli bir donanma ve o kadar arzu edilen 
esirlerin de bu donanmada bulunuşu mü
zakerenin muvaffakiyetini tenıin edeceği ümit 
olunmuştu. Fakat mevsim ilerlemişti. A'ıde - 
nizde iyi havalara güvenilmez; bir fırtına bü - 
tün donanmayı dağıttı. Yalnız iki gemi 17 teş - 
rinisanide Cezayir önüne gelertk  beyaz bay - 
rak çektiler. İstihkâmları selâmladılar. İki gün 
sonra Komandör M antın dc geldi. Samson 
Löpaj niçin geldiklerini paşaya bildirdi. Teşri - 
nisaninin 29 una kadaj~ bir cev ^ j alamadı. Ha

va gittikçe fenalaşıyordu. Kumandan yelken 
açtı, ve kırmızı harp bayrağı çekti. Niyeti li - 
manı şiddetle topa tu ttuktan  sonra çekilmekti; 
fakat Fransız Vis konsolosu ilk topta Türkle - 
rin bütün Fransızlan öldüreceğini bildirdiğin - 
den ateş etmekten vazgeçti ve gitti.

(2 ) Kânunevvelde Komandör (Chaste - 
luz) Cezayir limanına girdi. Buğday yüklü iki 
Cezayir gemisi tutm uş ve tayfası olan yetmiş 
kişiyi esir etmiş ve yetmiş beş hiristiyan kü - 
rekçiyi kurtarm ıştı. Şastclus limanda kalm a
dı. Yelken açarak çekildi. Bütün bu gösterişler 
Cezayirde karışıklıklar yapmıştı.

Fransız donanması ile gelen T ürk esirle - 
rir.in dostları, akrabaları Fransızların şartları
nın kabülünü istiyorlar; fakat zenginler, mu • 
ahedenin zararını kendileri çekeceklerinden 
razı olmuyorlardı.

Fransız Vis konsolosu Piou reislerin hid
detinden korkarak saklanıyor. Hep bu işlere 
Samson Lopajın sebep olduğunu söylüyordu. 
Divan kânunuevvelin sekizinci günü alelâcele 
toplandı. Vis konsolosu tehdit ve hapis e ttiy 
se de gene dostlarının tavassutu ile bıraktı. Di
van Fransızların sulhu bozduğuna karar vere - 
rek Fransız ticaret müesseselerinin bir daha 
yapılmamak üzere yıkılmasına Ali Bicini me - 
mur etti. Ali reis kadırgalarla hareket ve Bas- 
tiyonda, hiç bir şeyden haberi olmıyan m üstah
demini yakaladı. Her tarafı yıktı ve ayın so - 
nunda (317) esirle Cezayire döndü. Fransızlar 
buna karçı bir şey yapamadılar. Çünkü Fransız 
donanması Ispanya muharebesiyle meşguldü. 
Donanmanın bir kısmını ayırmak kuvvetini za
yıflatacağından mümkün değildi. Daimi donan
ma gezdirmenin mahzurlarından birisi de sabit 
ve vaki olmuştu.

(1638 - 1048) Senesi Cezayirliler için u- 
ğursuz oldu. Divanın Bastiyonu yıktırması aha
linin ellerindeki mallan vc mahsulâtı satam a
malarını ve neticede hükümete vergi vereme - 
melerini mucip olduğu gibi Bastiyonun ver • 
gisinin de alınamaması paraca sıkıntı hasıl 
etti.A

(1) — Grammont. (Gazet dö Frans) sene 
1638 sayfa 157 de Tuskana galcrlerinin bir 
(Berberiye paşası) esir ettiğini yazmış olmakla 
Yusuf paşanın esir olduğu rivayeti çıkmıştır.
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Kostantin sancağı Kabilileri vergi vermi - 
yerek (H alidüssagir) in kumandasiyle ayak - 
tandılar. M urat beyin öldürmüş olduğu Arap 
şeyhinin kardeşi (Ahmet ibn Şahkan ibn Ebu Uk 
kazi) de cenup ahaliıini peşine takarak K ostan
tin üzerine yürüm üş ve Halitle birleşcrek ^eh - 
rin etrafını yağma ve tahrip etmişti. ( 1)

Bunları defetmek için M urat bey Cezayir- 
' den imdat istedi. Dört bin yeniçeri geldi. Mu • 
rat beyin kuvveti altı bine çıktı. Asilerin üze • 
rine yürüdü. Fakat Setif civarında (Guedjal) 
de vuku bulan muharebede mağlup oldu. Yeni
çeriler Cezayire döndüler. Çünkü asiler de bü
yük zayiata uğramıştılar.

Curcura (K abili) leri iki senedenberi (Ku- 
ku) sultanı (ibn  Ali) nin idaresinde isyan ede
rek yollan kesmiş olduklarından yeniçeriler u- 
zaktar. dolaşmağa mecbur oldular. Cezayire ge
lince şehri mateme bürünmüş buldular.

Venedikle Osmanlı hükümeti arasında mu
harebe olduğundan hünkâr Cezayir donanına - 
sını istemişti. Reis^jcr gitmemek için biraz ağır 
davranmış iseler de Istanbuldan gelen çavuşun 
dağıttığı hediyelerin ve af kârı umumiyenin te
siriyle hareket etmişlerdi. Donanma yolda fır
tınaya tutularak Avlunya limanına sığındı; bu
rada istirahatte iken Venedik amirali Kapello 
(20) gemi ile hücum etti. Cezayir gemileri 
biribirine srkışmış olduklarından manevraya ve 
toplarını kullanmağa m uktedir olamadılar.

Dört galer battı, (12) galer ve (2) biri- 
gantin düşmanın eline düştü. (3634) hiristiyan 
kürekçi elden gitti. (1100) kişi zayi oldu. Re
islerin pek azı kurtulabildi. Ali Biçin düşman 
hattını yararak selâmete çıkmıştı. Fakat çok 
zarara üğramıştı. Çünkü gemilerin ve kürekçi
lerin çoğu kendi malı ve esirleri idi. ( 1 ) Ceza
y ir bahriyesi bu darbeden çok müteessir oldu. 
Korsanlıkta büyük galer kullanılması bundan 
sonra terkolundu. Zira yeni gemi yapmak ko
laysa da teçhizi ve efradının ikmali çok zordu. 
Avlonya felâketinin bir neticesi de divanı hu - 
mayunla Cezayirlilerin arasının bozulmasıdır.

Cezayir donanmasının uğradığı felâketi 
hünkâr duyunca Venedik elçisi Luigi K ontari - 
niyi ha~ıis ve Venedik tebaasının kendilerini 
ve mallarını haciz etti. Venediklilerin memle • 
ketlerini vurup yakmak için yirmi galer yapıl

masının irade ve bunları reislere yollamağı vait 
buyurdu.

Venedikliler dördüncü Murada iki yüz bin 
segin kıymetinde hediyeler takdim ettiler. Di
ğer vezirler de hisselendiler. Sulh yapıldı. Ne 
zaptolunan Cezayir gemilerinin geri alınmasın
dan ve ne de onlara verilecek gemilerden bah - 
seden bile olmadı.

Bundan dolayı Cezayirlilerin hiddetini tah
min etmek pek kolaydır. Kendi dökülen kan
larından başkalarının istifade ettiklerini göre - 
rek bir daha böyle işe girişmemeğe ahd ettiler. 
Ve sözlerini tuttular.

Cezayirin şark eyaletinde isyan devam edi
yordu. (1639 • 1049) senesinin yazında Kabili
lerin tedibine bir kuvvet jönderildi; hu 
kuvvet dağlarda muhasarada kaldı. Bir 
murabitin tavassutiyle çekildiler. Cezayir
liler Kabililerden vergi istemekten vazgeçmiş 
Kul oğullannı affetmiş vc Bastiyonun yeniden 
yapılmasına razı olmuşlardı. Maamafih son - 
radan Kul oğullan hakkındaki af vadini tu t - 
mamışlar ve onlar da lsser nehrinin bir kolu 
Üzerinde bulunan (Vadii Zeytun) da bir Kul 
oğlu kolonisi vücuda getirmişlerdi. Bu muvaf- 
fakiyetsizliklere ilâve olarak veba, zelzele k ıt
lık Cezayiri fena hale sokmuştu. Yeniçeriler is
yan ederek hazimetlerinin intikamı olarak ye
niçeri ağası Hamza Hocayı boğazladılar.

Cezayirin Bastiyonun kurulmasına razı ol
duğu duyulunca kralın mukariplerinden Jan 
Batist de Kokiel müzakereye memuren geldi.
(1639)

Hazırlanan muahede projesi 1628 muahe
desinden pek az farklı idi. !ki tarafta uyuşma
ğa hevesli olduğu.ıJaıı muahede çabucak yapıl
dı. Muahedenin iki taraftan tasdikini beki' me
deti Bastiyondaki ticarethane sahipleri hemen 
dolaplarını kurmağa, adamlarını tamamlama - 
ğa koştular.

Bu muahedenin 23 üncü maddecinde 
(F ransa ile muharebe dahi olursa Bastiyona ili-

(1 ) — Grammon.
(2 ) — Ali reis kurtarabildiği eşya ile ka

radan Selâniğe ve oradan müflis olarak Ceza - 
yire gitti. Orada yeni gemi ve arkada; topladı 
Naima tarihi cilt 3 sayifa 439.

(3 ) — Grammont.
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şilmiyeceği ve kim buşartı bozmağa kalkışırsa 
askerin alufesinin geri kalmaması için Bastiyo- 
nun yılda vereceği otuz dört bin duble altını iç 
hâzineye vermeğe mecbur olacağı) yazılmıştı.

(1640 • 1050) d< Kabililerin isyar.ı geniş
ledi. Asiler dağlardan inerek gelip Miticayı 
yağma ve şehri bile abluka ettiler. Cezayirli - 
ler Istanbuldan imdat istedilerse dc oradan bir 
şey alamadılar. Ali paşanın yerine Hüseyin pa
şa geldi. Ali paşa Cezayirin Mede sokağındaki 
(Y ukarı kışla - yeni kışla) yı yaptırmıştı. (1)

Hüseyin paşanın beylerbeyliği çok sürme
di. Birkaç ay sonra vebadan öldü. Yerine Ebu 
Cemal Yusuf paşa geldi. (1050 -1640).

1640 (1050) senesi temmuzunun yedinci 
gür.ü (De Kokiel) Bastiyonun yemden kuıui- 
ınası ve saire hakkındaki muahedeyi divanla im
zaladı. Fakat Fransa kral meclisi bunu tasdik 
etmedi. Çünkü Osmanlı hükümetiyle yapılan 
muahedede daha çok faydalar elde edilmiş iKcn 
gene Osmanlı memleketinden olan Cezıyirle 
daîıa faydalı bir muahede yapılmasını zih
nine sığdıramıyordu. Fransızlar Turklcri sok
tukları kapitülasyon boyunduruğuna Cezayir - 
İllerin girmemesinden sinirlenerek muahedeyi 
kabul edemiyorlardı. Binaenaleyh gene eski 
vaziyet hasıl oldu. Mösyö de Sourdis donanma 
ile Cezayire hücuma memur oldu. Fakat T ü
rende muhasarada kalmış olan Fransız ordu • 
suna karşı İspanyolların kuvvet göndermelerini 
men için İtalya sahillerinden donanma ayrıla • 
iniyordu. Maamafih komandör Montigny Ce - 
zayüe gönderildi. Bu zat bir şey yapamadan 
döndü. Çünkü mevsim geçmiş teşrinievvel ni
hayeti olmuştu. Paşa müzakereyi ulattığından 
fena havalardan korkarak donanma geri gel • 
meğe mecbur olmuştu.

(1641 — 1051) de Mösyö de Montmeillon 
ayni vazife ile Cezayire gitti ise de o da boş 
döndü. 1642 de Rişliyö öldü. Donanma gezdi
rilmedi. Ancak (1643 — 1053) senesi ilkbaha
rında gene Fransız donanması dolaşmağa baş - 
ladı. Bu üç sene içindi veba Cezayirde otuz bin 
kişi öldürdü. Kabili isyanı sönmemiş, içerdeki 
karışıklık artmış ve askerin alûfesi verilmedi
ğinden intizamsızlık çoğalmıştı

(1641 — 1051) dc divan, Kuku Sultanı 
(İbn Ali) ye karşı bir kuvvet şevkine ve Yusuf

paşanın bizzat gidip bu işi bitirmesine karar 
vermişti. Paşa muvaffakiyetsizlik halinde bü - 
yük felâketlere uğnyacağiîıi bildiğinden ma - 
lüliyetini bahane ederek gitmek istemedi. Fakat 
bu özürü dinlenmedi. Paşayı yormamak ve eş- 
kiya tarafından tutulm uş olan Şark geçitlerin
de zorluğa uğramamak için denizden sevkiyat 
yapıldı. Maamafih Y usuf paşa, karadan da bir 
kuvvet yollamıştı. Her iki kuvvet de muvaf - 
fakiyetli çarpışmalar yaptılar. Kuku Sultanlı
ğında bu sırada ahali biribirinden ayrılmış ve 
aralarına düşmanlık girerek eski kuvvetleri kal
mamıştı. Yusuf paşa bunları itaat altına soka
rak Kostantine kadar gitti.

