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Dayılar devri hakkında umumi malllmat 

Dayıııın intiluıbı ve tebdili - Dayınırı ya§ayı§ı - Bütçe açığı - Cezayirde Yahudiler -
Gmıimer mullarıııın sotı~ları - Yahııdilerin niifuz kazemınası-Fas ı •e Tunus l'ergileri -
Kor.mnlı~ırı diişme.~i - Yeni iıl§aat ve canlandırtiUl - Divanı lııımayımun lıiil•iimleri -

Cezayiriıı soıı zamanki hali 

Tunuata tatbik olunarak iyi neticeler ver
diği görülen daydık şekli idaresinin Cezayirli
lerce de kabulü kararlaştı. (Dayı) intihapla ola
cak ve kaydı hayat ~rtile bükilmetin başında 
bulunup divanla birlikte itleri idare edecekti. 
Cezayirde beylerbeyi olarak gene pa§a buluna
cak, fakat nüfuzu olnuyacaktı. 

Dayılığın ıkurulu§unda reisierin büyük te
sirleri olduğu ilk dört dayının bahriyelilerden 
olmasından anlaşılır. Bahriyeliler yeniçeriler
den Üstlin olduklarından dolayı bunlara istina,
den hükumet ettiler. Yeniçeri divanı gene top
lanıyordu. Fakat bu, şekli muhafazadan ibaret
ti. Maamafih dayılarıo asılları gerek bahriyeli 
olsun gerek yeniçeri olsun her halde korsanla· 
nn iyi, kötü hallerine göz yummağa mecburdu· 
lar. Halbuki korsaniann her millete sataşmaaı 
hİristiyanları da mukabeleye mecbur ediyordu. 

A vrupalılann donanma gezdinneleri, Ce
zayiri bombardımanlan ahaliyi ıkorkutınuş ve 
reislerir• kuvvetini azaltmı§ olduğundan yoldaş
lar yavaş yavaş eski kudretlerini ele aldılar. 
Fakat yeniçeriler de bozulmuş ve azalmışlar
dı. Mevcutları eskisinin üçte ikisine inmifti. 
Yeni efrat bulmak zordu. Anadoludan artık 

eskisi gibi yiğit, delikanlı değil serseriler, di
lenciler geliyordu. Eski yeniçerilerin döl(ün
tüleri ise evvelce ka:rlanılnu§ imtiyazları mu
hafaza etıneği dÜ§ÜnÜyorlar ve her deiitilik-

te ihsan ve hediyeler istiyorlaı· ve uluEeleri
nin terakkisi ile uğraşıyor ve kıyamlar, giz
li ihtilaller tertip ediyorlardı. 

Y eniçerilerin ahlakı da değişmişti. Padi
tahın fermanına evvelce olan dindarane hür
metleri silinmişti. Dayılann hayatı şarap ve 
afyonla sarhoş olmuş haşin ihtiyarların keyfi
nin oyuncağı olmu§tu. (1). Cezayir beyle~ 

beyliğinin kuruluşundan (1070) 1659 tarihine 
kadar gelip giden otuz kadar pa§adan yalnız 
tekkelerli, §ahsi bir intikam saikasile öldü
rülmüştiı. Halbuki ağaların kaffesi ve dayılann 
yüzde ellisi mutlaka öldürülmüttür. 

Maanıalih bir günde yedi pa§8DJD öldü
rüldüğü hakkındaki rivayet bir hurafedir. lt
tihaz olunan karara göre dayı umumun yapa
cağı bir meclis tarafından seçilecekti. Fakat 
ekseriya böyle yapılmıyordu. Dayı istifa eder 
yahut ecelile ölürse (ki 28 kitiden ancak ll 
inde vaki olmuştu) ve kimin dayılığa geçeceği 
evvelce kaı·arlaşmı§ olursa vukuat çıkmazdı. 

Fakat eğer da yı c eb ren iakat edilmiş olursa 
katiller hemen cenine sarayına kotar ve içlerin
den beğenmediklerinin dayılığmı hemen ilan 
ederlerdi. Bazan bu sıralarda mütbi§ ve kan
lı boğuşmalar olur; galip anla§ıp Yetil 
sancak çekilerek top atılıncaya kadar kantıklık 
hüküm sürerdi.lntihap olunanrn taraftarları elde 

( 1) - Grammont. 
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kılıç dayıyı muhafaza ederler ve hemen or .. cık 
ta el öpülerek intihap tamam olurdu. Bu esna
da · esirler öldürülen dayının hemen sıcak o
lan cesedini avluya sürüklerlerdi. 

Dayının intihabı bitince, her tarafa mu
hafızlar gönderilir ve sükiinet yerine gelirdi. 
Dayının, pa§a divanının mürekkep olduğu zeva
tın ayni bir meclisle İstişare etmesi lazımdı. 

Fakat sonraları divanın ehemmiyeti kalma -
cb. Beyhude merasim tekline döndü. Divan aza
larını dayr seçerdi. 

Daydar cenine sarayında solakların, ça
vuşların gözü önünde yaşamağa mecburdular. 
Muhafızlar dayıyı hiç gözden kaçırmazlardı. 

Dayı intihabı gününden itibaren ailesinden ay
rıbrdı. Çünkü saraya kadın girmesi yasaktı. 

Kadınlar yalnız mahkeme günleri gelirlerdi. 
Dayı per§iembe günü öğle namazından son.ra 
kendi hususi ikametgahına gider, aileaile gö
rüşür ve cuma gecesi evinde kalır,. Cuma gü
nü öğleden evvel Muhafızlar oradan alarak 
cuma narnazına camiye götürürler, saraya ge
tirirterdi. 

Maaşı, yeniçeri maaşı idi. Kendisinin ve 
ailesinin yiyeceği hükUınet tarafından tedarik 
olunup verilirdi. Fakat memuriyetlerin tev
cihinden; müsaderelerden, cezayı naktilerden, 
korsanhktan, esirlerin fidyei necatianndan al
dığı aidatla sefirlerin, konsolosların, sancak 
beylerinin hediyeleri, asıl mühim yekün tutan 
tahsisatİ idi. Eğer dayı öldürülmüş ise malını 
hükümet zaptederdi. Varisieri canlannı kurta
nrsa kendilerini mes'ut sayariardı (1). 

Her .halde dayılann hayatı imrenilecek bir 
tey değildi. (Piskopos segorbe) dayılan: (Ta
baasının esiri, esirlerin kralı, serbeatisiz müs
tebit, kansız) ıkoca, çocuksuz baba, hazinelerine 
sahip olaınıyan zengin) diye tavsif ediyor. 

Cezayir eyaletinin taksim olunduğu liç 
sancağın varidatı yeniçerilerinin tabsisatını ö
deyemiyordu. Kalan açığı lsveç, Danimarka, 
Hollanda, Toskana, Venedik, Raguza, Hanaea
tique şehirlerinin vergilerile kapamak müm -
kün oluy?rdu. Fakat bu paraların alınma za
manları muntazam değildi. Yeniçeriler ise bir 
gün beklemek istemezlerdi. Bundan dolayı 

dayalar yahudilere rnüracaatla ödünç para al
mağa mecbur kalmışlardı. Y ah'!dileı· dayıla. 

nn evvela bankerleri, sonra siyasi mutavanıt-

ları ve sonra müşavirleri oldular. Yahu di nü
fuzunun çoğalması Cezayir tarihinin en merak
lı ve en az tanınını~ kısmıdır (2). 

Kudüsün ilk zaptın danberi Afrikada Ya
hudi vardı. Muhtelif memleketlerden ayrı ay : ı 

zamanlarda parça parça muhacirler gelmişti. 

İlk muhacirler İspanyadan kovulanlardı. Bun
lar; Düran (Rachbaz) ve Farbat (Ribach) adlı 
iki babamın idaresinde idiler. Şehirde oturmak 
için Hayrettİn paşadan müsaade aldılar. 

Nüfus- başına vergi verecek, muayyen bir 
yerde dökıkanlan olup başka yere naklederniye 
ceklerdi. 

(Haydo) Yahudileri, İspanya ve Balear
dan gelenlerle Kudüsün Romalılar tarafından 

zaptım müteakip memlekette bulunmu ır olan
lar namile üçe ayırıyor. Bunlar (1580) de 
(150) aile olup kuyumculuk, sarraflık, sikkeci
lik, seyyar satıcılık yapıyorlardı. Zenginleri 
tkorsanların ganaimini alıp aatar ve Tunus ve 
ı;tanbulla iş görürlerdi. Bir sinagonlan ve ara
lanndaki nizaları halleden bir reis yahut kasıs

ları vardı; koyu. renkli elbise giyrneğe mecbur 
olup en ufak bahane ile ş iddetli cezt.ilara uğ
rarlar ve halkın en a~ağısı olup hiristiyanların 
ve hatta esirlerin bunlan dövmeğe salahiyetle
ri vardı. (1634) de miktarları on bini bulmuş 

olduğunu (Perdan) söylüyor. Lojie de Tasse 
(1725) de Yahudilerin miktannı (15.000) gös 
teriyar ve ikiye ayınyor. Bir kısmı bahsedilen 
yerli Yahudiler olup ekseriyeti te~kil ediyor
lardı. Ikinci kısmı Frenk Yahudileri olup, bun
lar halyalı ve bilhassa (Livom)lu idiler. Tas
kana dükası bunlara Livorn'da esir ve gana
yim deposu yapınağa müsaade vermişti. (Sent 
Etien) papaz tarikatinin reisi olan bu dükler, 
böyle ticarete müsaade olunrnaması hakkında 

diğer hiristiyan prenslerinin şikayetlerine hiç 
aldırrnıyorlardı. ( 3) . 

Ganimet eşyasından müslüman memleket
lerinde satılması zor yahut karsız olanları Ya
hudiler alıp burada satıyor ve çok kazanıyor
lardı. Bu alış veriş neticesinde iki memleket 
Yahudileri arasında münasebet sıklaıtı. Livorn 
Yahu dilerinden bazılan gelip Cezayirde yer
lettiler. Çok zengin oldular. Beylerin, davıla

nn paraca sıkıntılı zamanlanndan istifade 

(1 - 2- 3) - Grammont. 



ederek yün, deri, balmumu ticaretinin inhisarı
nıı aldılar, Cezayir tebaası olmadıklanndan 

Fransız konsolasunun himayesine girmiılerdi. 

Binaenaleyh Avrupalılar gibi giyinir, istedikle 
ri yerde oturur, y~rli Yahudilerin uğradığı mu
ameleden azade bulunur idiler. Fakat bu Yahudi· 
ler Fransızlar kadar vergi verirlerdi. Yalnız 
Yahudiler Fransızlardan gördükleri himaye
ye mukabil Fransız konsoloslarının aidatını da 
vermediler. Yerli ve nüfuzılu zatlarla ve hatta 
dayı ile ' ortak olduklarını gösterip konsolasa 
dirsek çeviriyorlardı. 

Konsoloslarla Yahudiler arasındaki bu mü
tadele divanın ve dayının Fransız konosolosu i
le danlmasını intaç etmişti. Ingiltere ve Ho
landa ~ark ticaretinin fedakarlığa değeri ol -
duğunu çok iyi anladılar, nüfuzlu Yahudilere 
ticari menfaal ve herliyeler vererek uyuşma

larını konsoloslarına tavsiye ettiler. Yahu di 
nüfuzu gittikçe büyüdü; Avrupa ile Cezayir
liler arasında mufavassıtlık yapacak ve 'kendi 
menfaatlerir.in icabına göre mukavele yaptı

racak ve hariJ ettirecek hale geldi. Bu nüfuz 
on sekizinci asırda daha büyüdü. Nihayet Bak 
ri ve Busnaş sefirleri dayı ile doğrudan doğ
ruya konuşmağa bırakrnıyarak kendileri mua
hede yapmak ve sancak beylerini azietmek ve 
tayin etmek ve korsanlığı idare ve ticaret ta
rifelerini lertip eylemek derecesinde Cezayirin 
hakiki kralı oldular. Fakat bu zaman, sıkılmış 
olan unsurların kendilerini kurtarmadığı rneş' 

um bir kanuna tabi olarak kendilerini cebbar 
ve zalım mevkiine geçirdiler. Umumun kinini 
üstlerine çektiler. NEticede bir kaç Yahudi bü
yüğünün başı yuvarlandı. 

Yahudi nüfuzunu kuran (Salamon Ja·kete) 
isminde Livornlu bir Yahudidir. Pet( çok yaşı
yarak (1724) de ölmüştür. Logie de Taıısi 

bunun için (çok mahir entrikacı, her türlü 
mücrimane yollarla büyüklerin zihnine girmiş, 
zaptetmiş ve dayılığın menfaatine kendisini 
merbut gibi göstermiş bir Yahudi idi) diyor. 
Dayılığın harici siyaseti de dahili siyaseti gibi 
mali meselelerin hfıkimiyeti altında idi. Kor
sanlık ocağın en baş B"elir menbaı idi. Bundan 
vaozgeçmekten lcimse bahsedemezdi. Oayılar 

Fas ve Tunusavergi koyarak yeni varidat men
baı bulmağa kalkıı tılar. Fakat Faslılar bu bo
yunduruktan çabuk kurtuldul!lr. 
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Tunusta ise beylerbeyiler taahhütlerini mun 
lazaman yapmıyorlardı. Her vergiyi almak için 
bir sefer yapmak icap ediyor, bu da karlı bir iş 
olmuyordu. Artık ikinci derecedeki Avrupa 
devletlerile uğraşmak lazımgeliyordu. Fakat 
artık ne eski cengaver· reisler ve ne de eski ar
zu kalmıştı. Çevik kadırgaların Akdenizde ha
kim olduğu ve ufacık bir geminin kendisinden 
on defa büyüklerine c.esaretle hücum ettiği de
vir geçmişti. Büyük korsanlar ölmüştü. Gemi 
donatıcdar çok tehlikeli olan bu işten lezzet al
mamağa başlamışlardı. Iyi silahlanmış ve iyi 
kumanda edilmekte bulunmuş olan tüccar ge
mileri kendilerini müdafaa etmekte olduklann 
dan Cezayirin de kuvvetli bir donanma vücu
da getirmesi zaruri idi. Dayılar inşaat tezgah
larını ıkurdular. Ormanlar için idare hizmeti ya
pıp (Mokrani)yi buna tayin ettiler. Orman 
idaresinin adı (Kerest.e) idi. Mühendisler ve 
top döküm ust~lan buldular, gemiler ve fırka
teyr.ler yaptırdılar, Yahut satın aldılar. 

Fransızların şikayetlerine rağmen lsveç, 
Norveç, Hollanda t.ükumetleri de dayılara 

top ve mühimmat tedarik ve ita ettiler. Binaen· 
aleyh kendilerini derleyip toplayan korsanlar 
küçük hükumetiere ~ataşmakta herdevam ol
dular. Küçük hükumetlerden birisi Cezayirle 
sulh yapmak isteyince o hükumetten senevi alı
nan ganimet derecesinde bir vergi talep olu
nuyordu. Fransa, Ingiltere, Rusya, Ispanya 
müsteana olmak üzere bütün bahri milletler hiv 
birini müteakip, konulan şartları kabule mec
bur oldular. Bu hükumetler evvela Osmanlı 
hükumeti ile muahede yaparak rneıik\ır hü
kumetin bi~ eyaleti olan Cezayirde bu mua
hedeyi tatbik ettirmek ve bu suretle Cezayir
Iiierin elinden kurtulmak istediler. Osmanlı 

hükumeti ocaklara ~öz geçiremediğini itiraf e· 
demiyerek Avrupahlann istediği gibi bir fer
man yazıp ve elçiye ıkapıcı başıyı katıp gön
deriyordu. Fakat kimse fermana ehemmiyet 
vermiyor, hatta fermanm kabulü bile her za
man ayni veçhile olmuyordu. Eğer memleket 
bolluk ve rahat ise lcapıcı baıı büyük meraaim
lerle kar,ılanır, hürmetler ediler, sonra padi
şahın aldatıldığı ve hünkinn kendi sadık ev
latlarının açlıktan ölmesine razı olnuyacağı ve 
korsanlıktan batka geçinecekleri bulunmadığı 
ve eğer yeni~erilerinin alufeai l1tanbuldan gön 
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dec-ilirse fermanı hümayunu hemen icra edecek 
leri anlablır ve istihza edilerek hiç bir şeye 
muvaffak olaınalian geri gönderilirdi. Eğer ge 
len heyet Veba, kıtlık, denizdç bir uğursuzluk 
zamanına tesadüf ederse Cezayiriller asıl o za
man sertliklerini gösterir ve heyetin geldiği 
gemiyi istihkimlann toplarile tehdit ederek 
hemen geri döndürürlerdi. Dayılara vergi ver
miyen hükiimetler de hediye §eklinde gene 
vergiye bağlı idiler. 