Bundan sonra Kuku Sultanlığı kalmadı. 
Kabililer bazı isyanlar yaptılarsa da pek znvıf- 
lamışlardı (2).

Yusuf paşa Cezayire döndükten sonra şehir* 
de isyan çıktı. Yeniçeriler Paşayı tutup Sul - 
tan kalesine (İm parator istihkâmı) hapsettiler. 
Yerine Bursalı Mehmet Paşa Beylerbeyi oldu.
(3) ve biçare Yusuf Paşayı mahpustan çı
kardı. Yusuf paşa 1052 dc vefat etti (4 ).

Sultan İbrahim, Malta şövaleyelerinin 
Osmanlı gemileri.ıe karşı olan taarruzlarına

(1 ) — Bu kışlayı Fransızlar (Cercle Mi - 
ütaire) yapmışlardır. Kapısındaki kitabe şudur:

Kemmele hazel binail mamur 
An izni asakiril mansur 
Fivilayeti mevlalkı-bir 
Ebilhasan Ali paşa cşşehir 
Halifcti mtvlanal Badişah 
Halledallahü lena mıdkchü fi ifrah 
An izni asakiril mansul.
A!â yedülemin esseyyid Ali
İbn Esseyyid Musa sahibül mebani.
F'i cvayili şehri rcbiyulevvel 
Am seba ve erbain vc elf el ekmel. 
(Gabriye) Kolin cilt 1 say fa 42 numara

23.)
(2 ) Grammont.
(3) — Divanı Hümayun Mühimme def

teri No. 89 sayıfa 19 Cezayir beylerbeysi Meh
met damıiklaleye hüküm ki... 28 Rebiülahır 
1052.

(4) — Divanı Hümayun Mühimme def
ter No. 89 sayıfa 69 sabık beylerbeyi olan Yu
suf paşa vefat edip.. 6 sefer 1053.
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karşı bu ocağı mahv için M altaya yüklenece
ği havadisi çıktı... Carb ocaklarının hazırlanıp 
Navarinde donanınayi hümayunla birleşme - 
leri emrolundu. Ve ('onanma Navarinde iken 
Tunu» ve Tarabulus sekiz pare çekdiri ve 
kadırgaları gelip ümera yi mağrip hilâtlar giy •
di. (1) (12 Rebiülahır 1055 - 1645) Cezayir
liler, Avlonya felâketinin verdiği kırgınlık do- 
layısiyle gelmediler.

Çıkan havadisler ve görülen hazırlıklardan 
Malta şövalyeleri telâşa düştüler. (Grand Ma- 
itre Pol Laskaris) tahkimatı tam ir etti, kuvvet
lendirdi. Ö tede beride bulunan şövalyeleri ça
ğırdı. Fakat Osmanlı donanması (Göze) ada
sına ufak bir ihraç hareketi yaptıktan sonra 
Giride hücum etti (2>.

Sultan İbrahim Cezayir donanmasının 
itaatsizliğini cezasız bırakmak istemedi. Ali Bi
çin ile itaatsızlıkta methalleri olan diğer reisin 
başlarını getirmek üzere Cezayire iki çavuş 
gönderdi. Çavuşlar karaya çıkıp ta vazifeleri 
haber alınınca bir kıvamdır koptu. Kıyamcılar 
bu emrin gelmesine paşanın sebep olduğunu 
zannederek ona hücum ettiler. Paşa kaçtı; bir 
camiye sığındı, ve uzun müddet oradan çıkma
dı. Çavuşlar ise başlarını kurtarm ak için başını 
istemeğe geldikleri Ali reisin yanına kaçtılar. 
Ali Biçin bunlara ikram etti; hediyeler, paralar 
verdi. Istanbula yolladı. Paşa kapalı olduğun
dan Ali Biçin idareyi eline almıştı. Yeniçeriler 
mademki hükümet eline aldı; bizim paramızı 
versin diyerek divana koştular. Divan da 
bunların istedikleri karan verdi. Ali reisin bü - 
tün gayretlerine rağmen yeniçeri ulufesini ver
mek için daha kırk bin kuruş eksikti. Bunu da 
tamamlamak için üç gün müsaade aldı. Fakat 
bu günler içinde hastalandığından müsaadeyi 
beş gün daha uzattı. Bu müddet zarfında da 
bütün parasını alarak Kukuya kayin babasının 
yanına savuştu. Yeniçeriler bunu haber alınca 
hiddetleri son dereceye geldi. Ali reisin ( Ka
bili) lerden asker toplıyarak yeniçerilerin üze
rine geleceği havadisine kızdılar. Galerleri neza 
ret altına aldılar. Istihkâm lann mevcudunu 
çoğalttılar, ihtiyatlı ve hazır bulundular. Bu 
sırada padişahtan (Ali Bıcin) e fahri bir un - 
vanla t .kdimame ve para geldi. (3) Yeniçeri
ler de gayri muntazam kütleye has olan tebdili 
fikir tesiriyle Ali Bicinin Cezayire dönmesine

ses çıkarmadılar. Ali Biçin affedilmişti, fakat 
hâlâ paşalıkta gözü vardı.

Bursalı Ahmetpaşanın yerine Ahmet Ali paşa 
geldi. Bunun geldiğinden bir az sonra Ali reis 
öldü. Efkârı umumiye bu işte paşanın parmağı 
bulunduğu ve reisin zehirlendiği kanaatinde 
idi. Reise çok büyük bir cenaze alayı yapıldı. 
Ali Bicinin serveti ve nüfuzu kardeşi Şeydi Ra
mazana geçti. O zamanın hatıratına göre Ra
mazan bey konağından çıktığı vakit etrafında 
yüz atlı bulunurdu. Şimdiye kadar kimse böy
le debdebe göstermiyc cesaret edememişti (4).

Mösyö Vensan isminde bir zat (1605 - 
1607) de Tunus korsanlarına esir düşmüş, esa
retin acılarını tatmış, sefaletlerini çekmiş ve 

gûya kendi kanaatincc Bcrberiye hüküm et
lerinin hakiki zayıf noktalarını anlamıştı. Esir
likten kurtulduktan sonra bütün işini Cezayir 
Türklerinin islâmlarının aleyhinde harekete, 
Fransayı bunlara karşı kışkırtmayı hasretmiş ve 
(Oeuvre d'esclave) adında bir tarikat kurm uş
tu. Kendisi dc bu hayır cemiyetinin başına 
geçmişti. Bir taraftan siyaseten Türklerin aley
hinde çalıştı, diğer taraftan para toplayarak şi
mali Afrikaya papaslar yolladı. Konsoloshane
lere bu papasları konsolos olarak oturttu . Av - 
rupada cemiyetin topladığı paralar bu papas - 
lara gönderilerek esir satın alınıyordu. Papas- 
ların esirlere tescili ve ümit vermek suretiyle 
faydaları oluyordu. Fakat papaslar çok kötü 
konsolos olmuşlardı. Cezayir ocağı ile Fran- 
sızlann dost olması İspanyanın ikisine de 
düşman bulunmasındandır.

(1) — Tuhfetülkibaı sayfa 116.
 ̂ (2 ) — Grammont.
• (3 ) — Grammont.

(4) — Saffet bey ( Mezcmorto Hüseyin 
paşa kitabımla bunu ( Piç A lı) diyorsa da reis 
(B ıcin) li olmasından bu ismi almıştır (Hiçin) 
Milâsa bir saat meşalede bir köydür. Evvı-lct 
Menteşe oğullarının merkezi idi. Vc Milas bıı • 
raya tabiydi. Balıkesir muhterem mebusu İs
mail Hakkı Beyin (K itabeler) inin 1(31 inci 
sayıfasında tafsilat vardır. Saffet Bey Ali r ı - 
isin Islândalı bir yoldaşın klavıı/lıığu ile şima
le akın ederek lslândadan birçok mal vc K00 
esir aldığını yazıyor ki bu rivayet Naima tan  •

.  hinde de vardır.
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Cezayir bütün ticaretini Fransa ile yapı
yor, mahsulâtını oraya satıyor ve kendisine lâ
zım olan gemi levazımı, top, cephane, mühim
matı Fransadan alıyordu. Halbuki hiristiyan 
dini müslümanlara silâh vc cephane verenleri 
afaroza mahkûm ediyordu. Fransa kralları di
nin bu emrinin hilâfında hareket etmişler, ve 
konsoloslar da tabii bir şey dememişlerdir. Fa
kat papas konsoloslar sivil konsoloslar gibi 
müsamahakâr olamadılar. Fransanm Cezayire 
silâh ve cephane vermesini mene kalkıştılar. 
Bundan dolayı hem Fransızlar hem de T ürk 
ler hoşnutsuzluk gösterdiler. (1) Bu silâh ve 
mühimmat ticaretini kendine hasreden M ar
silya şehri varidatının azaldığından ve tüc

carlar mahvolduklarından bahisle şikâyetler 
ettiler. Cezayirliler ise bunu düşmanca hareket 
saydılar. Her taraf papaslara kızdı. Papaslarm 
vaziyeti fenalaştı.

Papaslar sabırlı, tahammüllü din adamları 
olup her şeye aldırmadıklarından dolayı paşa
lar, dayılar bunları hapse, tahkire, dövmeğe alış
tı. Hükümetlerinin haysiyeti çiğnendi. Fakat 
nihayetinde bu papas konsolosları icad eden 
mösyö (Sen Vensan Depol) evliya pol oldu.

Mösyö Pol yanıldığını sonradan anladı. Ve 
Marsilyaya yazarak Tunus ve Cezayire maaşlı 
sivil konsoloslar aramıya başladı.

( 1 ) .— Grammont.

—  8 —

P A Ş A L A R  D E V R İ  (M abat)

Y usu f ımşıı —  ikdenizdı• yalnız T ürk lıııkiıuılir —  Pa/Mislarin borçları —  l oba —  K u l 
oğullarının gelmesi —  korsanlar Roma civarını vurdular —  Maliganaim komisyonculuğu
—  Yeni Avru/mlı korsanlar —  Mehmet /taşa —  Yeşil bayrak her tarafla m uzaffer  —  Av- 

rıı/»ıhların mukabelesi —  Uüyiik l'ebıı —  Ahmet /»tşa —  İbrahim /taşa..

1075 (1647) de Ahmet Ali paşanın yerine 
Yusuf paşa geldi ve Korsanlığa yeni faaliyet 
verdi. İtalya çok /a ra ra  uğradı, ve (Provans) 
de esirgenmedi. Cezayirliler Amiral gemisini 
zayi ettiler. Fakat M alta Amirali da Ceza - 
yirlilerin elinde can verdi.

M art iptidasında Kaptanıderya Hüseyin 
paşa Ağriboz kanalında Moroziniyi yakaladı ve 
öldürdü, fakat Grimani kumandasında gelen hi
ristiyan donanması Osmanlı donanmasını Kan- 
diyeye dönmeğe mecbur etti vc Midilli lima
nındaki kafileleri aldı. Bu haber zaten veba 
hastalığından müteessir olan Cezayiri yeni ke
derlere saldı.

Paşa (M crsey - Mercey) tarikati p a la s la 
rının borcundan dolayı Fransız konsolosu Baro 
(B arreau) yu sıkıştırıyordu. Biçare Baro der
dini anlatamıyor, kendisinin (M ersey) tarika- 
tinden olmadığından bahsediyorsa da dinlete - 
miyordu. Ağalar hepiniz de papas değil misiniz 
verin paraları diyerek çıkışıyorlardı. Fransa 
kendi derdiyle uğraşıyor Cezayirdeki küçük iş
lere gözünü bile çevirmiyordu. Akdenizde Türk 
korsanlarının karşısında Venediklilerle Malta • 
Mardan başka kimse yoktu. (1) O nlar da bü

tün kuvvetleriyle uğraştıkları halde gene İtal
ya sahilleri muntazam fasılalarla yağma ve 
tahrip olunuyordu. (1648) den (1650) ye kadar 
veba Cezayiri k ınp geçirdi. Bu sırada ahval 
düzelmeğe başladı. Kostantin tarafları sükûnet 
bulmuş ve Sancak beyi tayin olunan Ferhat bey 
iyi bir mevki tutm uştu. Bir m ikatr tazminat 
vermeleri şartiyle Kuloğullarmın şehre gelme
lerine muvafakat olunmuştu.