Ingiltere Akdeniz ve sahili ticarethanele
rinin sahibi olmak emeliyle beyliği Fransa a· 
leyhine kışkırttığı :z:aman külliyetli paralar 
döıkerek bu hediye usulünü koydu; sonra adet 
oldu. Önüne geçilemedi ve 1816 ya kadar sür
dü. 18 inci asırla beraber Cezayir ocağının da 
sukutu ba§lamı§tı. Yeniçeri ve Bahriye kuvveti 
hergün a2alıyordu. Perdanın (1634)de(22000) 
k~i olarak gördüğü yeniçeriler (1769) da 
(5000) ve 1817 de (3200) e inmiş olup bu
nun bin kadarı malul ve ibtiyardı. 

1850 den sonra daydar beheri bet yüz ka
bili efrattan mürekkep iki zuav (Zuhaf) tabu
ru ile kul oğullarını a:ıkeri ıkuvvete ilaveye 
mecbu11 olmuJlardı. Veba ve kıtlık Cezayirin 
nüfusunu da azaltınışb. Haydo Cezayir ~ehri· 

nin nüfusunu (60,<i00) bulmuştu. Perdan 
(100.000) gördü. Fazlalık Endülüsten muhacir 
gelrnesindendi. 18 inci asrın ortasında (Juan 
Cano) nüfusun elli lbin olduğunu söylüyor; 

( 1830) da Fransızların işgalinde (30.000) DÜ• 

fusu ıkalmıttı. 

Mühtediler de faaliyet ve sergüzeştcilik· 

lerile beyliğin esaslı kuvvetlerinden iken bun· 
lar da kayboldular. Esirler de çok kalmaını§lar 
dı. Perdan (25.000) Gramay (30.000) esir 
görmüşlerdi. 18 inci asnn ortalarında ancak 
(3000) esir vardı. 

Reisierin ve hususi §ahısların hesapsız esir 
zindanlarının kapılan kapanınıştı. Hükumete 
ait zindanlar boşalınıştı. Yalnız (Beylik) (Ga· 
lora) (Seydi Amudat) zindanlannın her üçün
de (1800) esir kalnvşb. 

(1620) de korsanlık mevsiminde (80) i 
büyük gemilere kumanda etmek şartile (300) 
reis çıkaran liman artık boştu. (1725) de 
Logie de Tassi Cezayir limanında (10-52) 
toplu (24) gemi bulmuştu. Kırk dört sene son 
ra (3--26) toplu olarak on yedi gemi kal
JTU§tı. Bunların dokuzu bükilmetin ve sekizi 
hususi şahısların idi. Bedesten tenhalaşmıştı. 

Esir ve ganimet malları satan tellalın sesi ar
tık işitilmiyordu. Evvelce o kadar şen, zengin 
ve canlı olan Cezayir, Hristiyanlığın altınları 

akan şehir hazin ve sefil olmuştu. 
Kazanç hevesinin ve kolay zevk hülya

sının çektiği kervanlar artık yollarını unutmuş· 
lardı (1). 

(ı) - Grammont. 

-2 -

D YILAR DEVRI (Mahat) 

Ilk dayı Mehmet - 2.5 Fransız esiri meselesi- ispanyollarm Tlemsene ilPrlımu•IPri 
Narburgun niimayişi- Hollarıdalılarla sulh - llayet ve VirPl heyeti - Frun.~ravıı harp 
ilanı - Mehmet dayınm istifasi/e yerine b11ba flasan geçti - Diiguesnenirı (1094·1682) 

taarruzıı 

Ilk dayılığa Hacı Mehmet adlı ihtiyar ve a
deta çocuklulk haline gelmiı bir reis intihap o
lunmu§tu (1082-1671 ). On bir sene dayılık 

yapb (1). Fakat iıleri damadı baba Hasan gö
rüyordu. Baba Hasan sert, zalim, hırslı, evham
lı . ve çok fena huylu idi. Dük de Bofor ve 
Komandör Pol iki güzel gemisini zaptetmiş 

olduklanndan ihtiyar dayının Franaızlara hiç 
kveccühü yoktu. lnıili.zler bunct.n iattt.de • 

derek (1082-1671) senesi nihayetinde bir ınu· 
ahede yapabildiler. 

( 1083-1672) senesinde veba devam etti. 
(1084-1673) senesi ağustosunun sonunda (AI
mcras) sekiz Fransız gemisi ile Cezayire gele· 
rek bazı esirleri istedi. Divan da Marsilyadaki 
Türk esirlerinin verilmesini teklif etti. Bu N· 

(ı) Forbiıe. 



rada (14 EylUl 1673) de yinni k~dar esir 
Fransız· donanmasına kaçblar. Alelade za
manlarda şehirde serbest veya hi:ıımette bulu
nan esirlerin kaç~sı ihtimali yoktur. Çünkü 
karadan kaçanlar kabilelerio eline düşerek da· 
ha fena muamelelere uğrarlardı. Deniz tara -
fından da gemilerin nazarından !kurtulmak ve 
bir deniz vasıtası ve yiyecek ve silah tedarik et 
mek imkansızdı. Tutulanlar çok §iddetli ceza 
görürlerdi. 

Fakat bir ec n ebi donanma gelince esirler 
bir tara.<a sakla·.l! t> geceleyin gemilere kaçına

ğa can atarlardı. Gemiler bunlan kabul eder 
ve geri vermezlerdi. Bu defa dahi böyle oldu. 
Dayı Fransız konsolosu Bordieu'yü yollaya
rak Ahneradan esirleri istedi. Filo kumandanı 
esirleri ve ıkonsolosu alarak yelken açtı gıttı. 

Bu gidiş hacı Mehmede ilanı harp tehlikesi gibi 
göründü; (Le Vachcr)adlı papazı çağu·arak 

konsolosluk vazifesini yapmasını rica etti. <\y
ni zamanda Fransız konsolosuna da mektup 
yazarak rneseleyi anlattı; Fransızlarla sulh ar
zusunu bildirdi. Esirlerin sahiplerini kendi 
parasile susturdu ve mesele kapandı. Hacı 

Mehmet Fransı~larla anlaşmağa çok çalı~tt fa
kat Fransızlara müesair olamadı. Kral meclisi 
Cicel bozgunluğunun intikamını alınaik için Ce· 
zayirle cenge karar venni§ti. Bu esnada Fran
sız konsolosu olan (Le Va ch er) yirmi beş se· 
nedenberi Cezayirde bulunmu§ bir papazdı. 

Fakat ~Övalye (Avrieux) isminde tiyatrocu 
tavırlı, tkendini beğenıni§ birisi 10 eylul 1674 

( 1085) de konsolos olarak geldi. Dayı bunu iyi 
kabul etmedi; çünkü azameti ho§llJ\a gitmemit
ti. Fransız konsolcsu gddiği gündenberi, Mezo 
morto Hüseyin Ağa tarafından bir (Livom) 

gemisinde tutulan yirmi beş Fransızın serbest 
bıralalmasını istiyordu. Bu yinni beş kişi Ro
maya gitıneıkte olan erbabı zevkten idiler; Ceza
yiriiler bunlardan çok para alacaklarını ümit 
ediyorlardı. Dayı da Ispanyailardan kaçarken 

(Port Vendre)de karaya düşen Barkanın tay
falarını Fransızlardan istedi. Bu tayfalar her 
türlü kanun ve usule mugayir olarak Marailya 
galerierine atılmışlardı. Per Levaşe Türklerin 

tutulmasının haksız olduğunu kral meclisine an 
latmağa çalı§mı' ve meclis de serbest bınıkılma
larına emir venni§ti. Fakat Türklerin bulunduk 
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lan galerierin sahiplerinin suiniyetlerinden do
layı bıra.kılmaları uzuyordu. 

Per Leva:şıe esir Fransızlardan birini kur
tardı. Dayı bununla on dördüncü Luiye mek
tup yolladı. Mektupta kendisinin sulbii muha
faza için olan gayretini izah ve Türk esirleri
nin mümkün olduğu kadar çabuk gönderilerek 
sulhün idamesinde kendisine yardım edilme • 
sini ve ıkonsolosun yerine De Bordieu'nün tayi
nini rica etti. Konsolos Avrieux divaıun ken
disini kovacağını aniayarak larnail pa§llya veda 
ile 1(30 Nisan 1675) 1086 da çıktı gitti. Per 
Levaşe gene konsolosluk vazifesini aldı. 

lapanyollar kaptan (Magellanez) kum'\nda 
sında bir filo gezdiriyorlardl. Fakat bu filo 
1675 ve 1676 da reisierin Lizbon havaliaini vur
malanna mani olamadı. IspanyaUar Oran ia sı
kışıp kalmı§lardı. Biraz genitlemek istediler. 
Bir kuvvet tertip ederek etrafa saldırdılar. Bu 
kuvvet Tlemsen yakınlarına kadar gitti fakat 
bozulup geri geldi. Yerliler telaar Oranı sardı
lar. Dayı yeriilere yardmı için yeniçeri yolla
d.ı. lhata üç sene sürdü. Iki taraf da vebadan 
hayli telefata uğradılar. 1678 kanunusanisinde 
lspanyollar huruç yaparalk Araplara epeyce 
telefat verdirdilerse de Haziranda gene kalele
re bkıldılar. Cezayir gemileri de Oranı deniz
den abloka etınitlerdi. 

(1678} efe Ingiliz donanması (Narburug) 
kumandasında Cezayir önüne geldi. Gösteri§ 
yapb; birkaç gü lle_ atb. Fakat yeni istihkam • 
lara konulmu§ olan (15) &anlimetrelik iki ba
tarya lngi~eri uzaklatbrdı. Per Leva§e (Li
vorn) gemisinde tutulmut olan yirmi dört 
Fransızm kurtulması için, esir olan Türkleri 
getireceğini §ah&an temin etti. Fransızlar da 
serbest bırakıldı. Fakat esir Türklerin yerine 
Marsilyadan kör, topaJ, illetli birkaç Endülüs
lü gönderildi. Bu hal6 kar§ı Divan pek haklı o
larak lazdı. Konsolos Kralın aldabld'ığım ve bu 
hata.nın tamir olunacağını pek müpcülatla t~ 
min ve divanı teskin etti. Bu sırada bir mesele 
daba çıktı. Ispanya galerierindeki esir Türk -
lerden yediai kayılda kaçımılardı; Fransızlar 

bunlan tutarale lciirek zindanına attılar. Biça
re konsolos bunun ne kadar fena neticeler ve
receğini Kral meclisine aniatınağa çok uğra§h. 
Fakat Fransa sarayı kralisi (böyle hırsız kor
sanlarla mukavele ;yapmak Fransa krıılmın P· 



nına layık değildir) cevabını verdi. , Perlevaşe 

kendisinin değiştirilmeııini iı~teyip duruyordu. 
Fakat yerine kimse gönderilmiyordu. Meseleler 
bu hatde iken (De Tourville) ecnebi gernilerde 
esir edilmiş olan Fransızları kurtarmak için Ce
zayire geldi. Hürmetle kabul edildi. Dayı, heı· 
ne kadar muahedeler kendisini mecbur etmi -
yorsa da gene arzusunu yapacağını söyliyerek 
esirleri verdi. Donanma Tunusa gitti. Fakat 
ertesi gün iki esirin donanınaya ıkaçrnış olduğu 
anlaşıldı. "Konsolos mes'ul tutularak hapsedildi 
ise de gene bırakıldı. Bu vakalar Fransızların 

hıraız dedikleri kahraman reisierin ne kadar 
alicenabane hareket ettiklerini ve Fransızların 

haksız ve yolsuz muamelelerini gösteriyor. 
Hollandalılar alb senedenberi hediyeler 

vererek istedikleri sulhü 1678 senesi mayısının 

birinci günü imza ettiler. Hollanda her sene ver 
gi olarak Halat, Direk, Barut ve Gülle verecek
ti. Laheyda bulunan Fransız sefiri Kont D'a
vaux bu şarb protesto etti ve malzeme yüklü 
gemileri zaptettireceğini bildirdi. Maamafih 
bu muahede bir işe yaramadı. Korsanların tah
ribab yavaşlarnıyordu. Cezayir zindanları esir
lerle dolmuştu. Korsanlar (1679) da Asor ada
tannda, ( 1681) de Napoli civarında, sonra Si
cilya, Korsika ve Papa hükumetlerinde kendile
rini göstermişlerdi. (Çivita vekaya) nın topla
rının önünde on tartan zaptettiler (1). 

Fas hakimi Molay larnail (1679) da bü
yük bir ordu ile yüksek yayialarıo cenubundan 
(Şelif)in yukardarına kadar çıktı. Fakat .,rada
ki küçük Türk kuvvetlerile kar~ılaştı, ordusunu 
teıııkil eden Arapların kahraman ve mutazaman 
Tür'k askerine karşı durmaları mümkün ola
madı, hepsi kaçblar. Fas hülriimdarı da statü-
ko esasına göre sulh yaparak geri döndü. (2). 

1680 (1091) senesi eylülünün on birinde 
(Du Guesne) Ce7,1lyire geldi. Dayının huzuru
na çıktı, şika:retler etti. Cevap olarak Marsil
yadaki Türklerin verilmesi teklifini aldı ve ge-

ri döndü. 
1681 (1092) Şubatında Babülvaddd<i ba

rut deposu patladı: Dörtyüz ev yıkıldı, hıtyli 
adam öldü. Virelie ve Hayetden mürekkep bir 
heyet Fransa ile Cezayir arasında mün'akit o
lan muahedelerin ahkamının tamamile yap.lma
aını ternin ve her ne suretle oluna olswı 

Franerzların eair edilmiyeceii §&l'tmı Cezayir • 

Iiiere kabul ettirmeık için Cezayire geldiler. 
Divan buna da razı oldu. Yalnız esir bulunan 
Türklerin geri verilmesi gibi pek haklı ve pek 
küçük şartı koydu. Buna göre mukavele ya
pıldı. Sulh arbk temin olunmuş zannedilirken 
esirlerd'en gelen mektuplarda kendileri serbest 
bırakılacak ye~de Şark donanmasının galerieri
ne konulduklan ya2!ılıyordu. Bu suiniyet üze· 
rine büyük infial ha sıl oldu. Versayda nazan ha~ 
karetle görülen bir ültimatomdan sonra Cezayır 
divanı 18 teşrinievvel 1681 (1092) de Fransa
ya ilanı iharbetti. Münasebet kesildikten bir 
ay sonra reisler 29 Fransız gemisi ve (300) esir 
almışlardı. Korsanlar son dört sene içinde In
gilizlerden (350) gemi ve (6000) tayfa tut
mu§lardı (3). 

Cezayirin Fransızlara düşmanlığından is
tifade ederek Ingilizler çok ağır bir muahede 
yaptılar. Fransa muharebeye hazırlanıyordu. 

Faaliyetle gemiler yapılıyordu. Kral, Duguesne 
ye Cezayire gidip şehri tamamile ytkıp yakma· 
sını emretmek tasavvurunda idi. Ihtiyar dayı 
Hacı Mehmet bu işlerden ürktü. Zaten hüku
met damadının elinde idi. Dayılığı damadına 

bırakarak kendisi gizlice bir gemiye binip 
Trablusgarba kaçtı. Hacı Mehmet dayının son 
işi Seyit Mehmet Makraninin oğlu Seyit Ab
di.ilkadiri Kostantin sancağı beyliğine tayin et
mek olmuştu. 

1092(168l)senesi nihayetinde Baba Hsan res
men dayılı ğı eline 'aldı. Bu sırada Faslılar Tlem
sen üzerine yürüyerek şehri ku§abru§lardı. Ba· 
ba Hasan bunlara 1hücum ederek memleketlerine 
kovdu. Eğer Fransızlann taarruzlan beklenıne
miş olsaydı mubal<kak Faslıları takip ederek i). 

yice hırpalardı. Saatiyon Ticarethaneleri müdü. 
rü Dessault muhtıra muhtıra Üzerine göndere
re~ bu muharebenin Fransaya çoğa malolaca
ğını ve Cezayiriiierin ,hoşuna gitmiyen ( ecnebi 
gemilerinde tutulacak Fransızlar) hakkındaki 

maddeden vazgeçmek hayırlı olduğunu beybu
de yere aniatmağa çalı§ıyordu. Esir Türkleri 
geri verip Divanla sulh etmek ve Cezayiriileri 
İngilizlerle Hollandalılarla ilanıharp ettirip bu 
suretle Şark ve timali Afrika ticaretlerini Fran· 

(1) Gramont. 
(2) Ogüst Kur ve Forbige. 
(3) Gremmont. 



sıziara mönhaaır bırakmak siyaseti diğer mil
letleri mutazarrır edip Fransızları zenginiele
ceğini kimseye anlatamadı. Gururun sesi man
tığa galebe çaldı. Duguesne donanma ile 12 
temmuz 1682 (1093) de hareketle 25 temmuzda 
Şerşelin önüne geldi. Şehri topa tuttu. Sahilde 
ki rödutu harap etti, iki gemi yaktr. 29 tem
muzda Cezayirin önünde idi. Donanma ( 15) 
galer (ll) harp bemisi (2) yangın gemisi, beş 

bomba galyonundan mürekkepti. Onbeş gün li
manda Manevra yaptı. (15) ağustosta lüzumsuz 
gördüğü gemileri geri .,yolJadı. Ağustosun yir
minci günü akşamı muharebe vaziyeti aldı. Ce
zayirlilerin şehrin deniz tarafındaki cephesin
de (50) ve adacıkta (50) Fener kulesi batarya· 
sında (27 ), Ingiliz ha taryasında 10 yahut 12, 

Babülvaad ve Babiazun istihkamlarında onbeşer 
toplan vardı. 