(1648 - 1058) de hünkâr donanmaya ilti
hakları için ocaklara ferman göndermişti. Reis
ler muvafakat etmediler. Fakat masraflarına 
karşılık olarak altmış bin Sultani altını gelin
ce razı oldular.

(1649 - 1059) senesinin ilk aylarında Ce - 
zay.r filosu Fuçada Osmanlı donanması ile 
birleşti. 1650 de Fransız konsolosu papas (Ba- 
rcau — Baro) Mersey tarikatı papaslannm 
borcundan dolayı hapse atıldı. Korsanlar Mar • 
silya sularına kadar ilerlediler. Fransız g al e r
leri bunları zorla oralardan uzaklaştırabildiler. 
1650 eylülünde korsanlar Napoli ve Korsika 
sahillerini vurarak külliyetli esir aldılar.

(1 ) — Grammont.
.Şimali Afrika: 14



(1651 - 1061) senesinde hasat mevsimin
de Romanın iskelesi olan ( Cıvita Veyka) civa
rında karaya çıkan korsanlar Roma sahrasında
ki ahaliden kaçamıyanların kâffesini tutup gö
türdüler. (1)

Korsanlık kârlı b ir işti; herkes bununla alâ
kadar oluyordu; Roterdam, Amsterdam, Ce
l i  ova, Livom tüccarları Berberiye korsanları - 
nin aldıkları ganimetleri anbarlarına dolduru - 
yor ve bir komisyon mukabilinde satarak onla
rın komisyonculuğunu yapıyorlardı. Bu komis
yonculardan bazıları asıldığı halde bir tesiri ol
madı. Çünkü çok büyük adamlar da bu işin 
içinde idiler. Toskana Grandükünün ganaım 
yataklığı ettiğinden bile şikâyet olunmuştu.
(2 )

Ingiliz ve Holânda korsanlarının Tunus ve 
Cezayirlilerle beraber sefer ettikleri görülüyor 
ve Venedik beyhude şikâyetler edip duruyordu. 
Bu yeni A vrupalı haydutlar Fransız gemileri
ne sataşmak için kendi hükümetlerinden *nüsa- 
adename almışlardı. Bu bahane ile önlerine ge
leni soyuyorlardı. Seyyahlar en ziyade bu Av
rupalI korsanlardan korkuyorlardı. Çünkü Ber
beriye korsanları tuttuklarını yalnız esir edip 
satıyorlardı, ö tek ile r ise cinayetlerinin izini 
silmek için tuttukları gemide bulunan insan
ların hepsini öldürüyorlardı. Bir kelime ile 
hulâsa edilmek lâzım gelirse Akdeniz tam a
miyle korsan yatağı olmuştu. Ispanya aczin - 
den dolayı korsanları serbest bırakmıştı. (3) 
Sicilya ve küçük İtalya hükümetleri bu afete 
katiyen karşı koyamıyorlardı. Fransa fırkalara 
ayrılmıştı. Istanbulda yeniçeri vc sipahi nizaı 
ve karışıklık son derecedeydi. Yalnız on yedin
ci asrın son yarısında Venedikliler adriyatik 
körfeziyle Adalar denizinin bir kısmında em
niyet tesis edebilmişlerdi.

Morozini, Grimani, Komaroların donan • 
ma ile dolaşmaları fenalığın çoğalmasının önü
nü almıştı. (1651 - 1062) de Monccniko Kan- 
diya önünde Osmanlı donanmasını bozdu. 
Cezayir ve Tunus reisleri pek gevşek davran
dılar. Kaptan paşa bunların başını kestirmek 
istiyordu. Fakat reisler donanmayı bırakıp ve 
yolda her tarafı yakıp yağma ederek memle - 
ketl> rine döndüler. Foskolo bunların arkasına 
düşerek bazı gemilerini aldı.

Cezayirde Yusuf paşanın yerine (1651

llö
- 1062) de Mehmet paşa gelmişti. (4) Bu de
ğişme Fransız konsolosuna yaradı. Çünkü Yu
suf paşa gider ayak mumaileyhten yedi bin 
kuruş yerine üç yüz elli kuruş alarak mahpus
tan koyuvermişti. Bu sırada Hollanda Cezayir- 
le muahede yapmak istedi; epeyce pahalıya bir 
muahedeye nail oldu; fakat gemileri gene kor
sanların taarruzundan kurtulamadı. (1063 - 
1652) de Ağribozda ölen Morozıninin kardeşi 
Ma ta ban burnunda Cezayir reislerinin bir kafi
lesine rasgeldi. Bunlar elli bin lira mukabilin
de Osmanlı donanmasına kürekçi ve malzeme 
taşıyordu. Morozinin kardeşi bunların 12 ge
misini aldı; fakat Akdenizin garp havzası gene 
tahrip olunmaktaydı. Korsanlar İtalya memle - 
ketlerine asker çıkarıyorlardı. Kalabre kıyıla
rına yedi bin kişi gibi büyük bir kuvvet çıka
rarak iki müstahkem mevki aldıklarından aha
li memleketi bırakıp kaçmıştı.

(1653 - 1064) senesi Kardinal Antoin 
Barberini kendi eşyasını ve maiyetinde yetmiş 
kişiyi hamil gemiyi korsanlara bırakıp kendisi 
Monakonun topları altına sığınarak korsanla
rın elinden yakasını kurtarabilm işti.

Kahraman T ürkler Plim ut ör.ünde Ingiliz 
bayrağını alçaltıyor; Sen Malonun yanında 
Fransız gemileri tutuyor. Balear adalarında 
(Sen Juan D otriş) iıı üç harp gemilerine hü - 
cum ediyorlar (5) ve yeşil bayrak her tarafa 
birden şanla dalgalanıyordu.

Avrupa hükümetleri her ne kadar muha • 
rebelerle, ezgin ve perişan ve fırkalara dağıl - 
mış iseler de bu manzara karşısında isyan et • 
tiler. Herkes korsanlara karşı silâhlandı. İngi
liz amirali (Blake) Tunus önünde görünerek, 
arzusu is’af edilmediğinden Porta F»rinayı to -

(1, 2, 3, ) — Grammont.
(4 ) — Bazı silsilenameler Yusuf paşa ile 

Mehmet paşa arasında M urat ve Muharrem 
isminde iki paşa daha gösteriyorlar. Fakat eğer 
bunlar gelmiş iseler dahi memuriyetleri müd - 
deti çok az olmuştur. Konsolosların, papaslann 
bu zamana ait pek kcsretli olan mektuplarında 
bunlardan bahis yoktur. (Forbige) Mehmet 
paşa ile Yusuf paşa arasında bir Osman paşa 
koyuyor.

(5 ) — Bu zat dördüncü Filip ile A ktris Ma- 
ria Kalderonun oğludur.
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pa tutarak .büyük ve yeni dokuz gemimizi batır
dı. Fransanın şark filosu muhtelif muharebeler
de Lion körfezini korsanlardan kurtardı. Hol - 
landalılar Cebelitarık boğazında (18) harp ge
misini zaptederek eski intikamlarını aldılar. 
Malta şövalyeleri Tarabulusgarp galcrlerini 
Katalonya önünde abloka e tti; Cenova da bu 
savaşa girdi. Napoli ise prens Montesarişio 
(M ontesarichio) kumandasında muharebeye 
girmişti. ( \ )  Bu kadar çok hükümetin kuvvet
lerine rağmen korkanların muvaffakiyeti eksil
medi.

1654 te Cezayirde gene veba çıktı. Bu has
talığın Osmanlı donanmasından reisler vasıta - 
siyle geldiği söylendi. Bu vebaya (büyük ve 
yahut Konya) adı verilmişti. Hastalık üç sene 
sürdü. Ahalinin üçte birini öldürdü. Reisler 
limanlardan hareket edemez oldular. Hiristiyan 
esirler çok zayiat verdiler. Cezayir limanlarına 
gemiler gelip gitmedi. Bu esnada Mehmet paşa
nın yerine Ahmet paşa geldi ve (1655) te Ah
met paşanın yerine İbrahim paşa tayin olundu. 
İbrahim paşa Cezayire 1656 da geldi ve ida - 
reyi eline aldı (2 ), Bu tarihlerdeki paşaların de
ğişmesi pek karanlıktır. Paşaların tayfaları ve 
yeniçerileri biribirlerine karşı kışkırtmaları 
(1659 - 1070) kıyamına sebep oldu.

Fransa hükümeti konsolosların tazyikin • 
den papaslann cntirikalarından esir satın al
mak için toplanan paraların iyi kullanılmadı - 
ğından dolayı dedikodularla sıkılmıştı. Ceza • 
yirlilcre karşı diş biliyordu. Fakat Ispanya ile 
muharebe etm ekte olduğundan müsamahaya 
mecbur kalıyordu. Maamafih istikbal için bir 
intikam pilânı hazırlıyordu. Cicel taarruzunun 
hazırlığı bu zamandan başlamıştır.. Kardinal 
Mazarin Cezayir sahillerinde daima elde bulun
mak üaere işgal için en münasip yerin keşfini 
Şövalye deKlervile havale etmiş ve o da (Bon) 
(S tora) (Kolo) yu intihap etmişti.

(1597 - 1006) da doğmuş ve 1654 te kayma
kam olmuş Komandör Pol isminde şöhretli bir 
kaptan vardı; Malta galerlerinden birine kuman 
da ediyordu. Bu esnrda Marsilya şehri ve Ruh
ban tarikatlcri, korsan yatağı olan Cezayiri 
tahrip edecek kahramana külliyetli paralar ve
receklerini ilân ediyorlardı. Komandör Pol bu 
sergüzeşte atılmağı pek muvafık buldu. Hem 
külliyetli para alacak hem de yüksek bir şöhret

kazanacaktı. Fakat parası yoktu. (Sen ven san 
de Pol) yirmi bin lira vermeğe ve Marsilya şeh
ri erzak ve mühimmat bedelini ödemeğe razı 
oldular. Komandör Pol Tolonda epeyce uğraş
tı. Bu lütufkâr vaitçilerden biraz avans istedi. 
Fakat kimseyi kandıramadı .

Cezayirde Fransız konsolosu vekili iken 
Bastiyon müdürlüğüne geçmiş olan (Picquet) 
Istanbulda Fransız sefirine fena muamele ya - 
pıldığtnı işiterek kendisine de bir taarruz ola
cağı vehmine düştü. İbrahim paşanın Bastiyo- 
na asker göndereceğine dair bir dc şayia işitti. 
Derhal binaları yaktı, ve (57) T ürkü de bera
ber alarak Livoma kaçtı. Esirleri orada sattı.

Bu haber Cezayirde müthiş bir hiddet u
yandırdı. Fransız konsolosu hapse atıldı. 
Fransızların inalları teminat olarak haczedildi. 
Esir satın almağa mahsus parayı konsolosun 
başka yerlere vermiş olması duyularak Marsil- 
yadaki papaslar ayaklandı; ahali şikâyete kal
kıştı. Kral paşaya mektup yazarak Pikenin 
yerine Bastiyon m üdürlüğüne Lui Kaplanın ta
yin olunduğunu bildirdi. Divan kabul etti. 
Fakat dahili karışıklıklardan dolayı Bastiyonun 
tekrar yapılması gecikti (3) (1658 - 1068)
dc Hascni şeriflerinden Molay Mehmet Tlem
sen taraflarına gelip sataşmak istedi ise de 
Tlemsen Kaidi (Çelebi) şiddetli bir muhare
bede Mehmedi vc taraftarlarını mağlûp ederek 
kaçırdı (4 ). Hayli zamandanberi Paşalar, reis, 
yeniçeri ve kul oğullarını ve ahaliyi memnun 
edemiyorlar, kimseye söz geçircmiyorUurdı; 
fakat iyi kötü işi idare edip gidiyorlardı. Ib • 
rahim paşanın tamahkârlığı müthiş bir ayak
lanmağa vc paşalar idaresinin yıkılmasına se
bep oldu.

Ibrahim paşa, kendi yerine Ali paşa ismin
de birisinin tayin olunduğunu haber almış ve 
y 'rinde  kalmak için Istanbula iki yüz bin ku • 
ruş göndermişti. Bu mesele duyulmuş fakat 
kimse ses çıkarmamıştı. Paşanın, reislerin Os
manlı donanmasına iltihakı için Istanbuldan 
gönderilmiş olan paradan hisse almağa kalkış-

( 1) — Grammont.
(2) — Gabriyel Kolcn Ahmet paşanın ikin 

ci defa 1656 da beylerbeyliğe gelip (16S8) e 
kadar kaldığını yazıyor. Sayıfa 62.

(3) — Grammont.
(4) — Forbige .
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ması kıyama sebep oldu. Paşa, reisler Osmanlı 
donanması ile bulundukça ganimet gelip hisse 
alamıyacağı cihetle bu paradan hissedar olmak* 
la o zararı tazmin etmek iddiasındaydı. Kıyam- 
cılar paşayı tu tup hapsettiler.

Garp ocaklarında yeniçerilerin azgınlığı, 
reislerin hırçınlığı, idarenin bozukluğı, Istan- 
buldaki hükümeti merkeziyenin buralara sözü
nün geçmemesi Osmanlı tarihiyle ve vakayi ile 
çok alâkadardır. Yeniçerilerin Istanbuldaki

ayaklanma, kazan kaldırma ve devlet idaresine 
karışmaları Garp ocaklarına da ayniyle sirayet 
etmiştir.

Hep bir ocak ve bir âdete tabi olan bu 
askerlerin birbirleriyle temasta ve muhaberede 
olmaları ve biribirlerinden örnek alarak hareket 
etmeleri gayet tabiidir.

Bu devirdeki Osmanlı payitahtı hâdisele - 
riyle Garp ocaklarındaki ahval mukayese edi
lirse bu husus pek aşikâr olarak görülür.

F asla  (H a se tli)  ş e r i f le r in in  h iil iû m e t ku rm a la r ı  —  (1 6 7 2  * 1 0 8 3 ) c  
ka d a r  Fili t aka ları.

Tafilet şerifleri, Sicilmase şerifleri. Felâli 
şerifleri, Alevi şerifleri denilen şahıslar 664 
hicri senesinde m agnba şarktan gelmişler vc 
bu memleketin siyasi sahnesinde defalarla ken
dilerini göstermişlerdir.

Sâdi şerifleri hükümet kurdukları vakit 
Sicilmase mıntakayı Haseni şeriflerinin elin - 
deydi. Sâdi sultanlarından Elmansur bunları 
kendi itaatine almak için çok zahmet çekmişti. 
Elm ansur ölünce memlekette çıkan karışıklık
tan istifade ederek gene kendi başlarına kal
dılar. (1)

Elayaşi, Zeydanın oğulları, Delai murabıt- 
lar hükümeti ele almak için Atlas dağlarının 
şimalinde boğuşurken Haseni şeriflerinin ba
şında bulunan Molay Eşşerif, Tafilât mmtaka- 
sında hükümeti elde etmişti. (1024 — 1633)

Molay Eşşerif hükümeti oğlu Mehmede 
bıraktı. Molay Mehmet evvelâ yakınlarda vc 
şarkındaki kabileleri itaata soktu. Bunları başı
na toplayarak (Ucda) ya doğru yürüdü. Ucda- 
da birisi T ürk  dostu, diğeri T ürk düşmanı ola
rak iki fırka vardı. Bu sırada Tlemsendc bir 
mürabıt ahaliyi ayaklandırmış, fakat T ürk kuv
veti bunları şiddetle ezmiş ve ahalinin bir daha 
böyle isyana kalkışmaması için asi mürabıt ile 
reislerinden 32 sinin başını kesmişti. Molay 
Mehmet Ucdayı aldı. (1057 — 1647) Ucdaya 
yakın, fakat Cezayir eyaletine tabi olan ( Beni 
Iznısen) kabilelerini talân ettL Ucdaya döndü. 
Oradan her tarafa saldırdı.

Kendisine karşı koyan olmadığını görün
ce Tlemsen yakınlarına kadar gelip hayvanları

gasba cesaret gösterdi. Fakat Türk askerleri 
ve ahali çıkarak bunları defettiler (1058 -1648).

Molay Mehmcd, kışı Ucdada geçirdikten 
sonra ilkbaharda gene komşu kabileleri ba • 
şına toplıyarak yağmaya koyuldu. Maskarada 
bulunan Garp beyi şehri tahkim etti, etrafına 
hendekler kazdırdı. Cezayirden kuvvet istedi. 
Molay Mehmcd Ayni Madhi ve Laguata kadar 
uzandı, geri geldi. Cezayirden imdada gelen 
asker Tlemsene kadaı gittiyse de Molay Meh - 
medi oralarda bulamıyarak döndü.

Cezayir Beylerbeyi, Molay Mehmedin 
tekrar Ucdaya geldiğini haber alınca kuman • 
danlardan iki zat ile Cezayir ülemasından iki 
kişiyi bir mektupla Ucdaya yolladı. Mektup 
çok sert ve tchditkârdı. Molay Mehmed Eşşe
rif, Tafna nehrini hudud olarak kabul vc bir 
daha T ürk toprağına geçmemeğe ahd etti. 
(1059 — 1649).

Bu sırada Fas ahalisi, Delai murabıtları 
tarafından vali tayin edilmiş olan (Ebubekir 
Tamili) ye isyan etmişler ve fakat kendilerini 
kâfi derecede kuvvetli bulmadıklarından Mo * 
lay Mchmedi imdatlarına çağırmışlardı. Meh
med Eşşerif hemen Fasa koştu. Valiyi tutup 
haps etti. Ahali de kendisini Sultan ilân ettiler. 
Fakat Delai reisi kuvvetli bir ordu ile Fas sur
ları önüne gelince ahali Molay Mehmetten 
yüz çevirdiler; O da Sicilmaseye çekildi. Etrafı 
vurup yağma ile meşgul kaldı. (1068 — 1658) 
de tekrar Tlemsen cihetine geldi. Fakat Tlcm-

(1) — O güst Kur.



213

sen kaidi Çelebi tarafından şiddetli bir muha
rebe neticesinde bozgunluğa uğratıldı ve ko
valandı. Tekrar Sicilmaseye döndü.

Molay Mehmedin (E rraşid) adlı kardeşi 
kendisinden korkarak kaçmış, servet ve sergü
zeşt peşinde dolaşıyordu. Şerif denilen bu iki 
serseri kendilerine bir taht arıyorlardı. Molay 
Mehmcttcn sonra Erraşid, Taza ve Beni Iz- 
nasen taraflarında zengin bir Yahudinin ko - 
nağını soyarak şöhret kazanmıştı.. Molay 
Mehmed daha evvelce buralarda dolaşmış oldu
ğundan, kardeşinin bu mıntakada gezmesini 
kendi arazisine taarruz gibi sayarak büyük bir 
kalabalıkla Erraşidin üzerine geldi. Angat ova
sında karşılaştılar. Çarpışma esnasında Molay 
Mehmed vuruldu, öldü. Molay Raşid Ucdada 
karar kıldı. Civar kabileleri kendisine itaat 
ettirdi. Tafiltı da kardeşinin oğlundan aldı. Ce
zayirlilerle kardeşinin yapmış olduğu (1059 - 
1649) muahedesini tanıdı.

Faslılar, Tazada hükümet kurmağa çalışan 
Erraşide hücum ettilerse de mağlûp olarak 
kaçtılar. Raşid Riflerin yardımını ve hiç ol
mazsa bitaraflıklarını kazanmak için şeyhleri
nin kızı ile evlendi. Frejüs adlı birisinin riya
setindeki Fransız heyeti Ksasada ticarethane 
açmak için müsaade alm ağa gelmişlerdi. Ra
şid bunlarla müzakereye girişti ve ticarethane
nin açılması için on dördüncü Lüi ile bir mu - 
.ıhede yaptı. Binaenaleyh, bir çete reisi hüküm
dar oluyordu.

Raşid bundan sonra Fas şehrini ele geçir
meğe çalıştı. Şehri biı kaç defa muhasara etti. 
Lâkin mağlûp oldu. Maamafih yılmadı, nihayet 
(1077 . 1667) de muvaffak oldu. Şehre gir
di. Sultanlığını ilân etti. Haseni şerifleri haneda
nının saltanatı böylecc kurulmuştu.

Şayanı dikkattir ki bu hükümetin kurulu
şunda mürabıtların müdahalesi olmamıştır. Bu 
hanedandan evvelki Sâdi şerifleri bir fikrin, bir 
idealin mümessili idiler; hiristiyanların mağri
bi istilâsına karşı halkın gösterdiği heyecanın 
mahlûku idiler. Haseni şerifleri ise memleket
teki Anarşi, nizamsızlık dolayısiyle kendilerine 
evvelâ bir zeamet sonra prenslik, sonra da hü
kümet yapan talili serseri idiler. Molay Raşid 
Faştaki bütün şeriflere dayandı. Hep memur - 
lan onlardan seçti. Şeriflerin menfaatleri müra- 
bıtların menfaatleriyle birbirine zıttı. M ürabıt-

lar da bu yeni ve tehlikeli hasımla çarpışabil - 
mek için Türklerin yardımını istediler.

(Fas) da Erraşidin saltanatı ilân olunmak - 
la beraber Delâi mürabıtları Sale ile yüksek 
Moloya arasındaki yerlerde ve bütün Tadla 
mıntakasında hakim idiler. Elayaşi öldürldük- 
ten sonra ona tabi bulunmuş olan Tadlaya 
kadar arazide tesahüp iddia ediyorlardı; fakat 
yeni bir sergüzeştçi daha çıkmıştı.

Mürabıtlar, şerifler, Faslılar, Merakeşliler 
biribirleriyle uğraşırlarken Elayaşinin (E l - 
hibet) tilerin arazisinde cihat için kumandan 
tayin etmiş olduğu (Ghilan ) Garp mıntakası- 
nın şimal tarafını almıştı. Aslen Endülüslü, 
şahsan yakışıklı ve cesur, malûmatlı ve asil olan 
bu zat Elayaşinin ölümünden sonra elindeki 
yerlerde müstakil kalmıştı. Cezayir korsanları 
ile araları iyi idi. Bir çok T ürk amirleri ordu - 
sunda kendisine refakat ediyorlardı. Hareket 
merkezi evvelâ Tetvan idi. T ürk korsanlan ile 
Sale korsanları bozuştuktan sonra Cezayir be- 
destanında satılması münasip olmıyan esirle
rin, ganimetlerin satış yeri Tevtan olmuştu..

tspnnvollar, Portekizler vc diğer milletler 
barut, silâh getirip Tetvanda zahire ile değişi - 
yorlardı. Gilan bile eski Marsilya bankasiylc 
ticari mübadele yapıyordu. Asila vc (Kasrus- 
sagir) dahi bu mübadele yerlerinden idi. Delai 
mürabıtların değiştirme merkezi (Sale) idi.

Silâh ihtiyacı ve silâh ticareti münasebe - 
tiyle bu limanların ecnebilere açılması buralar
da esir satın almağa gelen misyonerlere müsa
mahayı ve sonra da Sale ve Tetvana konsolos 
kabulünü intaç etm iştir. HollandalIlarla Fran- 
sızlar (Gilan) a Ingilizler Dalai mürabıtlara 
silâh ve cephane getiriyorlardı. Gilan Tanca - 
nın etrafını zaptetti. (1063 - 1653) Kasrülke- 
biri alarak merkez yaptı. Molay Raşit şimalde 
(Gilan) a, cenupta Delailere karşı muvaffak 
oldu, ö lü le r arasında Türk ümerasının cesetle
ri bulundu. Erraşid (G ilan) ı Asilaya kadar 
kovaladı, fakat Asilayı muhasara edemedi. Çün 
kü Ingiliz topçekerleri (G ilan) tarafını ilti • 
zam ederek Erraşidi yaklaştırmıyorlardı. E rra
şid (Fas) a döndü; tngilizlerin (Gilan) a yar
dımının ehemmiyetini anlamıştı. Bu birliği boz
mak için (G ilan) a kendi tabiiyetine girmesini 
teklif vc bunu kabul ederse elindeki arazinin 
idaıesini gene kendisine bırakacağını vadcttL
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(C ilan) bunu dinlemiyerek sefirler gönderip 
Osmanlı hükümetine arzı tabiyet etti ve imdat 
istedi. (1 ).

Erraşid Delâililerle ve kardeşinin oğlu ile 
de uğraşıyordu. Evvelâ Delâlileri vurdu. 
Zaviyeleri aldı. M ürabıtları tu tup  Fasa getire
rek hapse koydu. Merakeşe yürüyerek oralar
da hâkim olan (Gerum ülhac) ile ( Şabanc) lerin 
nüfuzunu kırdı, tekrar (Fas) a geldi.

Istanbuldan (G ilan) a cevap verilmemiş
ti; kuvveti de zayıflamıştı. Garp mıntakasını 
soyup harap ettikten sonra Cezayire çekildi, 
ve bir gemi donatarak korsanlığa başladı.

Erraşit uğraşa uğraşa memlekete hakim 
olabilmiş ve sükûnet yapabilmişti; Fakat ge
ne Delai m ürabıtlanna emniyeti yoktu. Bina • 
enaleyh bunların entrikalarından, nüfuzların
dan esaslı surette kurtulm ak için hepsini top- 
lıyarak sürdü. O nlar da evvelâ Tlemsende 
Türklere sığındılar.