Fransızlar 20-21 Ağustos gecesi Bomba ıt· 

görüldü. Ancak 26 ağustos akşamı tekrar atete 
ba~ladılar. Büyük muvaffakiyet görülmiyerek 
(86) bomba attılar. (30) ağustos gecesi havan

lar (114) mermi sarfettiler. Eylülün üçüncü 

günü Cezayir filosu Fransız donanmasına kar

şı çıktıysa da geri dönrneğe mecbur oldu. Eylü
lün dördüncü günü sabahı Divan Fransız kon· 

solosu (Levaşe) ye haber göndererek Arniralin 
ne şartla ate~ keseceğini sormasını ı·ica etti, 
Arniral Divanca muahede yapmağa selahiyet· 

tar olan zata cevap verebileceğini bildirdi ve 
(12) Eylille kadar deniz müsait oldukça ateşe 

devam etti. Cezayirliler verdikleri zayiata rağ
men bir daha uyuşmak teklifine blkışmadılar. 

Baba Hasan emniyetli adamlar koyarak ıehri 
nezaret altında bulunduruyor ve kim sızlanır· 

sa kafasını vurduruyordu. Eylülün on ikisinde 
hava fena laştı . ( Duguesne) kalkıp gitti. Ce-

tış tecrübesi yaptılar. Mesafenin uzak olduğu zayirde bombardımandan elli kadar ev yıkılmış 

Turabulusta liiTum kapı.~ı - lllustrirte Zeitung ( 1860) -
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(400) kadar ahali ölmüıtü. Fransa hükumeti 
bü}riik muzafferiyet kazanılrnı§ gibi bu vaka i
çin habra madalyaaı yaptırdL Duguesne Fran
saya 'dönünce galyonlarda tadilat yaptırdı. 

Bu defa kullanılrnı§ olan bombalar yan yolda ve 
bazan topun ağzında patlarruı olduklarından 

daha iyi cinıs cephane aldı. (1683) de tekrar bir 
muharebe yapmağa karar verilmi§ti. 

-3-

DAYILAR DEVRİ (Mahat) 

(1683- 1095) Fransız taarruzu- Mozomorto Hacı llii.~eyin ağanın Dayılı.k ve 
Be-ylerbeyiliği- Destrenin taarrıtzıı - Şabnn Dayı . 

1683 (1095) senesi iptidasında Ce:zayirde 
veba çoğalmıştı. Bunun arkasından kıtirk çık

b. Yiyecek fiyatlan üç mislini buldu. Hollan· 
dalılar esirlerini (53000) eğüye satın aldılar. 

Duguesne 6 mayıs 1683 de Tolondan yirmi 
harp gemisi (7) galyot (2) ateş gemisi otuz 
adet Flüt, tartan ve barka ile hareket etti. 16 
galerde gelip kendiaile birleşecekti. Donanma li
mandan çıkınca şiddetli fırtınaya uğradı. Birkaç 
§alopeyi deniz aldı. Ehemmiyetli hasarlar oldu. 
Bunların tamirine çok zaman sarfedildi. Filo 
Cezayirin önüne ancak Haziranın on sekizinde 
gelebildi ve (23) ünde mevzi aldı. Fena ha
valar bombardımana mani oluyordu. Amirat 
biç haber verıneden 26 haziran akşamı bombar
dımana ba.§ladı; ve yirmi yedinci gün de devam 
etti. Cezayir topçulan iyi atış yapamadıklann
dan onların ate§i Franaızlann bombardımanını 
kestiremiyordu. 

Dayı haziranın yinni sekizinde FransıZ! kon 
solosu Levaşe ile bir mükileme memuru yolla
dı. Dugueane kendi iıülcômetinin konsolosuna 
bile bünnet ebnedi ve her ikisini de kabul et
medi. Iki gün sonra tekrar gittiler. Duguesne 
ihtiyar ve malul papaz Konsolasa yer bile gös
tennedi. (Sen Türıkierden daha Türksün) di
yerek çıkıştı. ve Fransız esirleri verilmeden 
ııtü.kaleme) e giri§miyeceğini söyledi. Esirlerin 
toplanmaBJ için mütareke yaptılar. 29 baziranda 
41 ve 30 baziranda 24, temmuzun birinde (152) 
ve ikisinde (83) esir toplandı. Başka esir kal
marruıtı. Hayet ve Combes müzakere için ka
raya çıktılar. 

Dayı amirale rehineler göndermiş ve Me
zomortonun bir fesat çıkarmaarndan korkarak 
onu d.a rehineler arasına koymu§tu (1). Müza
ke~ 15 ırün •Ürclil. Baba Ha.an her teY• 

razı olmuş her §;artı kabul etmişti. Şartlar ara· 
sına Guguesne bir buçuk milyon da taznıinab 
harbiye verilmesini koymuştu. Bu paranın top
lanması kabil olrruyor ve meaele uzayıp gidiyor
du. 

Şehir ticiye aynlrruşb; yerlilerle yeniçeri
ler sulh ve reisler harp taraftarı idiler. Bah
riyetilerin reisi olan Mezomorto dii§man arni
ral gemisinde idi. Gemiye gidip gelenlerden 
işlerin nasıl olduğunu haber alıyordu. Mesele
nin uzamasından Duguesne sabırsızlanıyordu. 

22 temmuzda Mezomorto Baba Hasanın on beş 
günde yapamadığını kendisi bir saatte yapaca
ğını Duguesne'ye temin ve vaadetti. Bu vaadin 
manasını o zaman kimse anlamadı. Fakat Me
zomorto karaya çılonca pek çabuk anla§ıldı. 

Mezomorto limana çıkınca bütün reis
ler etrafını aldılar. Beraber Cenine sarayı
na gittiler. Her taraf müthiş karışıklık :için
deydi. Mezomorto (Seyit lbrahim) hocayı gön 
dererek Baba Hasanı öldürttü. Kırmızı bayra
ğı çekti. Bütün bataryalar Fransız donanması
na ateıe ba§ladrlar. Mezomorto Hayeti Fransız 
donanmasına göndererek eğer tekrar bombar
drman ederse bütün biristiyanları top ağzına 

bağlayıp öldüreceğini bildirdi. Fransız galyon
lan da ate§e mukabele ettiler. Muharebe te§
rini evvelin iptidasına kadar sürdüı. Havalar 
fenala§tı. (Duguesne) Cezayiriiierin inadrnı 

ve sehatını kıramadan demir alıp gihneğe mec
bur oldu. 

Duguesnenin 1682 (1094) ve 1683 (1095) 

(1) Mezomorta İtalyanca yarı ölü demektir. 
Leventliğinde bir sava ta sekiz on yara alarak 
dü§mtiş ve ölü zannedilerek atılmıştı. Bundan 
dolayı Mezomorto lakabını almıştır. 



senelerinde yaptığı iki taarruz Fransaya yİnni
beş milyona mal olmu§tu. Buna mukabil yap
tığı ise yüz ev ve iki camiin yıkılması, üç ge
minin yanması ve bin kadar telefat verdi,.ınesi 
idi. 

Kral bombardımanrn verdiği kanııklıktan 
istifade ederek asker çıkanp lskelenin, M ··ndi
reğin havaya atılmasını, §ehrin binalannın yı
kılıp yakılmasrnı ve Jimanın istifade olunnuya
cak hale getirilmesini emretmişti. Duguesne bun 
lara teşebbüs bile etmedi. Fakat çok fen:ılıkla
ra sebep oldu. Çünkü galeyan etmiş olan halk 
hayli taşkınlıklar yapmışlardı. 

Temmuzun yirmi dokuzuncu günü ateşin 
en şiddetli zamanında bazı kimseler Fransız 

konsoloaunun donanmaya işaret verdiğini söy
lemiş olduklanndan dclinniş bir sürü halk 
konsoloshaneye hücum ile yağmadan sonra has 
talıktan Y.Ürüyemiyecek halde olan (Le~aşe) 

ye saldrrdılar ve tutup bir iskemieye otur.arak 
Mezomortoya götürdüler. Sonra bir topun ağ
Z/fna bağlıyarak topu ateşlediler. Yinni ıadar 

Fransızı da bu suretle öldürdüler. 

Mezomorto Hüseyin Ağa Hacı Hüseyin 
Dayı olmuştu. Fransızlar korsanlardan ticaret
lerini kurtannak için donanma gezdiriyorlardı. 
Fakat gene ticaretleı; müteessir oluyordu. Ras
tiyon müdürü Dessuault sulh müzakerelerine 
memur olduysa da Hüseyin Dayı (sözüne gü
venilmez) dediği Duguesne ile sulha yanaş
madı. Cezayirde hergün kıyamlar oluyor ve 
Dayı bunlan çok kan dökerek bastırıy:>rdu. 
Bu sokak muharebelerinde kendis:. de \irkaç 
defa yaralanmıştı. Tunus beyi ile daym arasın
daki kavgalar devam etmekte ve bu kanşıklık 
Cezayirde de fena tesir yapmakta olduğundan 
Tunus dayısrnm IJıasmı olan Mehmet ve Ali 
beylerin müracaatı üzerine Hüseyin dayı Tu
nusa İbrahim hoca kumandasında asker gön
derdi. (1096 • 1684) İbrahim hoca Tunuata iki 
sene uğraşb (1). 

(1096- 1684) senesi nisanının ikinci günü 
Mösyö dö TourviJle ile Istanbuldan kapıcıbaşı 
büyük bir donanma ile Cezayire geldiler. Çok 
hürmetle ka11ılandılar. 

Yinni gün müzakereden sonra Fransızlar- , 
la yüz sene müddetle bir mukavele yaptılar., 
Bu mukavelenameye göre her iki taraf, elinde-

ll 

ki esirleri aerbest bırakacak, korsanlar kendi 
tabaalannın borçlanndan mes'ul olıruyacaktı. 

Parise Cezayirden Hacı Cafer Ağa riyasetinde 
olarak bir heyet gönderildi. Bu heyet 4 temmuz 
1684 de kral tarafından kabul olundu. 

1685 senesi ilkbaharmda dayı Parise bir heı. 
yet daha yolladı, bu heyet esirlerin geri gönde
rilmesinden dolayı te§ekkür ve krala on at tak
dim etti. 

23 mayısta Deturvil tekrar Cezayire gel
di. Memleketin içeri taraflarından toplanmıt o
lan )"etmit beş esiri alıp götürdü. 

1684 d~ Fransızlarla sulh yapılmamasına ça· 
h şan lngilizlerle Hollandalılar divanda uğradı~ 
ları fena muameleden tikiyet ettiklerinden bun
lara harp i.lan olundu. 

Reialer bu milletierin gemilerine saldtf'o 
dılar. Ayni zamanda ftalya ve Ispanya kıyılannı 
da yağınada devam ediyorlardı. 

1687 • 1099 da ikinci sultan Süleyman pa· 
dişah olmuştu. Düşmanlar Mora yanm adasına 
zarar venniş olduklanndan Cezayir gazilerini 
de bu harbe davet ediyordu (2): 

Cezayir garp beylerbeyisi larnail Dame Jlc!
baleye vesair ocak zabitlerine ve ihtiyatlanna 
hüküm ki: Etrafı memaliki mahnısamızde olan 
mileli muhtelifei nasara mucizei Muhaınmedi 
birle deryada ve karada guzatı Müslimin ve ıu
caanı muvahhadinin zebunü §et14İri ate§ban o
lup havf ve ihisarlarrndan herbiri ihtiyan n"bah 
ve haraç eylemi,ler iken birkaç senedenberi itti
hat ve biribirine imdat ve iane ile imemaliki is
Jamiyeye taraf taraf müstevli ve biemrillahitaala 
makar ve me'vayı müslimin olan nice memleket 
ler ve huausiyle Mora ceziresine İrası zarar ey
lemi§ olup .....•.. 
Cezayir gazileri dahi fetvayi •erife mucibince 
donanmai hümayunum ile cihada memur olm'u§· 
lardır. Kesreti masarifi seferiye tElkarruhi ile bu 
senei mubarekede ıtazi kullanma lrismet baba
s• gönderilmemekle bu husus icin sevki cihada 
fütur vermeviio bu defa ılivechillahit&ala ocak 
malmdan tertibi levazırn seferiye edüp bütün 
l«ılvonlan donatarak tersaneden ve donanmai 
hümavunumla beraber cıkmak üzere sair sene-

(1) Tunus kısmına müracaat. 
(2) - Divanı hümayün mühimme defteri 

Numara 98, Sayfa 75 
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lerden mukaddemce irsal edesiz. ln§allah nev- ' Mareşal Destre kumandasında donanrnavı ev-

ruzifiruzdan mukaddem tersanei amirerne isal 
ile maan deryaya çıkıp rizaullah ve rizayi re
aulullaha muvafık hidemab dini mübinde ola
sınız. Evarillirebiyülevvel 1100. Tarabulusgarp 
ve Tunus beylerbeyile dayılanna da birer 

sureti yazılmı§hr. 
Mezomorta Hüseyin Bey (1095- 1683) de 

fayılığı almıştı ve 1100 rebiülahınnda bc,.ler

beyi bulunuyordu (1). 
Cezayir gazilE.rinin (1100) senesinde Os -

manlı donanmaaile birietmeleri emri senei •r.ez
bure rcbiüllevvelin iptidası tarihile Cr.~ayir 

jiarp beylerbeyi larnail pa§aya hitaben yazılmıı
tır. Bu esnada Mozomorto Hüseyin pa§a azle
ciilmiş ve lsmail paşa tayin edilmi§ demektir. 
Çünkü 1100 senesi rebiülahınn sonunda Mezo
mortoya gönderilen emirde kendisinin ba§ka 
bir hizmette kullanılmak üzere eyaletin ahere 
verildiği kaydolunmaktadır. Cezayirliler lsma
J) paşanın tayininden memnun olmıyarak tek • 
.-ar Hüseyin oaşanın iplc:asını istemi§ olmaları 

J..asebile bu arzuinı da tarafı şahaneden is'af 
clunmuı ve mumaileyh Hüseyin paşa beyler
beylikte bırakılmıştır. (2) larnail paşa Tarabu
lusgarbe gitmiş ve Hüşeyin paşanın maiyetin
de dayılığa mezkur tarihde Ihrahim hoca geç

mi§tir. (3). 
Hacı Hüseyin paş.ı hükumet id-.rPsile 

~ok meşgul olamadı. He,1 vaktini Orandaki ls
l><ınyolları oradan atmalc: için uğratmak 'a ge
ciriyordu. Bazan galip ve bazan mağlup ~ğü
:1üp duruyordu. Fakat reisler boş oturmuyor lar
dı. (1101 - 1689) dan itibaren gene Frıonaız 

~emilerini zapta başlamışlardı. Fransızlr.ı da 
c'onanma çıkararak Cezayirlilerden yirmi kadar 
g('mi aldılar. Bu sırada Fransız devlet §Ur,.sının 
luccar gemilerinin silahianmasına ve her kor
ean gemisi tutılnın veyahut batıranın n .<ika· 
f:.tlandırılmasına karar ,ermi§ olduğu duyuldu. 
Cezayirliler bu düşmanlık tertibabna muka
hele için vakit geçirmediler. Fransız konsaloau
nu tutup taşocağına ağır hizmete yolladılar. Li
•nandaki on bir Fransız gemisini yakalaym yü
~· ünü ve tayfasını satblar. Saatiyon müdürü 
Deaael'un araya girmesi dahi fayda vermedi. 
Fransızlar kendi yapbklannm -karşılığını ;ıör

ı1ülderini itiraf edeceklerine bu işleri dütmMia
rının dağıttığı bediyeler~ hamlettiler. 'lateıı 

velce hazırlamış olmalan Cezayiriileri kı;kır

tıp ihtilaf çıkararak Üz~rlerine h ücum et .neğe 
evvelden karar verilmiş olduğunu gösteriyor. 