Erraşid Merakeşe gitti. O rada bindiği hay
van bir portakal ağacına çarparak öldü. (Zil
hicce 1082 . Nisan 1672).

Fasın dahilinde bu işler olup geçerken sa
hillerde dc bazı değişiklikler olmuştu.

1640 ta Portekizler tekrar İspanyadan ay
rılarak istiklâllerine sahip olunca Sebte ve 
Tar.cayı da almışlardı; fakat pek masraflı olan 
bu yerleri bırakmağı faydalı bulmuş olduk - 
larından (1661) de Tancayı Ingiltereye ve 
(1668) de Sebte ve Elârişi Ispanyollara vermiş
lerdi. Melila da İspanyolların elindeydi. Ingi- 
lizler (1684) te Tancada tahribi lâzım olan şey
leri tahrip ederek şehri boşaltmış oldukların - 
dan Faslılar işgal ettiler.

Cezayirde ağalar devri açıldığı zaman 
komşuları olan (Fas) hükümeti bu haldeydi.

(1) — ö g ü s t Kur. (Istiksa vc Neşril met- 
hani).



4 üncü fasıl
A ğalar  devri

Ali paşa Cezayire geldiği vakit memleket 
ayaklanmıştı. Paşanın geldiğinden sonra da 
kıyam birkaç giin daha sürdü. (1070 - 1659).

Yeniçeriler divanda toplandılar. Paşaların 
idaresizliklerinden. fenalıklarından, her işe 
karışmaları kendilerine felâket getirdiğinden 
bahsederek paşayı tevabiiyle bir kalyona 
koyup Izmire gönderdiler. Ali paşa olan işleri 
mahzar yapıp ve İzmir kadısından arz alıp Is- 
tanbula bildirdi. Köprülü Mehmet paşa Ceza
yirlilerin bu küstahlığına kızdı ve hiddet ara
sında Zavallı paşayı Izmirdcn getirtip öldürttü. 
Cezayirlilere de ( Artık size vali gönderilmiye - 
çektir, kime isterseniz ona biat edin. Padişahın 
sizin kulluğunuza ihtiyacı yoktur. Cezayir gibi 
bin memleketi vardır. Cezayirin olup olmaması 
birdir. Bundan sonra Osmanlı yalılarına ya • 
naştığınıza rızası yok tur), diye bir ferman gön
derdikten sonra Cezayirliler Levend yazmak 
ve zahire almak için gelirlerse yanaştırılmama- 
sını bütün Osmanlı sahillerine vc Cezayirlile
rin hacca gidenlerinin menini Mısır valisi ile 
Mekke şerifine bildirdi.

İşin bu hale girmesinden dolayı Cezayir
liler pişman oldular. Gönderdikleri adamları bir 
sene kadar Izmirde kalıp aynı devlete defalar
la şefaatnamcler gönderip cürümlerini itiraf vc 
badema padişah, naşa diye bir köpek bile volla- 
sa kabul edeceklerini bildirdiler. Fakat Köp - 
rülü dinlemedi.

Köprlünün vefatından sonra oğlu Fazıl 
Ahmet paşa sadnâzam  olunca Kaptanıderya 
Kara Mustafa paşayp azim hediyelerle gelip 
düştüler. O da kefil oldu. Padişah tarafından 
kabahatleri affolunarak kapıcı başı Boşnak 
İsmail ağaya iki tuğla Cezayir beylerbeyliği 
verilerek gönderildi. (1072 - 1661) (1) Ceza
yirliler paşayı kabul etmekle beraber yalnız 
padişahı temsil etmesini ve kendi hassı ile ida

re olunup sarayı ve teşrifatı bulunmasını fakat 
asıl icra kuvvetinin kendi ağalarında olmasını 
kararlaştırdılar. Yeniçeri ağalarının da uzun 
müddet iktidar mevkiinde kalması, yerlerine 
ısır.ıp istipdatlannı mucip olacağından iki ayda 
bir değiştirilmesini ve ağanın intihap suretiyle 
yapılmasını münasip görmüşlerdi. Bu suretle 
askeri bir cümhuriyet kurulmuş oluyordu. Fa - 
kat ağaların iki ayda bir değişmesi hem müm- 
künsüz vc hem de faydasızdı. Fakat yeniçeriler 
ayaklanmış, söz ayağa düşmüş olduğu sırada 
bu karar verilmişti. İlk ağa olarak Halil ağa 
seçilmişti.

Bu isyanın çıkması vc ağalık hükümetinin 
kurulması korkulduğundan daha az şiddet 
vc karışıklıkla olmuştu. İsmail paşa bir 
kenarda seyirci gibi duruyor, fakat gizlice Av
rupa hükümetleriyle entrika çevirmeğe çalı
şıyordu. (2)

Ecnebiler, kuvvet yeniçerilere geçip de re
islerin nufuzu azalınca korsanlık büyük darbe 
yiyecek ve artık denizlerde emniyet olacak 
zannediyorlardı. Halbuki korsanlığın devamı 
ocak için elzemdi. Büyük bir ordu besliyen ve 
ticareti, sanayii, ziraati az olan her hükümet 
komşularının zararına geçinmek mecburiye - 
tindedir. Cezayir de tabii denizlerdeki varidatı
nı alacaktı.

Gümrüğe az mal geldiğini gören divan 
gümrük resmini azalttı, herkesin gümrüğe ka
rışmasını yasak etti. Fakat bu akilâne tedbirler 
az sürdü. Memleketteki karışıklık her şeyi ça
buk değiştiriyordu. Ecnebiler, bilhassa Fı-an- 
sızlar memlekette konulan bu usulün sürekli

(1) — Silâhtar Mehmet ağa tarihi cilt 1 
sayıfa 222.

(2 ) — İsmail paşanın 14 üncü Lüiye mek
tubu (1884 te Revü A friken) de basılmıştır.
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olacağına inanmışlardı. Maltalı şövaliye Vale- 
bell denizlerde reislerle uğraşıyor, Komandör 
Pol Cezayiri zapt için tcslihat yapıyordu.

Halil ağanın iki ay müddeti bitti. Fakat 
hükümeti bırakmıyordu. Yeniçeriler gene <va'< 
landılar. Halil ağayı öldürüp yerine Ramazan 
ağayı oturttular. (1660 • 1071) Ramazan ağa 
yeniçerilerle iyi geçindi. Korsanlığın ziyade 
leşim*sine çok çalıştı ve muvaffak oldu. Yeni - 
çeriler dc bunun memuriyet müddetini uzattı • 
Ur.

Bastiyon tahrip edilmiş olduğundan yerli
ler vergi vermiyorlardı. Sebu suyunun denize 
döküldüğü yerden Bujiye kadar Kabili mın- 
takası T am gurtta oturan şeyh Ahmet Ibni Ah- 
medin nüfuzu altında idi.

paşayı hapisten çıkardılar. Paşa yeniçerilerle 
birlik oldu. Şaba.t ağayı vc taraftarlarından 
(28) kişiyi öldürttü. Ağalık Ali isminde birine 
verildi. (2) İbrahim paşa birşey kazanmadı 
yanlız şerbetliğini kazanmış oldu.

Korsanlık bütün şiddetiyle devam ediyor
du. Marsilyanın ziyanı bir milyon dört yüz bin 
egü tahmin ediliyordu. Dük dö M erkosur vc 
(Komandör Pol) un donanma ile dolaşmaları 
fayda vermiyordu. Çünkü reisler dc düşmanları 
gibi toplu dolaşmak usulünü tutmuşlardı.

Ingizil amirali Ingiliz esirlerini kurtarm ak 
için Cezayir vc Tunusa müracaatinde adam ba- 
ş ıra  yüz riksdal istediler. (3) O da vermed ğin- 
den faydası olmadı.Dük dö Tursi ve Grimani ve 
Ruyter, (M arki de Crequi) denizde dolaşarak

l ’ıınıırl y l ır in in

(Sen Vcnsan dö Pol) 1666 da ölmüştü. Fa
kat henüz papazlar Cezayirde konsolosluk ya
pıyordu. Yeniçeriler evvelâ sevmiş oldukları 
Ramazan ağayı her nedense 10 Ağustos 1661 
de öldürdüler. Portekiz mühtedilerinden Şa - 
ban ağa iktidar mevkiine geldi. (1)

Bu ağa müdebbir fakat şehvetine mağlûp
tu; reislerin getirdiği ganimetten büyük hisse
yi kendisi almak istediğinden buna karşı da 
isyan çıktı. Yeniçeriler eski beylerbeyi İbrahim

fiar/ı kapısı.. 
naa

zararlarını ayıltm ağa uğraşıyorlardı. Malta şö-

(1 ) — Memoire dc la charitce chretienne 
(Aix 1666. Petin 8).

(2 ) — La Relation de la Captivite d ‘A-
randa (D. C. P .) (155)

(3 ) — Rikisdal bir nevi gümüş paradır. 
Birçok memleketlerdi geçiyordu. ( Reilısta- 
lcr) kelimesinden değişme olup her memleket
te kıymeti başka idi.
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valyelerinden Valebell Berberiye sahillerine 
baskın yaparak yerlilerden beş yüz kişi esir e t
miş ve Malta kürekçilerini çoğaltmıştı. (Comte 
de Verue) Cezayire yakın ufak bir koyda bek- 
liyerek alesseher limandan çıkan bir gemiyi 
zaptetti. Bu defa Cezayirliler (Resül Tafural) 
burcunu ve (M ersazzüban-Sink limanı) istih
kâmlarını yaptılar.

İngiliz filosu (M ontagüe) vc Cenova fi - 
losofu (Centurion) kumandalarında Berberiye 
denizlerinde dolaşıyorlardı. Bütün hiristiyan • 
larm bu kuvvetleri reisleri korkutmuyordu (1) 

30 gemiden mürekkep donanmalariylc 1661 
senesi son baharında (12) Ingiliz (9) Hollanda 
(12) Fransız ve İtalya gemisini aldılar .

Ramazan ağa öldükten sonra yeniçeriler 
hiç bir hiristiyan hükümetiyle müahede yap - 
mamağa karar vermişlerdi. Fakat bütün Avru- 
payı karsılarında görünce İstanbuldan imdat 
istediler.

1662 senesi ilk baharında (Duc de Bcau • 
fevd,) Dük dö Bofor yirmi kadar korsan gemisi 
tu ttu . M ezkûr sene içinde dc müthiş fırtına 
vc kuvvetli zelzele Cez’ayir limanını harap etti. 
Dokuzu ganimet alınanlardan olmak üzere 
limanda yirmi gemi battı. Hollandalı amiral 
Ruytcr bu telâştan istifade ederek sekiz avlrfc 
m ütareke yapmağa muvaffak oldu.

Reislerin bu sıkıntılı zamanlarından ’sti- 
fadc edenlerden biri de Ingilizler oldu. Mon- 
tcgüe vc Sanduviç kumandalarındaki Ingiliz 
donanması nisanın birinci ve ikinci günleri Bu
jiyi topa tuttular. Üç günde dört korsan gemisi 
yakaladılar. Reislerin filosunu da kovalamağa 
başladılar. Dehşetli bir fırtına vardı Ingilizler 
Cezayir önünde Ruyterin donanmasını görün
ce Cezayir filosunun iki donanma arasında ka
larak mahvolacağını ümit ile pek sevindiler. 
Halbuki Ruyter mütareke yapmıştı. Cezayir 
donanmasının selâmetle Cezayir limanına gir
diğini gören tngilizlerin hiddetleri hayretlerine 
müsavi olmuştu.

Ingilizler kuvvetle bir şey yapmağa mu - 
vaffak olamamışlardı. Binaenaleyh müzakere 
ile muahede yapmağa çalıştılar. Montagünün 
yaptığı muahede memleketi için az faydalıydı. 
H attâ Mösyö de la Guette 29 eylül 1662 tari
hinde Kolbere yazdığı m ektupta bu muahedeyi

(Kâfi derecede hicap aver) dive tavsif et - 
iniştir.

1662 teşrinievvelinde hiristiyan esirler 
şehrin dışarısındaki yerlilerle birlik olarak 
silâhlı kıyam yapacaklardı. Döminiken papas- 
larından birisi de âsileri iç kaleye alacaktı. Bu 
tertibat duyularak yapanların hepsi birden ağır 
cezaya uğradılar.

Fransa, Cezayirlilere karşı hareket eden 
donanmasına üssülhareke olmak üzere Aftika 
kıyılarında arazi işğaline karar vermiş ve en 
müsait yeri tayin için kral meclisi ordu mü - 
hendislerinden şövaliye dc Klervile gizli emir 
vermişti.

Klervil 22 haziran 1662 de Kolbere ver - 
diği raporda Bon, Stora, Kolluyu tavsiye etmiş 
ve asker çıkararak nokta olarak da Storayı 
göstermişti.

1663 senesi ilk baharında Komandör 
Pol donanma ile dolaşırken korsanlardan yir - 
mi kadar gemi almıştı. Bu sırada Kolloya da 
asker çıkaracaktı. Fakat kaptanlardan birisi - 
nin ifrat derecede ihtiyatkârlığından dolayı 
çıkaramadı. Havaların fena zamanı da gelmiş
ti; Dük dö Bofor filosuna iltihak etti.

Dük dö Bofor ağustosun ikisinde Stora 
önünde demirlemişti. Kabililer tarafından taciz 
olunmaksızın erzak ve su aldı. Dellis ve Ce
zayire doğru yol verdi. Cezayiri topa tutup li
mandaki gemileri yakmak niyetinde idi. Fakat 
klavuz olarak aldıkları adam donanmayı çok 
açığa götürmüştü. Gece yarısı Cezayir limanı
nın önünde bulunmak isterlerken ancak sa
bahleyin şehrin garbına gelebildiler. Donanma 
Cezayirden görülmüş ve baskın ihtimali kal
mamıştı. Dük dö Bofor fırtınadan barınmak 
için (İvisa) adasına gitti. Yolda beş korsan 
gemisi tu ttu . Cezayiri harap eden veba Tolo- 
na da bulaştı. HollandalIlar Comeille de T ro
mp ve Ingiliz amiral Lavson kumandasın - 
daki donnnmalariyle kendi ticaret gemilerini 
muhafaza ediyorlardı. Cezayirliler amiral Lav- 
sonun korsanalara karşı taarruzundan dolayı 
Ingiliz konsolosu (V enter) i demire vurdular 
ve tngilizlerin aldığı korsan gemilerine mu
kabil bir milyon altın egü tazminat istediler.

Fransa kral meclisi Cicelin işgaline karar

(1 )  — G ram m ont.
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vermişti. (1664) ilkbaharında hazırlıklar y a 
pılmıştı. 19 temmuz 1664 te Dük dö Bofor 29 
nakliye 16 harp gemisi 12 diğer gemilerden 
mürekkep kuvvetle Berbcriye sahillerinde gö
ründü. İhraç ordusu yedi bin kişi olup Kont 
(de Gadagne) kumandasında idi. 21 temmuzda 
donanma Bujinin önüne geldi. Tamamiyle 
müdafaasız olan bu şehrin zaptı en münasipti. 
Takat şövaliye Klervil muhalefet etti. 22 tem
muzda Cicel önüne geldiler. O gün sahiller 
keşfedildi. 23 temmuzda asker çıkarılmağa baş
landı. Epeyce şiddetli muharebeler neticesin
de şehir alındı. İki gün sonra (Kabililer) Fran- 
sızlara hücuma başladılar. Ufak tefek çarpış - 
malarla iki ay geçti. Bu aylar içinde Ceza- 
yirde asker hazırlandı. Asî yerliler 
Fransızlar tarafına meyletmiş vc askerin geç
mesine maniolmak niyetinde bulunmuşlardı.

Fransız ordusunda büyük intizamsızlıklar 
vardı. Bütün /Samanlarını boşu boşuna müna - 
zaa ve münakaşalarla geçiriyorlardı. Fransız 
sarayı kralisi herkesin vezife ve salâhiyetini 
tayin etmemiş olduğundan herkes kendisini 
müstakil ve amiri mutlak sayıyordu. İhraç 
kuvvetleri kumandanı (Gadany) (Dük dc 
Bofor) a karşı açıkça karşı koyamıyor, fakat 
sükût ve istinkâfiyle infialini gösteriyordu. 
(M areşal Dökanla Guillotiere) kendisinden baş
ka kimse yokmuş gibi hareket ediyor, bütün iş
leri karıştıran Klervil ise iki tarafla entirika 
yaparak tahkimata sarfolunacak zamanlan boş 
geçiriyordu.

ihraçtan teşrinievvel iptidasına kadar ge - 
çen müddet zarfında Fransız siperlerinin de
rinliği neferlerin kam ına kadar gelebilmişti. 
Cezayirliler Kabililert hediyeler vererek uyuş
muş ve teşrinievvelin birinci günü Cicel civa - 
rina gelmişlerdi. Teşrinievvelin beşinci gü
nü hücuma başladılar. Türk toplannın ilk yir
mi atımında Fransız siperleri harap oldu. K ler
vil müdafaa etmeden çekilmek teklif etti.

Yeniçerilerin ilk hücumu beş saat sürdü. 
Ve çok şiddetli oldu. Maamafih (700) zayiat 
vererek çekildiler. Dük dö Bofor dizinden yara
lanmıştı. Yeniçerilerin çekilmesinden sonra 
Fransızlar taarruza geçerek galebeden istifade 
edemediler. Çünkü Fransızlann hali de pek 
fenaydı. Yiyecek, yakacak, su. elbise, teçhizat 
tok  noksandı ve yeniçerilerden yedikleri dar •

be çok kuvvetliydi. Asker arasında sıtnu, ve 
dizanteri vardı. Fransadan imdat gelmesini 
bekliyorlardı.

Teşrinievvelin yirmi ikinci günü Marki 
d» Martel ve Mösyö de Kastellan ile kuvvet 
gtldi. Mösyö de Kastellan kumandanlar ara * 
sındaki ihtilâfı da halle kral tarafından memur
du. Karadaki kuvvetlerin kumandasını ( Ga
dany) e bırakarak donanma ile denize çıkıp 
devriye vazifesini yapmasını Dük dö Bofora 
emretti. Bofor, donanma aynlm adan evvel 
Cezayirlilere umumi bir hücum yapılmasını 
teklif etti ise de Klervilin tesiriyle meclis har
bin reddine uğradı. Beş gün sonra Bofor ge
misine binerek şark tarafına doğru açıldı.

29 teşrinievvelde Cezayir bataryaları tek - 
rar ateş açtılar. Ertesi gün Fransızlann nata
mam siperlerinden eser kalmamıştı. Kıtaat ken
dilerinin her taraftan sanlmış olduğunu vc 
düşman ateşine mukabele edemediklerini gö - 
rünce, birkaç saat içinde maneviyatları bozul
du. Açıktan açığa Cezayirlilere iltihak ederek 
Türk olacaklarını söylemeğe başladılar. Ku - 
mandanın arzusunun hilâfına olarak çekilmeğe
I nrar verildi. Çekilme 31 teşrinievvel akşamı 

ürk ordusunun ateşi altında başladı, ve derhal 
utanılacak firar şeklini aldı. Toplar; ağırlıklar, 
yaralılar, hastalar hep bırakıldı. (1400) kişi 
zayiat verildi. (1) Diğerleri kendi canlarını 
zorla gemilere attılar. O  kadar himmetle hazır
lanan Fransız taarruzu böyle zelilânc bozgun - 
lukla bitti.

İngilizlerle HolIandalılar artık donanma 
rezdirm ekten vazgeçmişlerdi. 17 şubat 1665 te 
Bofor altı gemi ile Tolondan çıkarak üç korsan 
gemisi tu tup yaktı. Mayısın ikisinde ve yedi
sinde Cezayir limanını tooa tu ttu  ise de o ka - 
dar tesirsizdi ki reisler cevap bile vermediler. 
Bofor 25 ağustos 1665 de Şerşel önünde kor
sanlara hücum ederek üç gemi aldı ve iki gemi 
yaktı. Alınan gemilerin 113 topu ve amiral 
bayrağı (N otredam ) a naklolundu. Bu sırada 
yeniçeriler isyan ederek Şaban ağayı öldürüp 
ağalığı (A li) ağaya vermişlerdi. Beylerbeylik 
İsmail paşada, iktidar Ali ağada idi.

Ali ağa en çok iktidar mevkiinde kalmış 
ağadır. (1076 -1665) ten (1082 - 1671) e kadar

(1 ) — G ram m ont.
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ağalıkta bulundu. Mumaileyh Fransızlarla iyi 
geçinmek taraftarı idi.

17 mayii 1666 (1077) de Cezayirle Fran- 
sızlar arasında bir mukavele yapıldı. Her iki 
tarafın kendi gemilerine m ürur tezkeresi ver - 
mesi ve denizde gemilerin muayenesi kayık 
göndermek suretiyle yapılması, esirlerin geri 
verilmesi ve Fransız konsoloslarının diğerle* 
rine müreccah olması şart edilmişti.

tngilizler bu müzakereyi bozmağa çok 
uğraşmış ve hattâ Cezayirin müdafaası için 
otuz gemi vermeği bile teklif etmişlerdi. Fran* 
sızların 1126 esirleri geri verildi. Bastiyon tek
rar kuruldu. (Jan Arno) müdürlüğüne tayin o- 
lundu. Her şey yapıldı; fakat reisler gene işle
rine devam ediyorlardı; Ancak (1668 - 1079) a 
kadar Fransızlar şikâyet edecek kadar zarar 
görmediler. (1)

(1667 - 1078) de garp ocaklarının gemi
leriyle gelip Girit adasının vc Akdenizin etra • 
fını dolaşıp zahire ve asker taşıyan gemileri 
muhafaza etmeleri için mezkûr ocaklara emir 
götüren Haseki Mehmet ağa Cezayir beylerbe
yi İsmail paşanın cevabını 20 zilkaade 1078 dc 
getirdi. İsmail paşa diyordu ki: Ferman âyan, 
ulema, ocaklı toplanıp okundu. Hepsi ci- 
had için can fedasına hazırdır; fakat karadan 
Urban eşkiyası, denizden hiristiyanlar düş - 
inandır. Fransızların Cicel taarruzunda çok ge
mi ve asker zayi ettik; garp tarafında üç dev
letin donanması hazır olup Cezayire gelmek 
için fırsat gözetiyorlar. Bu sene şiddetli rüz
gârlar da gemilerimizin çoklarını batırdı. Düş
mana mukabele edecek gemilerimiz yoktur. 
K ınk dökük bir kaç gemi vardır. Onlarla ancak 
derya seferine çıkıp yiyeceğimizi çıkarıyoruz. 
Asker de kul mcvacibi tahsil için memleket içi
ne gönderilmiştir. İnşallah kışın deniz seferin
deki gemilerimiz gelip rahatlık ve bolluk olur
sa ve tahsilde bulunan askerlerimiz döner
lerse gemileri donatıp geliriz. (1)

Reisler 1078 de Giride gitmediler. Fakat 
estesi sene (1079) da sadir olan hattı huma - 
yana tevfikan Cezayir ve Tunustan on kalyonla 
(Y erepetre) dc donanmayı Hümayuna iltihak 
ettiler. (2)

Ayni sene içinde Kandiyeye erzak ve mü - 
himmat götürmek üzere denize (.çilmiş olan bir 
Cezayir kaptanı Venediklilerin taarruzuna uğ -

radı. Bunun intikamı olarak reisler denizde ne 
buldularsa vurup aldılar. Bu sırada da birkaç 
Fransız tüccarı tutulm uştu. Marki de Martel 
(İ668  - 1079) haziranının on dördüncü günü 
Cezayire gelerek bu tüccarları istedi. Divan da 
muvafakat ederek verdi.

9 teşrinievvelde Şövalye Ailen kumandasın
da Ingiliz filosu Cezayire geldi. Tehdit sayesin
de birkaç esir kurtardı. Şövaliye Ailen 1669 da 
tekrar geldi. Cezayirliler yumuşak muamele
lerini görerek kendisinden korktuklarına hük
metmişti. Bu defa Cezayirliler sertlendiler. 
Faydasız müzakerelerle beş gün geçti. Şövaliye 
Ailen ateş açtı. Reisler de mukabele ettiler. 
Limanın önünde şiddetli b ir müharebe oldu. 
Ingilizler toptan ve fırtınadan çok zayiata uğ- 
nyarak Port Mahona kaçtılar.

(1670 - 1081) dc Fransızlar; Ingilizler, 
Hollandalılar, Papa, Malta ve Sicilya galerleri 
şimali Afrika Türklerine karşı hep birden de • 
nize çıkmışlar korsanları sıkıştırıyor ve tu tu  - 
yorlardı. Hıristiyanların karaya asker çıkarma • 
sından bile korkulmuş ve ahali telâşa düşmüş 
olduklarından Ali ağa Harrach nehri mansabı- 
nı tahkim ettirdi.

9 M art 1671 de Ingiliz donanması Ed- 
vard Spraggc kumandasında Bujiye taarruz 
etti. Mevkiin topları altında sığınmış olan (12) 
gemiyi yaktı. Buna mukabil Cezayirliler dc 
Ingiliz konsolos hanesini yağma ederek konso
los ve Ingilizleri zincire vurdular. Edvard Sp- 
ragge temmuzda gene geldi. Cezayir limanını 
kapıyan zinciri kırarak limandaki (9) gemiyi 
yaktı. Diğer gemileri Cezayirliler kendileri ba
tırdılar.