Bu haller Üzerine Mezomorto da liman ha
h ryalarını ve sahil istihkamlarını kuvvetlen -
dirdi, Her tarafa bol cephane yığdı. Düşman 

bombalarile mahvedilmemek için limandaki ge
,,,ilerin iyilerini s"ya batırdı: Pata bu ter•jbatı 
.clmakla beraber gene Tolondalci balıriye me
muruna mektup yazarak uyuşmak teklif etti. 
7dkat Fransızlar taarru'a iyice karar •E.rmiş 

olduklarından bu mektuba kimse eheml'!l.iyet 
·•ermedi. 

Mare§BI Deatre 26 haziran (1689-1101) de 
15 harp gemisi, 16 galer ,10 bomba kalyoru ile 
f"ezayirin önüne geldi. En evvel me•ktup gö::ıdc
•ı::rek eğer (1683-1095) deki fecayi tekerrür 
f.derae o da gemisin~eki Türk eairleı·ine ayni 

(1) - Mezomorto Hüseyin paşanın bey
ltrbeyliğe tayini tarihini bulamadım . 

(2) - Divanı hürn ıvun mühimme c:.'efteri 
No. 98, Sayfa ı ı 7 Cezd} ;ri garp beylerheyisi 
olan Mezomorto Hüseyi ı dame İkbaleye hü
küm ki: 

Sen hidematı aliyemJen, gayri bir hizmette 
iı.tihdam olunmak üzere bundan akdem l: Jaleti 
ı.ıerkume ahara veril üp .>enin içün tasmim olu . 
.ıan husus dahi şimdilik biliktiza tehir olunup 
lzkin sen yarar ve namdar ve deryada mahir ve 
! argüzar olup biinayetillahitaala uğuru hi:ma -
y unumda senden külli hizmet ve kemali merte
be gayret ve harniyet memulü tab'i safa mak
runi mülukanem olmağın ocak halkının mah
zar ve iltim~sları mucibince eyaJeti merkume 
gene sana mukarrer olup verilen fetvayı şerife 

mucibince işbu senei mübarekede . 
(M abaadinin hülasası : gazaya iştirak iç! n ev
" elce verilmiş olan emir veçhile kalyonlar ve 
dört beş ateş gemisi tedarik edip kendisi dahi 
kalyonlara binip Tunus ve Tarabulusgarp ge
milerin alup gelip kapudanı derya vezir Ahmet 
paşaya mülaki olması) evahirü rebiülahır 1100. 

(3) - Divanı hümayun mühirnme d,.fteri 
No. 99, Sayfa 35 

Tar:Jbulusgarp beylerbeyisi İsmail Dame 
İk bal ey~ hüküm ki : 

E·taili cemaziyelahır 1101 



muameleyi yapacağını bildirdi. Hacı H\Leyin 
I'L§a çok kat'i bir cevap verdi. Diyord.. ki 
(Bombardımanın ilık kurbanı Fransız kol' .• olo · 

su olacaktır. Eğer donanmaruzdaki esirler ara
rında babam da bulunsa gene yapacağım bu

dur. Maamafib eğer amiral karaya çıkarak ya
hut bataryalanmla namuskarane muharebe et
mek isterse esirleri kendi himaye ve muhafa-

7am altına alacağım). Hüseyin paşa bu ,·eva· 
t ile masum şehir ahalisinin bombardıman edil
mernesini talep ediyordu. 

Mareşal Destre ( 1) temmuzda bowo~rdı

mana başladı ve 16 temmu~a kadar devam et· 

tı. Düşman gemileri (10,420) bomba attılar, li
ınandaki beş gemiyi batırdılar. Matifu ist:hka
mını susturdular. Camiler ve beyin evı "arar 
ı:ördü. Fener, iskele, tersane harap olm•ı~tu. 

Mezomorto iki yerinden yaralandı. Fakat ahali 
Jehirden çıkmış oldukla~ından, fazla mütees
bİr olmadılar. Fransız donanınası görünür gö
ı \inmez paşa konsolosu, papazları ,üç b.o!. ri ye 

) üzbaşısı, bet patron, altı kiıtip ve 25 t.ı, · fayı 

beylik zindanına göndermişti. Düşmanın tehri 
bombardımandan esirgememesi Üzerine Mezo
morto da sözünü tutarak bunları topun a~zına 

hağlayarak attı. Destre ıle elindeki esirle ·e ay
''' zulmü yaptı. Fransız donanmasının İcraatı 

lıundan ibaret kaldı. M<treşal başka bir nP.tice 
alamadan kalkıp gitıneğe mecbur oldu. Çün

kü Mezomorto ket'iyyen bir uyuşma teklifinde 
bulunmamış ve her Fransız topunun aletine ay· 

ni ateşle mukabele etmiş ve daima ateşin en 
önünde bulunarak sebat ve cesaret nurn-ınesi 
olmuştu (1). 

Düşman donanma~ının çekilip gittiFinin 
ertesi günü sıra korsanların intıkam alma~ına 

&elmişti. Yiğit gemiciler her tarafa saldı.·dılar. 
!;kdeniz ve kıyıları misli görülmemit derecede 
yağma ve tahrip edildi. Sahil şehirlerinin fer

) adı ayyuka çıktı . Kral meclisi bütün şark tica
Tetinin ellerinden çıkıp gizli entrikalar çeviren 
İngilizlere geçeceğinden ıkorktu ve eski Cezayir 

konaoloshaneai tercümanı (Mercadier) va.ıta • 
•ile dayıya mahrem surette sulh teklif ettı. Mer 

radier dayının aulha meyli olduğunu hükume-
1 ın e bildirdi. 

Bahriye komiseri Marsel eylül iptido~ında 
Cezayire geldi. Bazı ehemmiyetsiz tadilatla 

furvil (Tourville)in yapmış olduğu muahede 
yenilendi (25 eylül 1689-1101 ) . muahedenin 

musaddak nüshasını almak için Mehmet E:min
hoca Fransaya gönderildi. 

Dayı Ihrahim hoc~nın yeniçerilerle i'rası 

tozulmuş olduğundan Tunus dahilindeki ~ Sus

Sous) şehrine kaçtı (1689- 1101) . Biraz müd
det sonra, dahile vergi toplamağa gitmiş olan 

mehaller (müfrezeler) geri döndükleri vakit şe

hire girmezden evvelki ordugiıhta isyan ettiler. 

Hacı Hüseyin pa§anın başını isteriz derneğe 

ba§oladılar. 

Mezomorto kendi taraftarlariyle asilere karşı 
koymak istediyse de muvaffak olamıyac»ğını 

ı:.nladı ve Tunusa çekildi, oradan da lstıı,l.ı.ula 
döndü (2). 

Mezomorto gittikten sonra asiler dayılığa 

( Şaban ağa) yı geçirdiler ve Hüseyin pa~anın 

yeniçeri ile iyi ger.inmediğini lstanbula i~ittir -
diler. 

Divanı hümayun 1100 tarihli emrile garp 

ocakları gemilerinin donanınayı hümayun•'l bir 

leşmesini bildirmiş fakat para vermemişti, bu 
sene de gene donanınalarmı istiyordu. Biroaen -

aleyh ocakların <*~anmasına lüzurn görerek Ha 

cı Hüseyin paşanın tepdiline müsaade etmekle 

beraber iki top göndermit ve donanmanın heı· 

seneden daha mükemmel olarak yollanm,ısmı 

( 1) - Grammon. 

(2) - Mezomorto Hacı Hüseyin paııa Os
manlı İmparatorluğunun son büyük bahriyeli
luindendir. Sakız önünde Venediklileri m .ğlup 
et miş ve ( 1694-1106) da kaptan paşa ol nı ı§tur. 
Müşarünielyh hakkında Saffet beyin bir eseri 
vardır. Mukaddemedeki kaptan paşalar cetve 
lıne Mezomorto Hüseyiıl paşanın kaptan ı-aşalı 
ğa geçtiği tarih (ll 07) olarak gösterilm ; ~ ise 
l'e divanı hümayun kayrtlarında 1106 @enesi 
ramazanının evaili tarihli bir hükmün ka,ıdanı 
derya vezir Hacı Hüseyin paşaya yazılışı mez
kGr senede kaptan paşalığa tayin olunduğunu 
göstermektedir. 



istemitti (1). 
'Cezayir reisieri 1100 seneaindeki davete i· 

cabet ederek donanınayı hümayünla birleşmi§ 

ve iyi hizmetler yapmı§lardı. Mezomorto hacı 
Hüseyin pa§anın çekilmesile dayılığa Şaban 

ıreçtiği sırada bey{er'beyliğe kimin geldiği meç· 
buldur (2). 

Ocak halkının biribirile uğra§ması latan
bulca nazarı dikkati eelbederek aralarındıki 

mücadeleyi miicameleye tebdil etmeleri tenbih 
ol\mmu§tu (3). 

Ocak donanmalarırun her sene seferlere 
~arasız olarak i§tirak edemiyecekleri divanı 

h:ümayunca takdir olunarak 1101 de gönderi
len davetname ile beraber Tarabulus ve Tu
nus ocaklanna yedi§er bin ve Cezayire otuz 
b~ altm ve rüesaya fahir hil'atlar gönderil-

' mitti (4). 
Şaban d'ayı F.ransızlarla mevcut olan mu

llhedeyi IS kanunuevvelde tasdik ve kabul 
ile Veraaya bir sefir gönderdi ·;5). 

(1) - Divanı hümayun mühimme defteri 
No. 99, Sayfa 98. Darulcihadi Cezayir dayısı 

Şaban dayı ve yeniçeri ağası H asan ve kethü
dası elhaç Mehmet ve yaya başıları ve böliiık ba
§ıları ve onbaşıları ve ihtiyarları ve sair . efe 
radı muvatb.hidiyni zeyyede kadrehüme hü
küm ki: 

Siz ki mumaileyhimsiz dergahı mualliluıa 

mahzar gönderüp .emirülümeraülkiram sabıka 
Cezayir beylerbeyisi Hüı.eyin Dame İkbaknin 
ocak halkı ile hüsnü zindeganisi olmamak!~ 

beyinlerinde münaferet ve müadata müe·T'! i ba 
zı alıvalinden iştika olunduğu mesamii aliyyei 
husrevaneme vasıl olmuştur. Cezayir ıgazileri 

murabıt ve mücahit ve sebiyli dini mübine ba§i
le canile bezli rrechut eyliyen kullanıTdnn 

olup süddei seniyei saadetmedar ... Ocaklarının 
~a.lahına müteallik olan mesullerine müsaade o-
1-J nmak şimei §aho:.nemden olmakla mum:ı;)eyh 
, , ukaddema ocağınızda dayı iken eyaleti mer
l:ume cümlenin tavı ve ihtiyar ve iltimas ve isli 
d'alanna binaen inayet olunmuştıı. Elhaletüha
zih mekarnnı celilem muktezasmca bu husustaki 
ncanız gene kabule karin olup eyaleti mer! ume 

. dame ikbalt.ye tevcih ve tophanei ::mi 
~-emden iki kıta ... topu ihsanı hümayunum 
olmuştur. Küffar biribirile ittifak edip meınali· 

Fransanın Cezayir konsolosluğıma tayin 
edilmi! olan (Lömer-Lemaire) hariciye ne
zaretinin talimatından ziyade dayının arzusuna 
göre_ hareket etti. Her konsolasun tekrar e
dibde aniatmadığı bir hakikate erdi. Bu da, 
Cezayiriileri ya mahvetmeli yahut iyi geçinmeli 
hakikati idi. Çok geç anla§ıld'ı ki bombardıman 
ve yangınlar ancak masum ahaliyi öldü
rüyor ve mutazarrır ediyor, reisiere bir §<!Y 

olmuyordu. Reisierin uğradığı zararlarda »1-
sa bunlar iki üç aylık ganimetle fazlasile taz
min olunuyordu. Dayılar da tazyikten mütees
sir olmuyorlardı. 

Binaenaleyh Fransız hariciye nezareti 
konsoloslara verdiği talimatda, muahedelerin 
hükmü bozulursa bunun düzeltilmesine çalışma 
lannı faıkat bu hususta kendi kuvvetlerinden 

«i lslamiyeye babren ve herren istila sadedinde 
ıken beyninizde asaı m •Jvaneset münderi8 olup 
bu makule suziş ve tehyici fiten ve mucibi tahri 
bi bilad olacak halatsuduruna rizayı şahanem 

yoktur. Bu sene Cezayir ocağından ihracr fer
manını olan kalyonları sair senelerden etem ve 
ekmel gönderesiz. Evaili cemaziyelahır 1101 
Mozomorto İstanbula vusulünde donanmai hü
mayunda kalyonlar kaptanlığma tayin olunaraK 
Cezayirdeki ailesini İstanbula aldrrmıştır. (D. 
H. M. numara 104, sayfa 170. Evabiri cema
ziyelahır 1104). Mumaileyh 1106 senesine ka
dar kalyonlar kaptanlığında kalrıı.t;tır. 

(2) - Div_anı hümayundan yazılan emirde 
Hüseyin paşanın halefi hakkında malu
rr.:~ yoktur. Grammen beylerbeyliğe (1072 -
1661) ve (1098- 1886) da Cezayire gelmiş o
lan İsmail paşanın tayin olunduğunu ve p<L§a 
sonbaharda Cezayirc gelmişse de gemiden çıka-
rılınayıp kalkıp gitmesi tebliğ ve eğer 

inad ederse topa tutulmakla tehdit o-
lunduğundan Fasa gidip orada vefat ettiğini 

yazıyorsa da (ll Ol) de Şaban ağanın dayYltğı 
esnasında İsmail pa§anın Trabulusgarbda ol
duğu divanı hümayun kayıtlarile sabittir. Bu 
tarihten sonra tayin edilmiş olması ihtimali 
vardır. 

(3) - Divanı hümayun mıihimme defteri 
No. 99, Sayfa 93 

( 4) - Divanı hümayun :nühimme defteri 
No. 99, Sayfa 94 avasıtı cemaziyelahır 1101 

(5)- Grammont. 



ve nüfuzlanndan batka bir §eye güvenmeme
lerini bildiriyordu {1). Bu suretle Cezayiriilere 
kartı boyun eğmi§ oluyordu. Konaolos Lö
mer Şaban dayı ite iyi münasebetleri hiç 
bozmada, gittikçe gözüne girdi. Dayı Lömeri 
evlat gibi seviyor ve reyine müracaat ediyor
du. Mehmet Emin hocanın Paristen hedıye

lerle dönmesi daha güzel tesirler yaptı. 
ll 03 cemaziyelev\ el tarihli fermanla Ce

zayir, Tunus, Tarabulusgarp ocaklan donan
malarının kaptanıderya Yusuf paıa kumanda
amdaki Osmanlı donanmaaile birle§meleri em
rolunmu§ ve her ocağın beylerbeyi, dayı, ye
niçeri ağası vesair büyüklerine hil'atlar gön
derilmi§ti (2). 

1104 senesinde Şaban day ı unu s beyle
rinin Fasla ittifak ettiklerini haber almıt ve 
Tunualuların birkaç senedenberi Cezayirın 

dü§mÜ§ olduğu sıkıntıdan istifade ederek §ark 
vili.yetlerine saldırmak tasavvurunda bulun
duklannı anlamı§tı, fakat bunlardan hiç bah
aetıniyerek (1101) senesinde kaçıp Tunusa ilti 
ca etmi§ olan Sabık dayı lbrahimin mal ve 
erzaklarının zaptedilmi§ olmasını sebep ittihaıı: 

ile Tunusa yürürneğe hazırlandı. Tunualular 
bu hareketi del"hal lstanbula arzettiler. Divanı 
hümayundan evabirirecep 1104 de Tarabulus, 
Tunus, Cezayir beylerbeyleri, dayılar, yeniçeri, 
ağas~ bölükba§ı, oda ba§ı ve ocak ihtiyarlarile 
aair yoldatlarına hitaben yazılmı§ olan hüküm
de aralarındaiki dütmanlığı kaldırmaları, korn
tuluk adatına riayet etmeleri ve eğer beyinle
rinde bir ihtilaf varsa ve orada halli mümkün de 
ğilse iki ocak dahi vekil intihap edip latanbula 
izam ile davalannın vüzerayı izam ve kadı as
kerler huzurunda göriilüp ter'an ihkakıhak e
dilmesi Ye bu emre muhalefet ederlerse padi
tahın beddüasına uğrayacaklan it'ar olunuyoı·
du. (3) Ka}Jıcı batılardan Osman bu hükmü 
§erifi hamilen Istanbuldan yola çıkmı§tı. Os
man çavut Tunusa gelerek hükmü tebliğ ve 
harci.rahıru alarak Cezayire hareket eyledi. 
Bindiği gemi yolda N.ıpoli gemicileri tarafın
dan tutularak Osman çavu§ esarete düıtü ve 
(Birankalyon) adındaki kaaabaya götüriildü. 
(4). Cezayire tebliğat yapılamadı. 

Tunuslulann Fasla ittifakana kartı Şa
ban day ı da T rabulu~garblılarla uyufmuttu, 
T unualularduı Mehmet Çakır isminde bir aer-

seri Şaban dayıya sığınarak mumaileyhi Tu
nusa hücuma te§vik ediyordu. Şaban dayı Tu
nus üzerine yüriidü. T .-ab ulusdan da gönüUü 
bir kuvvet geldi • 

Tunusun bazı kaleleri alındı. Top ve 
cephaneleri iğtinam ve Tunuıı kaleııi de muha
sara olunarak içerdeki ahali tazyik edildi. Ca
mi, mektep, medre5eler bile toptan esirgenmiye
rek tahrip ve epeyce nüfus itlaf olundu. Şehre 
dıtardan erzak gelemez olduğundan §ehir te~ 
(lim oldu. (5) Şaban dayı Tunus beyliğine 

Çakır Mehmedi tayin ederek Cezayire döndü. 
( 1104-1693) (6) Tunus ve Cezayir donanma-

(ı) - Grammon. 
(2) - Divaru hümayun mühimmei rikap 

defteri No. ı02, Sayfa ı33 
_(3) - Divaıu hümayun mühimme defteri 

No. ıo4 Sayfa 208 evabiri re:ep 1104 
(4) -Osman çavugun 1107 de mezkur 

kasahada olduğu ve muınaileyh Tunuslulara 
hizmet uğrunda esa.rete uğradığından baba
sını vererek kurtanlması divaıu hümayunda:ı 

1107 ~vvali avabirinde kaptanı derya Hüseyin 
paııaya bildirilmi§ti. (Divan mühimme defteri 
108 sayfa 228) Fakat zavallı çavuııun (llll)de 
ha.la esarette olduğu anlaııılıyor (Divaru .hüma 
yun mühimme defteri No. ll 1 sayfa 295 zilka
de 1111). Akibeti hakkında bir malumat yok
tur. (Brancaleone) Kalabriya'run en cenubi 
~rkisindedir. 

(5) -Divan ıhümayun mühimme defteri 
No. ıo5, sayfa 7 5, Cemazi yelevvel 1106 

(9)- Grammont Şaban d.ıyı Tunus vatan 
beyi Mehmedin FasWarla uyll§tuğunu öğrene
rek tecziyesine karar "erüp Tunusun gönder
diği vergiyi red ile Tunus üzerine yürüdüğünü 
ve 24 haziran 1694 de iki ordu (Elkef) de 
karşılaşarak Tunusluların bozulup kaçtığıru ve 
Şaban dayının §ehre girerek çakır Mehmedi 
beyliğine koyup (ı6 §Ubat 1695) de (120) ka
tır yükü altın ve gümüş ve külliyetli üsera ve 
zaptettiği toplarla Cezayire döndüğünü ve Tu
nus vatan beyi Mehmedın bir Manıilya gemisi
le Sakıza kaçtığını yazıyor. Fakat divaru hü
mayun mühimme defteri (104 sayfa 208) deki 
emrine ve Ebülkasım İbni Abmedin (Cezayir
Fas) harbin in hi tamını ı ı 04 olarak gösterme
sine nazaran tarihlerde yanlışlık vardır,(1104) 
olması ağlebi ihtima.ldir. 



larının Osmanlı hükumetine fevkalade elzem 
olduğu bir sırada bunların biribirlerile boğuş
mağa kalkışmaları divanı hümayunu pek mü
t~essir etmişti. Venedikliler 1106 senesi sefe
rinin birinci günü sakızı almışlardı. Bu mühim 
adayı düşmandan geri almak için ordu ve do
nanma gönderilmişti. Garp ocakları gemileri
nin de donanma ile birleşmesi çok faydalı 

olacaktı. Fakat bunlar biribirile uğraşmalda idi
ler. Padişah, Cezayir ve Tunus ocaklarının ara
larını bulmak ve davalarını şeriatla halletmek 
için gönderdiği Osman çavu§ıun, usulü müyes
ser olmadığından bahsile Cezayiriiierin Tu
nuslulara yaptıklan fenalıkları sayup döküyor 
ve aralarmda ittifak v<! ittihat husulünü tavsi
ye ve bunun ıçın C.!zayir beylerbeyiliğine 

Mehmet ve Tunusa Ömer paşayı tayin ediyor 
ve eğer şimdiye kadar ocak gemileri gönderil 
memiş ise h~en Sakız adasının kurtarılması 

savaırma gönilerilmesini ferman eyliyordu. (Di
vanı hümayun mühimme defteri No. 105, sayfa 
75 avasıtı ce"\aziyelevvel 1106) Cezayirliler 
bu muharebeye gitmediler. Ordu ve donanma 
1106 senesi recebinde Sakızı düşmandan geri 
aldı. Padişah 1106 senesi şahanı ortalannda 
bir ferman daha gönderdi ( Divanı hümayun 
mühimme defteri No. 106, sayfa 13) bunda ge
ne Tunusla olan muharebe ve tafsilat yazıldık· 
tan sonra Sakızın kurtarılışı hikaye olunmakta 
ve Cezayiriiierin gelip yetişmedilderi zikredil
mekte ve Moranın kurtanlması için denizden 
ve karadan ordu gönderilmekte olduğundan 

ocak gemilerinin Sakızda donanınayı hüma
yunla birleşmesi emir olunmakta idi. Yalnız bu 

emirde Cezayir beylerbeyliğine Musa paşanın 
ve Tunusa Ömer paşanın tayin olunduğu zikro 

lunmaktadır. Üç dört ay aralıklı verilmiş olan 
bu emirlere nazaran Mehmet paşıanın tayinin

den sarfınazar olunarak Cezayire Musa IM§a 
gönderilmiştir. Sonraki hükümlerde de Cezayir 
beylerbeyi Musa paşaya Ibitap edilmekte olma

sı bunu teyit ediyor. 1106 senesi cemaziyelevveli 
evasıtı tarihli ve Tunus ve Cezayir beylerbeyi 
lerine hitaben yazılmış iki bükümde ise bu 

gailede fitne ve fesadın Tunustan çıktığı diva
nı hümayunca kabul olunarak sabık Tunus 
beylerbeyi Ramazan paşa ile vatan beyi Mehme 

din İstanbula gelmelerine ferman gönderil
miş ve mesele Cezayire de bildirilerek eğer mu 

halefet ederlerse hemen tutularak ocağın a
damlarile izamları emrol uştu. (!).Ramazan 
paşa ile Mehmet beyin kabahatli olduklanna 

ne suretle hüküm olunduğu malum değildir. 
İhtimalki Cezayiriileri ok~amak için düşünül
müş bir tedbirdir. 

(1) - Oivanı hümayun mühimme delteri 
No. 105 sayfa 76-77, Raşit tarihi cilt 2, sayfa 
290 da destari Mehmet paşanm Trabulusgarbe 
ve Musuldan mazul Ömer pa§anın Cezayire ta
yin olunduğunu yazıyorsa da doğrusu divanı 

hümayundaki hükümlerden çıkarılıp yuka.-da 
yazıldığı gibidir. 

-4-

( 1672 den 1727 e kadar Fas vekayii ) 
Molay ismail - Dahildeki isyanlar - 1089 da Cr>zayirr> taarruzu - 1103 taarrııza 

ve bozğwıluiıı - 1712 de Zeydcmw taarrıız11 - Dörcliincii Melımedirı 
oğlıı - Molay lsrnailiıı öliinıü .. 

Fas hakimi Molay Erra§id (1082) de ölünce 
yerine kardeşi İsmail geçmi§ti.Molay İsmail hü
kiımeti.ni kuvvetlendirerek, esasiandırmak için 

uğraıtı. Kendisi Fasta hükümdar ilan edilmi§ 
ise de Merake§liler yeğeni Ahmet Muhriz ibni 

Şerifi hükümdar yapmı~lardı. Bunun için Me
rake§e giderek §ehri zapt ile hükümdarlığını 

tasdik ettiı:meğe mecbur kaldı (7 sefer 1083 -
1672) Molay İsmail memleketin tamaminın 

hükümdarlığını ibraz ettiğini düşünürken §İ· 

malde Fasın isyan ettiğini haber aldı, geı·i 

dönüp Fasa gelerek orasını da teskin etti {ı:e

cep 1083) 

Evvelce bahsi geçmit olan (Gilan) Ceza

yir gemilerile Tetvana gelerek garp ınıntaka

sını hükmü altına almı!i ve Fası tehdide baıla· 

mı§tı. Molay lsn'IBilin yolladıiı ordu Cilanı 



öldürüp taraftarlannı dağıttı. (1) (1084-1673) 
muharreminde Meraket tekrar isyan etti ve 
gene Ahmet bin Muhrizi hükümdarlığa getirdi. 
Bu sırada Molay lsmail Tlemsen taraflarına 

murabıtlar göndererek isyan çıkarnuı kendi
si de asilere yardımcı olmak için Ta· 
zada vakayii takip etmekde bulunmuıtu. Ceza· 
yir kuvvetleri asileri tepelediler. Bir kısmı 

(Seydi Bumedin) türbesine sığındı. Türk as
keri orasını da aldı türbeyi yıktı ve asileri kı· 
hçtan geçirdi. Molay lsmail bu tarafta kendisi 
için yapacak bir şey kalmadığını görerek Tadla 
tarikiyle Merakeşe yürüdü, Ahmet bin Muhrizi 
mağlup ve Merakeşi muhasara etti. 

Molay lsmailin Türk arazisindeki tahrika
tma mukabil Cezayiı·liler de Atiasiara hüku
met müddeileri, müşevvikler çeteler gönderdi
ler. Bu meyanda bulunan (Ahmet Abdullahü· 
delai) Merakeş nuntakasının herberierini ayak
landırdı. Buna karşı Molay lsmailin gönderdi
ği üçer bin kişilik iki ordu bozuldu. Kuvvetle 
muvaffak olamayan Molay lsmail Tlemsendeki 
Delailerın hepsini çağırdı ve her birini mühim 
memuriyetlere koyarak bu tedbirlerle entrikacı 
unsurun tahrikatını durdurdu. Molay Isınail 
iki sene muhasaradan sonra, Ahmet bin Muh
rizin (Sus)a kaçması üzerine Merakeşi aldı. 

(Rebiülahır 1088-1677 haziran) Lakin bu de
fa da Tadla herberileri ayaklanmışlardı. Molay 
lsmail Tadialıları da dağıtarak Fasa geldi ve 
bütün bu isyanlann Cezayiriiierin te§vik yahut 
himayesite olduğuna kani bulunduğundan Ce
zayire hücuma karar verdi, (1090-1679) Ja 
şarka doğru yürüdü. Yol daki kabileleri ordu
suna katarak (Şelif) nehri Üzerinde(El Gouea) 
ya geldi ve Türk ask'<)rini orada karşısında 

buldu (2) Cezayir ordusu topları, havaolan i
le çok muntazamdı. Geceleyin Türkler top at
mağa, Trampete çalmağa başladılar, metaleler 
yaktılar. Bu gürültüyü duyan kabilelerio hep
si kaçtı. Ertesi sabah Molay lsmail kendi kuv· 
vetile kalmış olduğunu gördü. Binaelaleyh sulh 
yapınağı canına minnet bildi. Ve eski hududu 
tanımak Üzere çekildi. Bu sırada kendisinin üç 
kardeşi isyan etmişlerdi; onlann üstüne yürü
dü ve bozup dağlara kaçırdı. Molay İsmail Cc· 
zayir hudurluna yakın kabilelerio herbirinin 
rnıntakasında bir kale yaptırdı. Içlerine (abid) 
askerlerinden yüz ki~i koydu. Taza iatihkamla 

,., 
rını tamir etti, kuvvetlendirdi. Oraya da 
(2500) kişi yerleştirdi. Zahiren asayişi muha· 
faza için yapılan bu kaleler hakikatte taarruz 
ve müdafaada istinat ve konak noktalan olarak 
tertip edilmişti. 

Garp mıntıkaaında Elayaşi gibi hüküm
dar irk müddeileri çıkaran Murabıtlar vardı. Mo 
lay larnail bunları kendi lehine kullanmak i
çin askerce teşkilata soktu. Bunların yanlarına 
birer 'kaidle yüz kadar abid askeri 1koydu (3) 
Bunlardan da emniyet buldu. Sus'da bulunan 
ve Cezayirlilerle ittifak ve muhaberesi olan 
yeğeni Ahmet bin Muhrizin gailesinden kurtul 
manın sırası geldiğine hükmetti. Fakat Şarkta 
Türklerin tehdidi bulundukça esaslı bir iş yap
mak mümkün değildi. Bunun için gene Ceza
yir eyaJetine taarruz karannı yeniledi; Ah· 
met ibni Muhrize mukavemet edilmesini Me
rakeşteki valiye emrederek kendisi, Cezayir 
hududunda ve Türk tabaası olan Beni Amir ka
bilesinin Fas arazisine tarruzunu bahane tuta· 
rak hududu geçti. Zaten Cezayir eyaleti için· 
deki nüfuzlu ülema ile muhabere ederek onlan 
kendi tarafına kazannu,tı. Molay Isınail Beni 
Amir kabilesini talan ederek (Melmasa-Mek
nez)e döndü. Cezayirliler de bilmukabele hu
dudu geçerek (Beni lznasen)i yağma ettiler 
Ve (Dar lbni Me§al)i aldılar. Bu esnada lbni 
Muhriz de Sus'da kımıldanmağa başlanu4tı. 

M olay l smail muktedir kaldierinden birisini 
Susa doğru yollayarak kendisi Tlemsen üzeri· 
rıe yüı·üdü. Tlemsen surlan önüne ıtelince 

Türklerin (Duguesne)nin Şerşel ve Cezayiri 
bombardımanı hasebile onunla meıgul oldu· 
ğunu öğrendi ve Türklerin kendi üzerinde 
gelrneğe muktedir olamıyacaklannı takdir etti· 

( 1) - Bir İngiliz muharriri Gilarun ölme
yip Cezayire kaçlığını yazıyor. 

(2)- Ettercümanilmurib an düvelül maJ· 
riki velmağrib • Ebulkasım ibni Ahmet ibnuz
zeyyani, Ogust Kur. 

(3) - Molay İsmail memleketteki bütün 
~iyahilcri toplayarak gençlerini asker yaptı. 

Umum siyahileri biribirile evlendirerek çocuk· 
ların ı orduyu ikmale tahsis etti. Bu suretle kur
duğu orduya (Abid ordusu) denildi. Bunların 
mil:tarı (150.000)e kadar çıktı . Sonralan bir 
mütegallibe sınıfı oldular. 

Şimali Airika : 2 
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Türkler düşmanla meşgul olmakla beraber Ce
zayir divanı Molay lamaile tehditlerle dolu 
bir mektup göndererek çekilip gitmesini tebliğ 
etmişti. (I) Molay İsmail tecrübe ettiği bu 
müthi§ düşmanla uğraşmadansa fırsattan isti
fade ederek ibni Muhrizin işini bitirmeği daha 
müreecalı ve akilane buldu. Tlemsen muhasa
rasından vazgeçti. Merakeş tarikile Susa gitti, 
yeğenile hsyli muharebeler etti. Ramazan ge
lince iki taraf da muharebeyi bıraktı. Bu mü
tarekeden istifade ile Molay İsmail yüksek 
Malayaya çıktı, kabilelerio silahlarını ve atia
rını topladı, şarktan Merakeşe gelen yolları 

istihkamlarla kapattı. Muhafızlar koydu. Me
rakeşi şarka karşı emin bir hale getirdi. Bu 
sırada İngilizler Taneayı boşalttılar, Ahmet 
ibni Muhriz Susda öldürüldü, Yerine geçen 
Harram da (1098 cemaziyevvel 1689) da 
katlolundu. Bütün memleket te sükilnete girdi. 