Bu muharebede Ali ağaya uğursuz geldi. 
Fransızların şikâyeti üzerine bazı reislere ce
za etmiş olmasından muğber bulunan reisler, 
bu zayiat üzerine, Ali ağanın deniz işlerine e - 
hemmiyet vermediğinden şikâyete kalkıştılar. 
Cezayir yeniçeriağasının tertibi ile eylülde bir 
isyan çıktı. Ali ağa kendisini iyi müdafaa ettL 
Fesat başını tu tup öldürdü; Fakat çokluğa kar
şı mağlûp oldu. Asiler de onun başını kestiler.

(1 ) — Grammont.
(2) — Silâhtar Mehmet ağa tarihi cilt 1,
(3) — Silâhtar Mehmet ağa tarihi cilt 1. 

sayıfa 480.
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Hâzinelerin yerini söylemesi için karısına i; - 
kence ettiler. (1) Ali ağa Fransızların tu ttuğu 
haksız politikanın kurbanı olmuştu. Hiç bir se
bep yokken Fransızlar Cicele taarruz etmişler; 
C irit muharebesinde Cezayir ve diğer garp o- 
caklarının gemilerini yakmış ve zaptetmişlerdi. 
Bundan başka harp ilân etmeden, Konsolos 
geri çağınlmadan, ve ortada hiç bir ciddî şikâ - 
yet bulunmazken Fransızlar rasgeldikleri Ce
zayir gemilerini tutm uşlardı. Fransızlar bu ka
dar haksızlık yapmışken korsanların Fransız 
gemilerine sataşmalarım men için uğraşmala - 
rını reisler garip buluyorlardı (2) Ali ağanın 
öldürülmesinden sonra müthiş karışıklıklar ol - 
du. Askerler iç kaleye hücum ederek birikmiş 
ulufelerini zorla aldılar. Uç günde beş yahut 
altı ağa değişti. Kimse bu tehlikeli ağalığı al - 
maz oldu. Bu sırada limandaki tayfalar ve 
reisler ayaklandılar. Kıyam bir inkılâp haline 
geldi. Ağaların yerine dayıların geçmesi karar
laştırıldı. Yeniçerilerin nüfuzu karşısında 
denicziler de bu defa söz sahibi oldular.

Yeniçeriler (1659 - 1070) te idarenin fena
lığından şikâyet ederek idareyi paşaların elin
den aldıkları vakit iki maksatları vardı. Biri 
iyi bir idareye nail olmak arzusu, diğeri de 
iktidarın reislerin eline düşmemesiydi; çünkü 
reisler birkaç defa iktidar mevkiine geçmek 
istemişlerdi; fakat ağaların iktidara gelmesi
ni mucip olan ihtilâl üzerine devamlı bîr idare 
kuramamışlardı.

Her yoldaşın sırasiyle iki ay ağalık etmesi 
gibi mübalağalı bir müsavatı mutlaka esas koy
muşlardı. Halbuki ağalığa seçilenler yerlerini 
bırakmak istemediler. Bu usulün devam ettiği 
on iki senede seçilen ağalar hep öldürüldüler. 
Nihayet başka bir idare tarzı olarak dayılık mü-

(1 ) — Grammont.
( 2 - 3 - 4 )  — Grammont.
(S) — (Burç Sardın) deki kitabe şudur: 

(Gabriyel Kölen) cilt 1 sayıfa 60 N. 38.

nasip görüldü.
Ağaların hüküm sürdüğü 12 sene iç'.nde 

korsanlık bütün şiddetiyle devam etmiş ve re - 
isler muntazaman İtalya ve İspanya kıyıları
nı vurmuşlardı. Korsanlar 1661 de Zanta, Sicil
ya, Adriyatik kıyılarını vurup ik» milyonluk mal 
almışlardı; 1662 dc Ispanya; Livorn, Balear 
adalarını vurdular. 1663 de Napoli ve Kadiks 
civarında karaya çıktılar.

1664 te Vcnediği abloka ettiler. 1665 te 
H int filosuna sataşarak bir kalyon ve iki 
milyon aldılar. 1666 da Napoli, Otra.-ıt ve 
Krotondan esir sürdüler. 1667 de bir H int gal- 
yonunu yakaladılar. Napoli civarını, Kapri ada
sını, Pouilleyi yağmaladılar. (T am i) ye akın 
yaparak bir Kordilicr manastırı halkını kâmilen 
alıp götürdüler. 1668 de evvelâ Cenova civarın
da sonra Polye ve Kalebre dr; göründüler ve 
oralardan birçok esirler aldılar (3).

1669 da Cenova, Monako, ve Korsikayı 
ziyaret ettiler, külliyetli esir götürdüler. 1670 
te Foggiaya inerek gümrük memurların' ve 
gümrükteki tüccar eşyasını yükletip gittiler. 
Bahrimühittc (Ternöv-Arzı cedit) ten gelmek
te olan bahri bir kafileyi kovaladılar. 1671 dc 
Polye, Kalabre vc Sicilyaya sataştılar. 1672 de 
Napoli krallığında ve Adriyati'ıte, 1675 te 
Malağa limanında vc Papa memleketinde ve 
Polya, Kalabre ve Portekizde her tarafı vurup 
yağma ettiler (4 ).

Bütün bu m üddette Fransızlar hiç taar • 
ruza uğramamışlar gibi idi. Böyle olduğu halde 
gene Cezayir Türkleriyle en çok uğraşan ve 
onlara saldıran Osmanlı hükümetinin çok dost 
sandığı Fransızlardı.

Ali ağa zamanında Cezayirde bir Burç ya
pılmıştı. Adına (Burç Sardin) deniliyordu. (5.)

Cya sultan Mchemmed han gazi sadri ad linden 
Cezayir kasrına zam oldu bir tophanei uzma 
Anın binasına ziyadı olan paşayı Ahmeddir.
Askeri mansur etti cehdü ikdam ibtida 
Saadetle temam oldu dedi Cürmi ana tarih 
Remyi saibi ur zehi tophanei ziba 
Ala yedil fakir İbrahim  ibn Musa
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Bundan başka bir zahire anbarı (1 ), ve Ingiliz Burcu bina o lunm uşu. (2)

Am seba ve sebin cif 1077 (*)
(1) — Zahire anbarmın kitabesi: (Gaurliyel 

Kolin) in cilt 1 sayfa 63 No. 39.

El hamdülillâh fatihül ağlaf ve basitül erzak.
Ves salatü alâ men rekebel burak Muhammed rafi lissebiati tıbak
Ukime binail mahzeni) mevfur lihıfzuzzer'lil askeril mansur.
Fi vilâyeti! emir ebil vefa mevlâna İsmail paşa
Biiznil vakıf alâ masalihül bilâd vc ibad elhaç.
Ali ağa sanehül melikül cevad alâ yedi İbrahim  ibn Musa
Bitarihül hayyül muğni.
(H ayyül Muğni) kelimesi B trberi egdec hesrıbile(G - 900)olduğuııdan(1080)tarihini gösterir.

(2) — İngiliz burcu yahut (Tam atül Ful) 
burcundaki tarih taşı: (Gabriycl Kolin cilt 1 say
fa 6<j No. 40.

Hatifi gayb bu burca tarih
Dedi bu beyti adim ül bedeli
Eyledi bunda binasın burcun
Reyi Alisi ile Hacı Ali.
Derzamani sene 1080 İsmail paşa
(•' Bu kitabenin tarihi (1077) olduğuıta göıe Ahmet paşanın o tarihte Cezayirde bulunması 

icap ediyor. Fakat Gabriyel Kolin bu burcun Ahmet paşanın (1656 - 1658) deki beylerbeyliğin - 
den daha evvel başlanmış ve paşayı mumaileyhin memuriyeti zamanında inşasına devam olunup 
Ali ağa zamanında bitirilmiş olduğunu yazıyor.



Birinci c i ld in  fihristi

Sahife:
3 — Başlangıç
3 — Şimali Afrikanın coğrafyası 
5 — Tarablusgarp, Bingazi, Fizan 
7 — Tunus, Cezayir, Fas

11 — Şimalî Afrika arazisinin tabiatının tarifi 
14 — Şimalî Afrika ahalisi ve kabileleri
16 — Şimalî Afrikanın Türklerden evvelki tarihinin hülâsası: Finikclilcr, Romalılar Van

dallar, Bizanslılar, İslâmlar.
61 — Portekiz ve İspanyolların Şimali A fıika faaliyetleri.
63 — Osmanlı padişahlarının saltanat tarihleri ccdveli 
65 — Barbaroslar: Barbarosların idaresinde Cezayir.
96 — Türkler, M urabıtlar, Kadiriler,
98 — Tunusun Hayreddin paşa tarafından zaptı.

100 — Şarlkenin Tunusa taarruzu ve yaptığı fecayi.
106 — Beylerbeyiler devri, Cezayirin usulu idaresi, haricî münasebetleri.
114 — Haşan paşanın Hayreddin paşaya vekilliği.
123 — Hayreddin paşanın oğlu Haşan paşanın Beylerbeyliği.
128 — Salih paşanın Beylerbeyliği.
134 — Mehmet paşa — Haşan paşanın ikinci defa Beylerbeyliği.
144 — Kılınç Ali paşanın Bcylerbeyiliği.
150 — Ahmet paşanın Beylerbeyliği.
156 — Ramazan paşanın Beylerbeyliği - Venedikli Haşan paşa - Ramazan paşanın ikinci 

defa Beylerbeyliği.
166 — 982 den 1012 ye kadar umumi vaziyetin hulâsası.
168 — Paşalar devri.
172 — T ürklerin dış denizlerdeki akınla rı.
177 — Mehmet paşa, Deli Ahmet paşa - H ızır paşa - Şaban paşa - Mustafa paşa - Hızır pa

şa (2. defa) - M ustafa paşa - Haşan paşa - Süleyman paşa - Hızır paşa (3. defa).
187 — Mehmet paşa - Mustafa paşa. Rıdvan paşa - Köse Mustafa paşa . Şeyh Hüseyin pa

şa - Köse Mustafa paşa - Katanalı Süleyman paşa.
191 — Şeyh Hüseyin paşa - Hoca Şeref paşa - H ızır paşa - Hüsrev paşa - Hüseyin paşa -

Yunus paşa.
196 — Fasın vaziyeti.
201 — Yunus paşa . Hüseyin paşa - Yusuf paşa - Ali paşa - Hüseyin paşa - Ebu Cemal Yu

suf paşa - Bursalı Mehmet paşa - Ahmet Ali paşa.
209 — Yusuf paşa - Mehmet paşa • Ahmet paşa - İbrahim paşa.
212 — Faşta haseni şeriflerinin hükümet kurmaları.
215— Ağalar devri.
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Satır Yanlış Doğru

4 au aroc au Maroc
4 avec les turcs avec les turcs
7 1930 Paris. 1830 Paris
5 (160) ve (1600) ve
6 kilometrelki kilometrelik
6 yalıktır. yalıklar

25 buralardan gelirler. buralardan geldiler.
31 mahut bir mahdut bir
11 kublu sahalara kumlu sahalara
17 iltin, Mısrata Ziltin, Mısrata,
18 Tarhouna ve Tarhouna yaylalarının ve
18 isimlerini yazmak isimlerini yazmamak
zı Boln muhitin Bahri Muhitin
45 karşı karışır,
34 yol kol
46 Fasındak Fas'ında

3 D rar Draa
10 Tesnif Tcnsif
17 Fas nehri Fas şehri
34 (Nehrousasssel) (Nehrouvassel)
45 Miliano nehridir Milianc nehride

4 Curcuna curcura
16 Sedjnam Sedjnan
28 yaylalardandırlar. yaylalardadırlar.
44 Şu noktaları Su noktaları
39 Ben burnuna Bon burnuna
35 Büzacene Byzacene

6 (ala colonia) (Sala colonia)
11 Sefi ile Safi ile
38 Şarşel Şerşel
41 ( Lisanı (Lisam
37 Baş ırk beş ırk
41 Bu baş Bu beş
32 (D odor) e (Diodor) e
44 piquct'nin Biguet'nin

1 gönderdik gönderdi.
13 maiyetinde mahiyetinde
37 ayırdı. ayırırdı.
22 tahdit tehdit
29 Roma şarş Roma şark
25 getirdi. girdi.
12 Mezinler... Merinler...
16 Elmuratıblarm Elmurab tların
40 eknebiler ecnebiler
37 Belogin ibni Ziri bin Meıiad Abdullah ül Mehdi [910] den