Molay larnail bu zamanı Cezayire hücum 
iniç en münasip an telakki etti. Fakat kendi 
kuvvetile galebe edemiyeceğine hükmederek 
ittifaklar ara dı. Fransa ile ittifak için kral ha
nedanından bir prenses ile evlenmeği bile tek

lif etmişti. (2) Cezayiriilere karşı çok müteaair 
vaziyette bulunan Tunus beyile de ittifakı 

mühim bularak aniaşmış ve birlikte Cezayire 
taarruzu kararlaştırmıştı. Fakat bu müzakere
leri, tertipleri, hazırlıkları Cezayiriiierin haber 
almasından yahut Tunualuların erken hareke
te geçmesinden dolayı Şaban dayı en evvel 

Tunuslulan ezmek fırsatını buldu, sonra da Fas
Wara karşı yürüdü. Molay !smail guya Fa
zaz ıkabilesini tedip için imiş gibi evvela bir 
kısım topçu ve piyadeden mürekkep kuvveti 
ilereltti. Kendisi bütün ordusu ile Meknasadan 
Tlemsen üzerine hareket etti. Bu ordu 14000 
pi)'ade 8000 süvari ile adi ve obüs toplanndan 

mürekkep•.i (3). Toplan (Lara§ ve Mehadiye) 
de esir edilmiş olan hristiyanlar çekiyordu. 
(4) Molay lsmail Ucdaya geldiği vakit Türk 
ordusunun kendisine karıı yürümekte olduğu
nu haber alarak geri döndü. Cezayir ordusu 
on bin yeniçeri üç bin sipahi ve biraz da Zuav
dan iba.retti. Molay Isınail geri çekilrneğe 

uğraşırken Türkler yetişti ve Maloyanın bir 
geçidinde sıkııtırdılar ve hücum ettiler. Fas
blar {5000) telefat vererek bozuldular. Ceza-

yir ordusu bunları Fas surlanna kadar kovala
dı (5). (1104- 1693). 

Cezayir ordusu külliyetli gımimet alarak 
geri döndü. Molay lamaile iltihak etmiş olan 
kabileleri kanlı bir surette cezalandırdı; Mo
lay lsmail, Cezayire oğlu Abdülmalik ve 
Müçtehit Seyyit Tayyib ibn Mehemrnedül
fasi'den mürekkep bir heyet göndererek miô· 
salaha yaptı. Dahildeki kabileler Molay lsma· 
ilin bozgunluğunu görünce gene isyan eyle
mişlerdi; bunlarla hayli ıı.ğraşarak sükunete 
soktu. Türklere karşı mağlubiyeti Molay Is
mailin en büyük kederi olmuştu. Bozgunluğun 
acısını unutacak kadar vakit geçmeden gen•" 
Türklere sataşmağa ıkalkıştı; 1106 rebiüllev
velinin 9 uncu günü (29 teş,rinievvel 1694) de 
oğlu Zeydanı Cezayir arazisine taarruza yoi
ladı; fakat Zeydan huduttaki bazı kabilele
ri talan edip geri kaçmaktan başka bir şeye 

cesaret edemedi. Bu vekayi üzerine Istanbul
dan Fasa on kişilik bir heyeti sefaret gele
rek Cezayirlilerle sulh yapmalarını tavsiye et
ti; Molay lsmail arzuyu şahaneyi nazarı di!<
kate alacağını vait ve erkanı sefareti hediye· 
lerle taltif ederek gönderdi (6). 

(1699-1111) de Molay İsmail hükumetini 
oğullan arasında taksim etti. Taza eyaJetini 
Zeydarıa venni§ti. Zeydan babasının emri!.! 
Ce2layirlilerle harbe kalkı§tı. Bu sırada Tunu• 
beyi Murad bey de Konstantin eyaJetine ta
arruz etmişti (1112-1700). Zeydan Maskaraya 
kadaı· ilerledi ~ehri yağma etti, hatta Mas
kara beyi sefere gitmiıı- olduğundan ontm ko
nağını bile soydu. Fakat elindeki ganaimi ka · 
çırabilmek için Cezayirlilerle müsalaha yapa-

(1) - Ogust Kur 
(2) - Ogüst Kur. 
(3) - Ebülkasım Ahmedüzzeyani. 
( 4) - Ebülkasrm Ahmedüzzeyani. 
(5) - Ogüst Kur (1103) tarihinde bu 

vakanın olduğunu yazıyorsa da Ebulkasım Ah
medüzayaniye nazaran (1104-1693j l693)dül'. 
Şaban dayının Tunusla muha•elıesi 1104 de 
veya ondan biraz sonra olduğu muhakkak bu
lunmasına ve Tunustan sonra Fasa hareket o
lunduğuna nazaran Fasla müsalahada herhalde 
1104 nihyetinden evvel olamaz. 

(6) - Ebülkasrm Ahmedüzzeyani 



rak avdet etti. Molay larnail kazandığı galebe 
den istifade edemediğinden dolayı oğluna 

çok kızdı ve Taza eyaleti valiliğinden azletti. 
(1). Kendisi bizzat efere çıkb. Bu sırada 

Cezayir dayılıima Mustafa dayı ıreçmitti • 
Molay Isınail Istanbuldan padi§<lhı Islamın 
gönderdiği tehditnarnelere aldırmadan ilerledi. 
Fakat Mustafa dayı Faslıların müttefiki olan 
Tunuslutarı Şetif ile Konstantin arasındaki 

(Abdünnur) sahrasında (3 te§rinievvel 1700 -
1112) de bozmu§ ve garba doğru dönmüştü. 

(2). Mustafanın kahramanlığı, cömertliği ve 
azarnet ve ihtişamı kendisini ahaliye çok sev
dirmiş olduğundan yolda bir çok yerli kabileler 
kendisine katıştılar. Molay Isınail de (Şetif) e 
doğru süratle geliyordu. Hacı Mustafa dayı 
Fas ordusu ile (Acchy - Akşi) boğazı denilen 
yerde (Ceduiya - Dejedeuia) vadisinde kar
yiaştı ( 3). Faslıların kuvveti elli bin kadar
dı . Muharcbeye (20 zilkade 1112-28 nisan 
1701) öğle ı.akti başlandı. Saat dörtte Fas or
dusu mağlup olmuş Molay Isınail yaralanmış 

ve mızrağını hasimlarırun elinde bırakarak atı
nın sürati sayesinde kendisini esaretten kur
tarabilmişti. Cezayir ordusu şehre üç bin as
ker ve elli kaid kafası götürdü; Cezayir gün
lerce zafer şenliği yaptı. 

Oran'ın Türkler tarafından zaptından son 
ra Molay Isınail lstanbula bir tebrikname ile, 
Sultan dördüncü Mehmedin oğlu olduğunu id
dia eden bir şahsı çok hürmet ve tazim ile ve 
bir sefir refakatinde göndermişti. Osmanlı pa
di§<lhları Fas hükümdarbırma sultan ünvanını 
vermiyerek Fas hakimi diyorlardı. Molay ls
mail Osmanlı hanedaruna mensubiyet iddia 
eden bu adaını lstanbula gönderip padişaba 
minnet tahmil etmek suı-etile kendi sultanlığmı 
tanıtmak emelinde idi. Fakat bu müddei ile 
Fas sefiri Sa:kıza gelince muha.fız Teberdar 
Mehmet paşa bunları huzuruna çağırdı. Mese
leyi anladı; her ikisini de orada durdutarak iti 
lstanbula arzetti. Padişah fevkalade hiddetlen 
di, müddeinin hemen öldürülmesini ve elçiye 
zeval olamıyacağından Fas seEirinin memle
ketine gönderilmesini irade buyurdu. Fas hü
kümdarı bu tarzı harekete gücendi, tekrar 
bir mektup yazarak, gönderdiği adamın huzu
ra çağınlıp ahvali sorulup anlaşıldıktan sonra 
ne yapmak Ilizungelirse ülemanm ittifakile ka-
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rarlaşması lazımken sorgu suailsiz adam öl
dürülmesi etraf hükümdarları arasında dedi
koduyu mucip olduğunu dermeyan ediyordu. 
Padişah tarafından yazılan cevapta Osmanlı 

paditahlarının oğullarının öteheride dolaşan 

şehzadelerden olmadıkları ve gönderilmiş olan 
şahsın iddiası yalan ve intisabı gayri mümkün 
bulunduğundan cezası tertip edilmiş olduğu 

ve maamafih kendilerinin hayırbahane hare
ketleı·i anlaşılarak zirnınetleri suizıandan kur
tulduğu bildirildi 1121 ( 4). 

Osmanlı hanedanına mensubiyetini iddia 
.,den adam guya bir cariyenin dördüncü sul
tan Mchmedden gebe kalıp hacca giderken do
ğurmuş olduğu eviadı idi. Molay lamailin mem 
leketi oğulları arasında taksim etmesi bir çok 
ihtilaliere sebep oldu. Bunları teskinden son
ra Fas hükümdan gEne Cezayir eyaletine bü
cuma kalkıştı; fakat bu defa cenubdan yürü
dü. Ayni madhiye kadar ilerledi. Oralarını ken
disine itaat ettirdi. Lakin oğullarının isyanları 
bu hareketi de yanda bıraktırdı. Cezayirin 
karışık zamanından istifade ettirmedi. Molay 
Isınail 27 recep 1139 (20 mart 1727) de öldü. 

Ebülkasım Ahmedüzzeyani: Ahalinin ri
vayetine göre Molay lamailin (528) oğlu ve 
o miktarda kızı olduğunu ve kendisinin mü
şahadesine nazaran bir maaş tevzii zamanında 
hükümdarı mumaileyhin sağ kalan evlatlannın 
Sicilmase ve etrafında (105) hane itgal ettikle· 
rini ya:r.ma·ktadır. Molay Isınail (57) sene sal
tanat sürmü,tü, bu uzun devreyi hükumetin
de Cezayirlilerle olan mücadelelerin hiç birinde 
muvaffak olamamı§tı. Fakat memleketin asayi
'i ile çok uğra§mı§h. Memlekette muntazam 
bir ordu yapmı§ ve ahaliden silah toplatarak 

( 1) - Ebülkasım Ahmedüzzeyanı Mo
lay lsmai!in oğlu Zeydana kızdığını Türkler
le yaptığı muahedenin bozulmasından dolayı 

infialine atfediyor. Halbuki bu azli müteakip 
kendisinin seferc çıkması Ebülkasım.ın tcvilini 
hükümsüz bırakıyor. 

(2) - Ogust Kur. 

(3) -Bu mevki ağlebi ihtimal ( Hassian 
Tizazin) olacaktır (Grammont). 

( 4) - Ra§it tarihi cilt: 3, sayfa 267, aene: 
1121 
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sükuneti tesis etmişti. Molay lamailin ahaliye 
koyduğu ezici vergiler Fas şehrinin içinde 
bile Türkler lehine meyiller uyandırmış ve 
(1127 - 1715) de Fas ahalisinin Tlemaene 
göçmeaini silahla durdurmağa mecburiyet ha
sıl olmuştu. Molay Isınail §erifleri ele alarak 
onları muhtelif memuriyetlerde ıkullanmış fa
kat murabıtlann nüfuzlarını ve kendilerini kır· 
ID§ıtır (1). 

Molay larnail ölünce Fasda murabıtların 

ve Cezayirlilerin nüfuzu gene çoğalmıştır. Bu 
tebeddül Tetvan, Sale ve Tanca isyanlarile 
kendini gösterdi . . Mezkur şehirlerin ahalisi 
koraanbkla ve ecanible ticaret ederek yaşıyor

·ıardı. En büyük kirlan silah ve barut ve Ce
zayirlilerin kendi limanlarında elden çıkara

madıkları eairlerle ganimet hallannın burada 
satışından haaıl oluyordu. Bu iiç !imanın kor-

sanlarile Cezayir korsanlarının uyuşması 1704 
den itibaren Ingilizler tarafından kolaylaştı

rılmıştı. Bu iytilaf Fransızların aleyhinde 
idi. Çünkü Fransızlar Cezayirlilerle yaptık

ları muahedeler mucibince korsanların getir
dikleri mali ganaim arasında 'fransızlara ait 
bir ş~y bulunup bulunmadığını ogreniyor ve 
kontrol ediyorlardı. Binaenale1h Cezayirliler 
Fransızlardan aldıklarını Fasta satıyorlar ve 
Fas korsanlan ise Akdeniz cevelanlannda 
Cezayir limanianna sığınıyor v..ı oralarda barı 
nıyor, cephane alıyorlardı. Cezayirliler Saleli
lerin bayrağı altında Fransızlara sataşıyorlar
dı. Bu hususlardan dolayıdır ki Cezayirliler 
ve Ingilizler Tetvan limanının İstikialine çok 
ehemmiyet veriyorlardı. 

(1) - Ogüst Kur. 

-5-

ŞABA D.\ YT (Mahat ) 

Kara Mustafa - Fasm ıaarruzıı - Koıimo - Kiyanı - .)abaıı daymm ii fiimii - /lll( · ı 
Ahmet da_vı- VPba Hasan çaı• ıtş -111ustafu duyı- Mo/ay İ.mwiliıı twırruzu - 4mira/ 

Bing- Tııııusu iliinılıarp {1 705 - 111 7) - Hasan hoca - IVIC'hm et l:Jf•ktaş •. 

Oamanlı donanmasile birleşrneğe davet o

lunan Cezayir reisieri Kara Mustafa reis ku
mandasında hareket cttileı·. Fakat Kara Mus
tafanın dayıya karşı gizli tertibatta bulundu
ğu anlaşıldığından bu seferden avdetinde öldü
rülecek malları müsadere edildi. 

Cezayiriilere karşı daima mağlup olan 
Faslılar intikam almak için Tunualularla ittifak 
etmişlerdi. Fakat her ikisi, hareketlerini tevhit 
edemediklecinden Cezayir eyafetine karşı ev
veli. Tunuslulann ve sonra Faslıların yaptık
ları tecavüz gene kendi hezimet ve felaketle
rile neticelendi. (1104) (1). Ordu fasılalarla 

muharebede iken Tunualular (ıkabili) leri te,. 
vik ederek bunlan şebirlilerle birle,tirmiş ve 
bir hiyanet tertibatı hazırlamışlardı. Hainler 
Ce:zıayn; ordusunun mağlup olacağını zannedi 
diyor ve bozgun ordu döküntü halinde dönünce 

hemen tutup ellerini ayaklarını bağlayıp yer
Iilerio intikamma teslimi kunıyorlardı; Fakat 
bu menhus düıüncelcrin aksine olarak muzaf
feren dönen orduya karşı da evvelki kararlannı 

bozınıyacak saidırmaları Üzerine sokaklarda 
kanlı bir döğüşme ve çarpışma oldu, kıyamcı
lar ezildi; dört beş yüz asinin başı kesildi. Bun 
!ann mensup olduğu kabileler büyük bir harp 
tazminabna mahkum oldular. Biraz sonra ter
sanede yangın çıkarak !imanda demir' i duran 
gemilere de sirayetle hayli zarar verdi. Bu 
yangın da bainliğe hamiolunarak birkaç baş 
daha yuvarlandı ((2). 

Büyük hediyeler vermelerine ve fedakar 
lık yapmalanna rağmen Cezayirliler gene Ho
landalılara ilanı barbettiler. lngili?. gemilerine 
kar~ı iJe, korsanlar ancak ikinci .lanın imzala
mış olduğu paMportlurdan başk<:~ını muteber 
sayrmyarak ba,ka türlü pasapv~ t hamili olan 
gemileri yakalıyorlaı·dı. 

Bir Fransız gemisi Cezayi•·e (8) Türk e

siri getirdi. Gemi gittikten son• '' kırk esir ka
çırdıgı anla§ıldı, derhal bir kıyam çıktı. Fransız 
konsolosu meseleyi güç halle yatıştırdİ ve şim-

( 1) - Tafsilatı be;ı inci kısımdadı r . 

(2) - Graınmont. 



diye kadar olan mesainin kazanılmış semeresi
ni mahvetmernek için, gelecek Fransız gemileri 
nin açıkta demiriernesini Fransa hukümetin
den rica etti. 

Fransızlar bu sırada Cezayiriileri haklı 

ciarak kızdırncak bir usul çıkardılar: 

Fı·ansanın cenup sahilleri .halisi kendile
ıini kendi vasıtalarile korsaniara !<arşı muhafa 
za için müdafaa tertibatı almışlardı ve bu ter
tibat 17 inci asır zarfında devdm etmişti. Bu 
miidaiaa vasıtalannı hazırlamak için iktiza e
den paı·ayı bir vergi •koyarak topluyorlardı. 

Bu verginin adı (Kotimo) idi. Fakat bu para 
Fransanın cenup limanianna gelen ve giden 
gemilerden ve mallardan alınıyordu. Şimali Af 
ritka limanlanndan alınması vaki değildi. 

Cezayirele bir konsolos bulunmasından en 
çok istifade eden Marsilya limanı olduğu için 
Fransa hükümeti Cezayir !<onsoloshanesinin 
masarifini Marsilya şehrinin ödemesini müna
sip görmilştöi. Marsilyn i~e bu pn ·ay; l<en:li 
vaı·idatından ayırmamak için, Cezayir Jimanına 
gele!l gemilerden Kotimo tahsilini ve tahsisa

tını bu paradan almasını konsolosa tebliğ etmiş 
li Cezayiriilere karşı yapılacak müdafaa terti 
batının parasını Cezayirden toplamağ~ kalkış
mal< kadar yolsuz ve mantıksız bir karar ola
mazdı. Cezayire gelen gemilerin ekserisi gizli 
veya aşikare olarak Yahudilere ait bulunduğun
dan bu parayı vermemek için Yahudiler mese
leyi divana şikayet ettiler; divanda başına bir 
bela davet etmek istemezse böyle bir bidat 
çıkarmamasını konsolasa tavsiye etti. 

Fakat Marsilya ticaret odası işi anlamak 
istemiyor ve gayri mükünü elde etmeğe uğ
rnşıyordu; bunun neticesi olarak Fransız kon
solosları gittikçe nüfuzları artmakta olan Ya
hudilerin dü~manlığını kazandılar (1 ). Daha 
(1091-1680) de Baba Hasan dayı Fransız 

düşmanlannın aylıklı ajanı olan Yahudi (Pom 
peo Paz)ın nasihati ile hareket ediyordu. Bu 
Yahudi Sonra Mezomortonun bangeri ve mah
remi olmuştu; bunun akrabasından birisi de 
Şaban dayı hesabına balmumu ve kösele inhi
sannı id~ ediyordu. Ocaklar padişahın 1106 
liem·si §abanında gönderdiği emre itaat ettiler. 
Cezayir ocağından on ve Tunu~la Tarabuslus
dan üçer kalyon Osmanlı donanmaaile buluştu
lar. PadiıaJı oc&k gemilerile muhabere ve on-

2[ 

lara iyi muamele etmesini kaptan pafBya tavsi
ye ediyordu. Osmanlı donanınası 1105 :ı!ilhic

cesi gurresinde Midilliden Foçaya doğru hare
ket ederek Andre nam mahalle vüsulü haber 
alınan düşman üzerine yürümüştü. (2). Do
nanmanın Venediklilere karşı harekatında o
cak gazilerinin ıkahramanlıkları kaptan paşa 

tarafından hünkara bildirilmiş olduğundan kap 
tanlarin belli başlı yiğitlere verilmek Üzere o
tuz hil'at ihsan olunduğu kaptan paşaya bildi
rilmiş (3) ve bu husus beylerbeyilere de yazı
larak bundan sonra daha mükemmel techizat 
ve tertibatla hızırilyastan on gÜn evvel gelip 
(Salaz) önünde Osmanlı donanmasına mülii.ki 
olmalan bildirilmiş ve bu hüküm haseki Meh
medle gönderilmişti. (4). 

Şaban dayı (1107-1695) ~ubatının yirmi 
beşinci günü camide namaz kılaı1ken bir suikas 
de uğradı. Müttehim arkada~larının kimler ol
duğunu söyledi hepsinin başı kesildi, fakat bu 
cezalar yoldaşlar arasındaki hoşnubuzluğu zi • 
yadeleştirdi. 

Tunus vatan beyi iken Cezayirlilerin taar
ruzu üzerine kaçmış olan Mehmet bey Sakız· 

dan dönerek Çakır Mehmedi Tunuatan kov
muş, beyliğe geçmiş ve hediyeler vererek Kons 
tanlin muhafızlannı elde etmişti. Cezayirin 

~ark ordusunu da ihtilal fikri sannıştı. Kons
tantİn tarafianna gönderilen ordu geri döne
rek 5 ağustosta Cezayire geldi ve dayının 

başını isteriz diyerek ayaklandı. Şaban dayı 

kendisini müdafaa etmekle beraber tutuldu; 
hapsolundu; hazinelerinin yerini söyletmek için 
altı gün i§kence ettiler, dövdüler. Fal<at söyle
medi; 15 ağustosta boğdular. 6 ağustos-

ta yeniçeriler hacr Ahmed isminde bir kundu
r~cıyı divana götürüp alkı,larla dayılık ma
kamına geçirdiler. (5) Şaban dayrom son za
tl'anda beylerbeylikte Musa paşa bulunuyordu 

(1) - Gramınon. 

(2) - Divanı hümayun muhimme defteri 
No. 106 sayfa 206 avasıtı zilhicce ll 06 

(3) - Diva.nı hümayun mühimm t defteri 
No. 1 06 sayfa 269 ava hi ri sefer ll 07 . 

(4) - Divanı hümayun mühimme defteri 
No. 106 sayfa 270 avabiri sefer 1107 

(S) - Grammont. 
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(1). Hacı Ahmet dayı aelefi Şaban dayıyı 

ölümden kurtarnıağa çok uğraşmı§ fakat mu
vaffak olamamı§b. Kendisi deliye yakın garip 
'tabiatli idi, 6onralan ise daimi bir tehlike teh
didi altında yaşamaktan dolayı zalim oldu. 
Konsoloslar kendisine mutad hediyelerini ver
diler. Fransız konsolosu bundan istifade ederek 
Şerşelde bir zahire ticarethanesi açılmasına 

müsaade istedi. Yeni dayı bu talebi reddetti; 
ve dedi ki: (Benim tek bir başım var. Ve o
nun muhafaZasına pek itina ederim) (2). Ma
amafih beyliğin varidat menbaı olan korsanlı
ğın ziyadele§mesine çalıştı. 

Bu esnada lspanyollar, lngilizlerle birleş
miş, hem Cezıayirtilerle sulh yapmak ve hem 
de Cezayiriileri Fransıztarla kavgaya tuıtuş

turmak istiyordu. Evvela dayıya iki atla Gre
nata hükümdarlanndan birisinin elınas yüzü· 
ğünü hediye verdiler. Sonra dayıya gizlice ıkırk 
bin kuru§! sıkışbrdılar. Divana da yedi sene 
müddetle her yıl yardım naınile kırk bin ku· 
ruş venneği teklif ettiler. Dayı bu işe taraftar 
oldu. Fakat Fransız konsolosu da boş durma
dı, Cezayiriiierin lspanyo)lara olan kinlerini 
uyandırarak teklifle.ri reddettirdi. Arnfreville 
kumandasında bir Fransı.z filosu Cezayiri zi. 
yarete geldi. Dayı, bölükbaşı Süleymanla Fran 
sa kıralına on at gönderdi. (1108-1696) da Ce· 
zayir, Trablusgarb, Tunus reisieri padişahdan 
külliyetli para alarak Karadenize hareket ebniş 
!erdi. Ahmed dayı gittikçe evhamlı oluyor, her 
şeyde suikast görüyordu, şehri hafiyelerle dol
durmu§tu (3). Cuma günleri bile namaza git
mekten korkuyor, sarayda saklaruyordu. Fran· 
sız konsolosu tahriritlannda diyordu ki: 

(Ben hacı Mehmed, Baba Hasan, Mezo
rnorto, Şaban dayının zamanlannı gördüm. 
Her birinin iyi bir tarafı vardı. Şimdikinde ise 

hiçbir iyi şey yoktu.Bazan bana lazar kovacağını 
söyler. Benim ba§ımı yiyeceksin der. Yerinden 
kalkar benim otunnamı teklif eder. Bu memle
keti sen mi idare edeceksin ben mi diye sorar. 
Baısından korkmuyor musun, senden evvelkile· 
rin uğradığı belalara sen de uğnyacaksm der. 
Sonra ağlar, itizar eder.: Bana fena muaınele 
ettiği vakit aklı başmda olmadığını anlabr) 
(4). Hacı Ahmet dayı bu haliyle üç sene dayı
lık etti. (1110-1698) nihayetinde öldü. 

C6'zayiı· donanınası (1109) senesi içinde 

Osmanlı donanmasına ittibaka davet edilmiş 

ve beylerbeyi Musa paşa ile elbaç Ahmet da
yıya ve Tunus ve Tarabulus beylerbeyilerine 
hil'atlar gönderilmişti (5). 

Ahmet dayının memuriyeti esnasında Ce
zayirde gene veba çıkmı§ ve her sene (25-40) 
bin kişi öldünnek üzere dört sene devam et· 
mişti. Hristiyan esirlerden bir çoğu öldu. 
Reisierin her sene 1 talya ve Sicilya sahillerini 
urup külliyetli esirler gelinnelerine rağınen 

1701 de ancak üç bin esir kalınıttı (6). Hacı 
Abmedin yerine Hasan çavuş geçti ve Hasan 
paşa namını aldı, (7). (1110-1698) den (1112-
1700) tarihine kadar memelekti idare etti. In
giliz ve Hollandahların hediyelerine rağmen 

Fransızlarla dost kaldı; korsanlığı yükseltrne
ğe çalı§b. Hasan paşa reisieri Fransız gemile
rine aataşmaktan meni ve sataşanları tecziye et
tiği halde Fransız ticaret gemilerinin kaptan· 
lan CezayirJilere müteveffi.k oldukları vaziyet 
lerde onlara düşmanca ve kahpece muameleden 
çekinıniyorlar ve Fransa hükUmeti de bunlara 
müdahale etmiyordu (8). Cezayir leventleri Os
D]aillı ülkelerinde de uslu dunnuyorlardı. Le
vent yam:ıak için lzmir ve Foça limanianna 
1112 de gelen on kıta Cezayir gemilerindeki 
yiğitler dı§an çıkarak türlü fesat ve şekavet 

( 1) - Grammont. Divanı hümayun mü
himme defteri No. 160 sayfa 270 avabiri safer 
1107. 

(2) - Grammont. 
(3) - Grammont. 
(4) - Grammont. 
(5) - Divaru hiimayun mühimme defteri 

No. 110 sayfa 199 availi cemaziyelalnr 1109 
(6) - Gra.mmont. 

, (7) - (Cezayirin Arap ve Türk kitabeleri) 
eserinde bir kapu üzerindeki taşto:. (Hasan pa
şa) yazılıdır. Grammon da Hasan paşa namını 

aldığını yazıyor. Musa paşanın ne vakit ve ne 
suretle bey,ler beylikten ayrıldığı malum değil
dır. Yalnız 1113 tarihli divanı hümayun mii
himme defterinden bey.lerbeyilikte Ali pa§a 
bulunduğu anlaşılıyor. Ihtimal ki Hasan da
yı dayılığa geçince Musa pa§<lnın azli vukubu
larak Hasan dayıya beylerbeylik tevcih olun
muştur. 

(B) - Graınmont. 



ettiklerinden bunainn oralardan çık.ırılması 

için divanı hümayun !kaptan pa~aya emir ver
rneğe mecbur kalıyordu (1). 

1112- 1700 de T.unus mirlivası Murat bey 
Fas emiri Molay lsm.aille ittifak etmiş ve Trab
lusgarpla da anlaşarak Cezayir hududunu geç
mişti. Konstantin sancağı beyini iki defa mağ
lup ettikten sonra şehri kuş;ıttı. Bu havadis Ce
zayirde duyulunca yeniçeriler büyük bir heye
canla ayaklandılar. Hasan paşa dayı satayına 

kapandı ve istifa etti. Bunun yerine evvelce si
pahiler ağası,olup Çatal Saka! adile maruf Ha
cı Mustafa (2), dayılığa getirildi. Hacı Mus
tafa Hasan paşaya dört bin kuruş yol harçlığı 
ve kendisini Trabulusa götürmek üzer~ bir ge
mi verdi; hareketinde de topla selamladı. Bu hal 
Cezayir tarihinde bir defa görülmüş itidal ınİ
salidir (3). 

Mustafa dayı Konstantin sancağl beyini 
bozaralt Cezayire doğru ilerlemekte olan Murat 
beye karşı yürüdü. Yeniçeriler arkadaşlarmın 

ziyaile rnüteessir ve düşmana karşı büyük bir 
hırsı intikamla meşbu olarak ilerliyorlardı; (3 
teşrinievvel 1700) (1112) de Şerif civarında 
Abdünnur salırasında Tunuslutara tesadüf ede
rek öyle bir şiddetle saldırdılar ki birkaç saat i
çinde Tunus ordusu darrnadağınık oldu. Cezayir 
liler bu bozgun sürüyü hududun ötesine kadaı· 

kovatadılar ve aldıklan iki bin esiri öldürdüler. 
Tunuslularla Cezayirtilerin bu kavgalal'ı fstan
bulda da duyualrak padişah ihtilfıfın halli için 
Kapıcı başı Abmedi gönderrnişti. Mumaeliyh 
rnuharebenin nihayetinde lstanbula dönerek mu 
halefetiin hüsnü ittihada müncer olduğunu bil
dirdiğinden Cezayir beylerbeyi Ali paşa ve 
Mu,ı;tafa dayı ile Tunus beylerbeyi Ömer paşa 
ve Vatan beyi Murat beye Ebubekir çavuş 

ile birer sevb hil'at ihsan olunmuştu. (4). Ce
zayir ordusu galibane döndükten sonra hacı 
Mustafa bizzat kumandayı deruhte ederek Fas
blann ü.zerine yürüdü. (5). Molay lsmaili mağ
lup ederek Cezayire geldi. 

Fransız konsolosu Düran Fı·ansadan da
yıya gönderilmiş olan kıyınettar silihlan tak
tim ile göze girmeği fırsat bildi. Dayı da buna 
mukabil Molay lsmailin iğtinam olunan atını 

ve silahlannı Fransa kralına hediye etti. Tu
nusta Mıurad beyin ailesiyle beraber öldürül
mesinden sonra yerine geçen İbrahim bey Ceza-
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yire tabi olmağı ve vergi vermeği kabul etti. 
Şaban dayının eski gözdesi Çakır Mehmed Tu
nus üzerindeki hukukunu divana tasdilt ettirme• 
ğe kalkıştığından yeniçeriler yeni bir seferden 
ihtiraz ederek ayaklandılar. 

Kara Ali paşayı öldürdüler (6). Dayı ki
yamı bastırdı. Sebep olanlan şiddetle cezalan
clırdı. Çakır Mehmede de (300) $Opa vurdura
rak bir daha geilrse öldüreceğini söyliyerek 
şehirden kovdu. 

( 1115-1703) senesi iptidasında Ingiliz fi
losu arniral Bing kumandasmda olarak kıymetli 
hediyelerle Cezayire geldi; Dayı ile bir muahe· 
de yapb. Fasta Molay lsmailin oğulları biribir
leriyle kavga etmekte olduklanndan o taraftan 
emniyet vardı; fakat parasızlık fena idi. Yeniçe
rilerin ulufesinin verilmesinde zorluk çekiliyordu 
J span ya ve İtalya sahilleri harap olınuş, gemi
ler arbk kafile halinde ve harp gemilerinin mu 
hafazasında gezmekte bulunmuş olduklanndan 
korsanlık hasılat getirmiyordu, Vel'giler artb
rılmış idi, fakat tahsilat zorlaşrruş olduğundan 

hazineye giren para gene azdı. Ml•stafa dayı bu 
sıkıntıdan ikurtulmak. çaresi olarak Tunustan 
para alınağı düşündü. 

(1117-9 temmuz 1705) de Tunus eyaleti 
üzerine yürüdü; Ihrahim beyi mağlup ve esir 
etti; (ll temmuz). Ertesi gün (Eikef) i ve be
yin erzak ve zahirelerini aldı; flerliyerek Tunus 
şehrini kuşattı. Tunuslula.r §ehrin yağma olun
masından korkarak yüz elli bin kuru~ vererek 
Cezayiriiierin çekilmesini tekilf ettiler. Musta
fa dayı razı olmadı; şehir de ke.ndisini müdafaa 
mecburiyetinde kaldı. Tunuslutann yapbklan 
hücumda Cezayir ordusu (800) ki§i zayiata 
uğradı. Mustafa day• muhasarayı kaldırmak 

(1) - Divaru hümayun mühimme defteri 
No. lll, sayfa 493 avahiri şaban 1112 

(2) - Tarihi Osmani mecmuası sayfa 308 
(3)- Grammont. Hasan paşanın ismini ha· 

vi kitabe Fransız valii umumi~inin oturduğu 

sarayın alt katında bir kapının üzerindedir. 
(4) - Divaru hümayun mühi=e def-

teı-i No. 112, sayfa 112 avahiri §aban 1113. 
(S) - Ogüst Kur. 
(6) - Kara Ali paşa beylerbeyi Ali paşa

dır. Çünkü 1113 de mumailey<hin beylerbeylikte 
bulunduğu divanı hümayun kuyudatile sabittir. 
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için Tunuslularla mü~kereye giritti; fakat 
bu defa Tunualular para vermekten vazgeç
mi§ bilakis zarar ve ziyan davasına kalkı§UU§• 
tar dt. 