(272) ebu T
8 Abdullah Zübeyr Abdullah ibni Zübeyr

12 tikten (5) sene sonra tikten (5 ) sonra
2 Nafi Afukiye Nafii Afrikiye



Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru

24 2 28 Men o man o
24 2 37 Kamusül'âlm K amuujl'âlam
24 2 43 cuhredir.. Cuharedir.
25 1 S (Kusyla tbn  lemzem (K usiyla İbni Zemzem
25 1 12 Kusylanın Kusiylanm
25 İ 37 ve eyit ve Seyit
25 1 40 zan Biskıranın Şarki cenu

bisinde vc Seyit okbah
gelir. Mezar taşında yalnız 
[Haza Kabri Okbah]

25 2 30 Haşan Hassan
26 1 9 haife halife
26 2 8 raga'lar naga'lar
26 2 36 garp Arab
27 t 5 şeraiti şeriati
27 2 5 tarihleri fatihleri
29 1 12 hükûmetçi hiikümetçik
29 2 42 (M idariler (M idrarileı)
29 2 47 itizale tarikleri itizal tarihlerini
30 1 12 İdris ldrisi
30 1 15 küçüldü; (339 - 933) Endülüs 

Emevilerin, diğer taraftan 
Fatimilerin tazyiki ile yavaş 
yavaş küçüldü 339 - 933 En
dülüs

küçüldü; 319 - 933 de Endü
lüs

30 1 26 İdris ldrisi
30 2 19 Zuanalan Zuauaları
31 2 37 boğuştu. bozuştu.
32 1 3 hükümetleri oldu. memleketleri aldı.
33 1 41 çekiliyordu. Fakat Fatih çekiliyordu. Fakat arabalar 

ilerledikçe daha kuvvetli kabi
lelere tesadüf ettiler. Vc o za
man Berberilcrin hizmeti as- 
keriyesine girdiler. Bunlar is
tilâ ettiler. Fakat Fatih

33 2 8 ler. H ıristiyanlar saJıil mınta- 
kasım işgal etti - mîlerin ta
biiyetini kabul ettiler. Fakat 
N orm and'lann hücumuna kar
şı Buji'ye iltica ettiler. Hi - 
ristiyanların sahil

lar bir istinatgah bulmak ü- 
midile tekrar Fatimilerin tâbi
iyetini kabul ettiler. Fakat 
Normanlann hücumuna karşı 
Buji'ye sığındılar. H iris - 
tiyanlar sahil mmtakasını

33 2 33 Maleket Memleket
35 1 2 adaidinden pek akaidinden pek
35 1 . 27 fakir unvaniyle fakih unvaniyle
36 1 46 Tasif’in Taşif'in
36 2 43 vekat etti. vefat etti.
37 1 5 Nas.ır Nasır
37 1 26 iki defalurabitiyin iki defa murabitiyin
37 2 28 tbni Tumet tbni Tum ert
37 2 44 1087 de 1130 da 1087 de doğup 1130 da
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Satır Yanlış Doğrıı

İ t önüne öcüne
47 Sus, faks'ı Sus, Sfaks'ı
35 Elm ustansır veliat Elm ustansırı veliaht
21 Merkezi Meknezi

1 İspanya emiri İspanya emirleri
10 Merinlere Merinilere
27 (1269) da verildiği (1269) da devrildiği
36 terkedip dağırdı. terkedip dağıldı.
41 İbn Mersukun ibn Merzukun
31 (1330) da (1300) de
32 Bu zat vcsik'le Bu zat Vasik'le

2 Ebu Yahyalılar Ebu Yahyalar
26 faza konuluyordu. fız konuluyordu.

1 (1352) dc beni merin Bu- Binaenaleyh Beni Hafs hükü
3 yi'yi zaptetti; ve meti Tunus, Buji ve

41 1325 de 1352 de
2 burdur. buridir.

43 Ebülhasan Buyi Ebülhasan geçti. Ebülhasan
42 Bir defa Bir defa da
47 Ebu Hammun Ebu Hammu
26 (1338) (1383).
13 mağlûp oldu. Başı kesilerek mağlûp etti. Yine Tilemsene

oğluna gönderildi. girdi ;fakat Ebu
26 (Zeyaniler Ebu Zeyan) (Zenayiler) (Ebu Zeyan)
29 evvelâ msut evvelâ mesut
14 Abdülabbas Abülabbas
19 geçti. Ferdinand ve İzabclla- 

nin
geçti. Şehrin Ispanyollara

35 cihele hiristiyanlık cihetle hiristiyanlık
22 orusu, diğer ordusu, diğeri
34 divarların üzerlerine dıvarlann üzerlerine
28 joremino Jeromino

5 tevakkuf tefevvuk
1 İmparatorun im paratoru
3 ilk zaferidir. İlk deniz zaferidir.

26 (azan (gazan
26 ve üzerlerin bin ve üzerlerine bir

4 Milis. Milas.
5 Miğri. Meğri,

13 çkardktan çıkardıktan
6 ahşkan Türkler al skan Türkleri

18 aldıkları gemilere aldıkları gemicilere
28 bir f'ka bir fırka
31 etrafı efradı
15 ilgisi için ilgası için
39 kapısında yapısında
14 Tetvain Tetvan
37 korsanalara korsanlan
40 hükmeti hükümeti
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70
70
70
70
70
71
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75
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95
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96
96
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103
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S ü tu n  S a tır Yanlış D oğru

1 4 mukaddema mukaddeme
1 8 Şimale Şimali
2 13 menziil menzili
1 31 Don pedro Don Don pedro dö
1 42 toundu (4). tolundu (4).
1 6 Bıykl Bıyklı
2 15 Şchsuvazzade Şehsuvarzade
2 2 Emiri kadıya Emri kadıya
2 34 vallah ben vallahi ben
\ 6 (H cbcri sahih) (Ilab ri sahih)
1 11 Kırımda tekrar Kırımdan tekrar
2 11 kasması kaçmaması
2 46 Bozda adalı Boz< a adalı
2 49 ettiği tari- ettiği hari-
1 39 Madenî teşkilât M edeni teşkilât
1 40 Ucdaya işgal Ucda işgal
2 41 getirdilr. getirdiler.
2 17 teslim olmuştu. (1) teslim olmuştu.
1 8 biris idi. birisi idi.
1 21 umur olmuyordu. umur olunuyordu.
2 23 zulmünde canları zulmünden canları
1 36 7000 kilo 7000 kile
1 13 bir halde bir belde
2 25 kilo buğday. kile buğday.
2 37 bu garip bu gas'b
2 31 Sen Pol Len Pol
2 4 arada çözüne orada gözüne
2 24 sahili sık ve sahili dik vc
2 4 imkânın verince imkânını verince
2 22 — 3 —
2 15 1860 da yakılmıştır. 1860 da yıkılmıştır.
1 42 etmesi 13 etmesine ve 1518 senesi 13
1 47 hakiattc muzir hakikatte muzir
2 3 korsanlıktan çalışan korsanlıkta çalışan
2 6 ken esirlerin asıl iken esirlerin asil
1 21 burada iki. burada idi.
2 20 (Sekivctül H am ra) (Sakiyetül H am ra)
2 26 kovtur. yoktur.
2 38 şevlerinin şeyhlerinin
1 20 tsnanvannı elinde İspanyanın elinde
1 44 takılms ve tıkılmış vc
2 19 Mesavıh’e çelerek Mcşayih gelerek
1 1 S:m»1î Afrika Şimali Afrikada
I 41 memur etti memur ettiği
2 13 rekoilmesi çekilmesi
I 39 hazret hazel
1 3 Cezavir şehrinin kıırt"1u«ı> Cezayir şehrinin kuruluşu
2 34 Hiinva mantalarımn dünya matalarının
2 36 »alar galer



Sayfa Siitıın Sulu Yanlı.* Doğru

105 2 44 bu geçşeklik. Bu gevşeklik
106 2 7 lariyle heyet lariyle altı bölük idiler. H er 

bölüğ’Un bölük ağası, kethüda 
yeri ile hatip ve kalfamamlarile 
heyet

108 1 34 usul itmal usul ihmal
111 2 47 34 hatahane 34 hastane
114 1 23

Hadım Haşan paşa
114 25 Şarlkcnitı Tunus Şarlkenin Cezayir
114 2 33 1 — Grammont Taharka 1 — Grammont Tabarka
118 1 14 Kaçanları topluyarak Kaçanları toplıyacak
121 1 48 Harb ettiler ( *). H arbettiler (4).
121 2 11 yalamıştı (4). yalamıştır (5 ).
121 2 43 (1) - ( 2 ) -
121 2 44 (2) — Far Bige. (3 ) — For Bige.
121 2 45 (3) — Grammont.
121 2 46 (4) — (D  -
121 2 49 (4). (5 — For Bige
122 î i Emaret davası Emaret davacısı
124 2 45 Kadri ve Kaidi ve
124 2 46 ve mukaveteleri vc mukavemetleri
125 1 14 hükümdarı ilâm Hükümdarı ilân
126 1 9 Elnascır Elnasır
127 2 25 tsc tenkit edişadan ise Haşan Paşadan
128 t 15 Turgut, vargab itaata T ugurt. vargale itaata
128 I 39 Togurt T ugurt
130 2 25 Kabul et - yet kabul etmişti. Şehir kenarında 

eski Faştan bir heyet
131 1 26 Etrafında arasında
131 2 23 münafıklar tarafıkları vc münafıkları ve
131 2 37 Ebülmümini Abdülmümini
132 1 41 Aptulah. Abdullahı
133 2 37 Adirya Andirya
135 2 35 Sene 1377. Sene 1877,
137 I 29 Takiben erzak takiben ilerler iken erzak
137 2 25 Mağğran mazagran
137 2 43 tki asar içinde İki asır içinde
138 1 23 Buhasunda Masan paşa 

uyuşacağını
ile Bu izdivaçla ıttihadc

138 2 39 yahut Klaar yahut Klaa
139 1 22 Hazırlıkları Tıırguda Hazırlıkların Turguda
140 I : ı Köse Mahmut ta kâhya Köse Mehmet dc kâhya
140 1 28 Ccniveye Cenineye
141 I 13 Beklemilerk beklemiyerek
142 1 3 Bir fü n  alta bir gün volta
142 1 7 Boş beş
145 2 3 Bu arazive Bu arızaya
146 1 17 Kılız Ali Kılıç Ali
147 I 21 zah aliyi Ahaliyi
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152
153
154
154
154
154
154
155
156
156
156

156
157
160
161
162
164
167
173
182
184
185
185
190
190
190
195
195
195
195
195
196
197
197
197
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198
199
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204
204
204
206
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iitıın Satır Yanlış Doğru

1 31 Ce- olmakla Cezayire karşı olacağı da ha
ber verilmiş olmakla

1 8 arzı mazhar arzı mahzar
1 34 ve sair olup ve sai olup
1 29 başlıyordu. bakıyordu.
1 32 nihayet niyyeti
2 29 ayat ve yat ve
2 39 eder sis. edesiz.
2 43 vc hadi gaflet ve dahi gaflet
1 2 dursa Tunus olursa Tunus

8 Don kişat Don Kişot
11 ( Kasrülkebir Kasrülkebir
14 M urat reis - Haşan paşanın 

korsan -
Cafer Paşanın beylerbeyli.’ i-

1 17 M üvckkılatjllah) M ütevekkilalallâh)
1 11 Müvekkil mütevekkil
1 8 vardır ki asker vardır ki Portakal asker
1 34 İse Postehiz İse Portekiz
1 33 çiharılması çıkarılmaması
2 6 Gizlike gizlice
2 6 Casurlu casusu
2 17 başlama maıştı. başlamıştır.
1 31 tcamal teamel
2 21 Krar buna karar buna
1 11 Zeffoun istikâmcığım Zcffoun (1) istihkâmcığını
2 38 Umrayı ümerayı
1 16 (1022 - 1613) de Şeyh Hü- (1022 - 1613) de (H ü.
1 19 Cczayirliler Cezayirlilerle
1 25 (Bcaulie) (Beaulieu)
1 18 serbesir.) serbesttir.)
1 19 tmiyazlı imtiyazlı
1 38 ti. Buralara tı (1 ). Buralara
2 28 uyandırdı (1). uyandırdı (2).
2 46 (» ) — (2) —
1 43 olması ümidi olması için
1 36 döndü (1). döndü (2)
1 46 öldü (2). öldü (3).
2 3 eylemişti (3 ). eylemişti (4).
2 11 (M arki Sen Jarm en) (M arki Sen Jermen
2 48 ( 2 - 3 ) — (2) —
2 37 (1) (2)
2 38 ( 1) Ogüst Kur.
2 7 Ahmctte Ahmetten
1 17 (1064 - 1643) (1064 - 1653)
2 10 Fakat Tafsilâtta ve Allaş Fakat Tafilâtta vc Atlas
2 33 Mondragen, Mondragon,
2 34 sayarak soyarak
2 36 g :riğmiyorlardı. girişmiyorlardı.
1 4 Şahkan Şahkarı
2 28 hazimetlerini hezimetlerinin