6 teırinievvel ı 705 (ı ll 7) de Miustafa day ı 
muhasarayı bırakıp çekilrneğe mecbur kaldı; 
ric'atte Tunuslular ve kabileler orduyu sıkı§~ 

tınyorlardı; bir avdeti taarruziye yaparak takip 
edenlerden kurtuldu. Fakat bu taarruzda beş 
yüz kişi :ı!ayi etmişti. Ordu kısmı küllisi yolda 
iken Mustafa d:ayı daha evvel (1) Cezayire do
lu dizgin geliyordu. Yeğeni vasıtasile evvelce 
intihap edenlere dağıttı&'ı paranın tesirile hüsnü 
kabul göreceğini ve böyle muvaffakiyatsizce 
dönüırünün gürültüsüzce geçeceğini zannedi
yordu. 

Fakat Mustafa dayının korktuğu gürültü 
kendisi gelmeden evvel olmu~ dayılığa Hasan 
hoca geçirilmişti. Şehrin kapısında bu haberi 
alan Mustafa dayı kemali istic:ıl ile uzaklaştı; 
dolaşarak kolioya geldi ve yeniçerilerin eline 

düştü; bin türlü hakaret ve tethirden sonra 

boğuldu. Dayılığa geçen Hasan hoca Mustafa 
dayının karısını ve kızını işkenceye koyarak 
bütün servetini aldı. Esir edilmiş olan eski Tu
nus beyi lbrahim beyden de yüz elli bin kuruş 
fidyei necat kopardı. Fakat bu paralar yeniçe
rinin ihtiyacını ancak muvakkaten temin ebniş
ti. Bunlar bitince gene Mustafa dayının zama
nındaki vaziyet hasıl oldu. 

4 mart ı707 (1119) da kan dökülmeden 
gürüttüsüzce Hasan hoca azlolundu. Mehmet 
Bekta~ dayılığa geçti. Mumaileyh bir sene ev
vel bir suikast tertip etmekle müttehim olarak 
Hasan hoca tarafından dört arkadaşİyle sü
rülmüştü. Bu dört •kişi dayının aziini hazır
lamışlar ve reisierini dayılığa geçirmişlerdi. 

Hasan hoca yeğenini ve paralanar, mallannı ve 
hazinedarını alarak bir gemi ile hareket etmiş
ti. Fakat fırtına gemiyi Dellis civannda karaya 
attı. (Kabili)ler Hasan hoca ve rüfekasını kur
tararak hürmetle (Kuku)ya götürdüler. Az za
man sonra Hasan hoca orada şiripençeden öldü. 

(1)- Grammont 12 te§rinevvel diyor. 

-6-

DAYILAR DEVRt- PAŞA Di\YILAR 

Mehmet Bektaş- İspanyolların Orandaki va:.iyetleri- Oran<ı taarrıız ı 'e zapt-M ersalke
bir teslim oldu. - lr:ıgiliz konsolosu ~elıri ayinler yaptı. -Oranın anahtarları- Bektaşın 
öldiiriilmesi- Deli lbra1ıim- Şökeli Ali çaııu~- Pa~alarm sonu- Paşa dayılar~ Zel zel<' 
Mehmet efendi- Kuraklık ve Çekirge- Rol/andalılar sul/ı istiyor f-- Kapıcıba~ı - Kor 
.~anlık berdevam - Yeşil burun adalarında Cezayirliferin istasyonıı - Veba - Yangın -

lsyarı- Kör Abdi drıyı. 

Mehmet Bektaş dayı 4 mart ı 707 (1 119) çadırlardan satın alma ile ihtiyaçlarını da gider-
de hükümete geçti. Bu tarihte kimin beylerbeyi rneğe uğraşıyariarsa da bunlara güvenilernezdi. 
olduğu malüm değildir. Beylerl:.eylikte 1109 Yerli ahaliden hiristiyanlara erzak satanlar 
da Musa paşa (ı) ı113 de Ali paşa (2) bulun- kom§uları tarafından cezaya uğruyorlardı. 

duğu sabit ise de bunlardan batka zevat gelip Yirmi senedenberi Orana hücum sıklaş-
gelmediği hakkındaki bir kayıt bulamadım. ls- mıştı. Garp beyi Buşelagın (3) iki sene evvel 
panyollar Mostaganem önünde mağlüp olarak merkezini Mazonadan Maskaraya götürmüştıü. 
memleketin içerlerine hüküm yürütmekten vaz- Bu suretle hem Orana yaklaşmı§ ve hem de 
geçip kale ,1uvarlarının arkasında oturı-nağı ka- Cf'nuba inerek oralardairi kabilelen nezaret ve 
bul ettikleri gündenberi daima kuşablmı§ hal- _ __ _ __ 
de idiler. Oran, Mersalkebir, Sebte, Melila her ( 1) - Divanı hümayun mühimme defteri 
vakit yeriiierin ve Faslılarm ve o :ziaman mer- Numara 110 sayfa 199 tarih 1109 
kezi (Mazona)da olan garp sancağı beylerinin (2) - Divanı hümayun mühimme defteri 
muhasarası altmda bulunuyordu; Bu ıtıevkilerin numara 112 sayfa 112 tarih 1112 
muhafızlan Ispanyadan ne gönderebilirse o- (3) - Buşelagım (Koca bıyık) demek o-
nunla ya§ıyorla.rdı. Etraftan yağma yahut civar lup asıl ismi Mustafa bin Yusuftur , 



Oranı her taraftan kolaylıkla kuşatmağa müsait 
bir vaziyet almış oluyordu. Garp beyi o zamana 
kadar lspanyollara sadık gibi bulunmuş olan 
beni Amirle diğer kabileleri de itaat altına so
karak muhasarayı şiddetlendirmişti. 

11ı9 da hünl<ar; Venediklilerle yapılan 

muahede mucibince V enediklilerin karadan ve 
denizden serbest ve emin olarak ticaret edebil
melerini taahhüt ettiğinden Venedik beylerinin 
gemilerile yürüyem Venediklilerle sair devlet
ler raayasından kimsenin tutulup esir edilmeme
si hakkında Ocaklara hükmü şerif göndermişti. 
(l). Bu esnada Bektaş dayı İspanyolları Oran
dan çıkanp atmak ıkararını verdi. Garp beyinin 
kuvvetine ilave olarak bir ordu tertip ve kayin 
biraderi Uzun Hasanın kumandasİyle yolladı. 
Her iki kuvvet 1707(1 ı 19)ağustosunda birleşti

leı· ve Sen Filip istihkamı önünde hendek açarak 
taarruza başladılar.Bit"kaç gün. topla döğdükten 
sonra 9 ağustos sabahı hücumla istihkam alın
dı. Fakat İspanyollar geceleyin bir avdet taar
ı-uziye yaparak istihkamı istirdat ettiler ve( 15) 
eylüle kadar ellerinde bulundurdular. 15 eylül
de tekrar gedik açılmış ve hücum başlamıştı. 
Bu sırada istihkam kumandanı barutlara ateş 

vererek istihkamı herhava etti. Yalnız tek bir 
kiş i kurtuldu. Kumandan ve muhafızlar karni
ten mahvoldular. Sen Filip bu suretle alındıktan 
sonra hücum Sen Greguvar istihkamına tevcıh 

olundu. Bu istihkam şehrin her tarafında::t gö
rülen ve dik bir yamacın tepesinde yüksek bir 
mevkide idi. Bu da ayni suretle müdafaa edil
mekle 'beraber 2 teşrinisanide sükut etti. Şeh

re hakim olan Santakroz istihkamı da bundan 
sonra kahraman Türklerin eline geçince şehrin 
müdafaası imkansız kalmıştı. Topçu körleşmiş 
istihkamlar yıkılmış, muhafızlar büyük zayiata 
uğramışlardı. 

(1708-1120) kanunusanİ iptidasında şehir 

boşaltıldı . Muhafızlar ve ahaliden is~enler 

Mersalkebire çekildiler. Uzun Hasan bey Mer
salkebiri de muhasara etti. Ufacık bir yerde 
toplanan kesretli halk pek çabuk kıtlığa uğra
dı, imdat alamadı. Aç susuz kaldı ve Mersal
kf;biı· de 3 nisanda kapılarını acdı. ----- -Uzun Hasan bey 26 mayısta (2000) den 
fazla esir (bunlann içinde 200 zabit ve Malta 
§Övalyesi vardı) ile Cezayire döndü. Bu mu-
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zafferiyet haberi Cezayiri şenliğe boğdu. Ingiliz 
konsolosu Cezayir divanma hoş görünmek için 
üç gece tenvirat yaptı. Dayı (Oran)ın üç altın 
anahtannı lstanbula göndererek bu muzafferi
yetİn kumandanı olan kayinbiraderi uzun Ha
san beye paşalık verilmesini istirham etti. Ken
disine paşalık verildiyse de (ı) kaynından de
riğ edildi (2). 

Oranın zaptı müjdesi Üzerine üçüncü sul
tan Ahmet ocak gazilerini taltif ve ocağa bir 
kalyonla barut, meııv-i lihsan eyledi (3). 

Raşit taarihi cilt 3 sayfa 258 de ( Oran)rn 
zaptı hakkında aşağıdaki taEsilatı veriyor: Burç 
ve barulan göklere baş çekmiş olan (Vahran) 

(l )- Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 115, sayfa 344. 

(2)- Grammont Beştak dayrya paşalıı'k ve
rildiğini fakat kaynından deriğ edildiğinden ken 
disine gelmiş olan paşalık fermanını almadığını 
ve reddettiğini yazryorsa da aşağıda görülecek 
olan fermandan anaışılacağı veçhile böyle bir 
muamele geçmemiştir. Hasan beyc istenilen 
rütbenin verilmemiş olması da pek ihtimal da
hilinde değildir. 

(3) - Divam ıh'iimayun mühimme defteri 
No. 116, sayfa 103 . 

Cezayirgarp ocağı dayısı Bektaş dayı da
me mecdehuya hükümki: Cezayirgarp ocağı ga 
zirlerinin ağaları ve kaptanları ile dan devlet 
medanma gönderdiğin mektup gelip hühlsai 
mefhumunda. İspanya keferesi ocağınız civann 
da vaki (Vahran) nam kal'ada, ahdenbeahd ve 
emri medidden beru küffari bedgirdare cayi 
karar olmağla kal'ei mezbure üzerine .ıakli ec
nad olunup eydii abedei evsamdan intizai mü
yesser olduğun ilam ve kale miftahları dahi da
ridevletmedarıma irsal olunmakla cümle ocak 
gazileri ile bu gazada gösterilen sayi ve gayret 
karini istihsan olup düayı bayrı mülu.kaneme 
mazhar olmuşsuzdur .... .... . . 

Mevahibi hüsrevanemden ocağınız ı~ın 

gönderilen kalyonu ve barut ve yuvarlakları 

emri gazada imal ve bahusus Tunus ve Tarabu
l us ocaklarile imtizaç ve gereği gibi tertibi es
babı muvafakata mubaderet olunması. Evasıtı 

safer 1121. 
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kalesinde (20) bin İspanyol muhafızı olup etra· 
fında oturan urbanın ekserisi d.e mürtet olduk
larından bu vakte ·kadar zaptolunamamı§tı. Ka· 
le, kuvvetli olmakla beraber (200) kalyon ala· 
cak geniş limanı, ve şehrin ortasından geçen 
ııebir üzerinde çok değirmenleri ve tuzlaları 

vardı. Etrafında dört beş fersahlık yerler çok 
mahsuldardı. Burasının zaptı hem memleketin 
emniyeti ve bem de askerin mevacibinin tedari 
ki bakımından faydalı idi. Kalenin zaptı karar
laştı. Kale zapbna lazım olan şeyler için Ceza· 
yirliler devleti aliyeden istimdad ettilt>r. Her 
şey tamam olduktan sonra (10.000) kadar Türk 
(15000) urban ve (150) top (lS) balyemizi 
top ile (1119) şavvalinin altmcı günü (Vah
ran) Üzerine yürünüldü. Düşman, .kale dışmda 
bo:ı!ulup içeriye çekildi. Dört ay muhasara 
ve muharebeden sonra gazilerimiz iptida kızıl· 
burç denilen Su burcunu ve iki ay sonra Mu
caco burcunu aldılar. On beş gün sonra şehir 

zaptolundu. Bundan beş gün sonra da Kastel· 
novo ve sonra deniz kenann.da Kastelroson 
denilen burç üç gıünde zaptolundu. Bundan son 
ra iki buçuk ayda da liman (Meraalkebir) alı· 
nıp bütün kale, şehir ve liman on bir ayda elimi· 
ze geçti. Bu muharebede bizim tarafımızdan ye· 
di sekiz bin kişi şehit oldu. Düşman (15000) 
telefat ve dört bin esir verdi. (1200) kadar da 
mürted (yerli urban) yakalandı. Muhasara 
esnasında İspanyollara barut ve mühimmat ge· 
tiren bir aehtiye ve bir .kalyon Cezayir kal
yonlan tarafından zaptolundu. Düşman kalyo· 
nundan (300) top ve hesapsız mühimmat alın
dı. Cezayir kapudanesi kaptanı Bartınlı Ali kap
tan ve Riyale kaptanı Felemenk Ali Kaptan ve 
Patrone kaptanı Felenemnk Mehmet kaptan 
kale anahtarları ile ve bazı hediyelerle şavvalin 
dördüncü günü kalyonlarla İstanbula geldiler. 
Kaptaniara fahir hil'atlar verildi. Memleketle
rine gidinceye kadar kendilerinin ve leventleri· 
nin her günkü tayinleri verildi. Dönüşlerinde 

kırk zıra bi:- kalyon (400) kantar demir (400) 
kantar barut (400) kantar kendir ve (1000) 
kantar peksirnet verildi. 

Bu muvaffakiyete rağmen Bektaş dayı da 
evveUri dayılar gibi paracasıkıntıda idi. (1710-
1122) senesi iptidasında konstantin beyi Hüse
yin çavuş (1121 • 1709) vergilerini ve kendi 
sarvetini aldı lıaçb. (1) Hiiaeyln çavutun kaç· 

ması Bektaş dayının mahvına sebep oldu. 
Yeniçeriler isyan çıkardılar. Bektaş dayıya h ü
cum ederek öldürdüler. Yardımına koşan ka
yını uzun Hasan bey de ayni akibete uğ\·adı. 

Dayının katili olan deli İbrahim 1710 mart 
22-1122 muharrem 21) de kendi dayılığıııı ilan 
etti; fakat cinayetinin mahsulünden çok zaman 
sitifade edemedi. Arap ağalığında b Jlunmuş 
olan deli Ihrahim zalim ve sefilı idi. Hükıirnette 
bulunduğu beş ay içinde üç suikasdı ezmekle 
uğraştı. 14 ağustos 1710 (1122) de bir yeniçeri· 
nin karısına tecavüz etmek istemişti. Kadının 

esirine verdiği emirle atılan iki mermiyi yiye· 
rck yaralandı; kaçtı. Fakat kadın feryat ederel< 
koştu. Meseleyi duyan askerler aya!dandı, da· 
yıya h ücum ettiler. Deli Ihrahim bir c :ln:;r~ ci
rerek 1kapı arkasına eşya yığarak kendisini 

( 1) - Bu vaka yeniçeriler üzerinde pek 
fena tesirler yapmı§ ve şehitlerle esirlerin met
rukatım ve vergileri alıp kaçacak beyler hak
kında olunacak muamele iki mermer Jevhaya 
haltkettirilerek Cenine sarayının duvarına yer
!t:ştirilmi§tir.: 

Birinci .levha: Allahümme alhfezna bihifzi
ke ya nazirülhat Allahi azimüşşan cümlemize 
hayır olanı müyesser etmiş eyleye. Cezayir as
kerinden şehit olanlarımız vesair düş!:nlcrimi

zin varisi olmadıkça eşyaları kalil ve kesir bey
tüimali müslimin gelip satılup tahsil olanı a
dedile mühürlenip bed esten emini bin Ömer oğ 
lu yedinde emanet konulup sahibi selilmetle 
geldikte kendi eliyle alub babasına miiayyen 
ola ve lark seneden sonra beytülmal ahz eyleye. 

Herkim bu şeyi bozmasına sebeb olursa lane
tuilahi aleyhi !ane hullahialeyh velmelaiketü 
vennas ecmain kütibe an izni cümleti cemiüla
sakirülmansur billahitaala ve zalike fi evahiri 
recebül asab min am isneyn ve i§riyn ve miye 
ve elf sene 1122 (Gabriel Kolen sayfa 78,77 
No. 48 .. 

İkinci . Jevha : Ve Cezayir beylerim"zden her
k~ niyet ile hizmet etmeyup !ezme "vergi., 
ile kaçar ise sonra tutulur ise ba§l dibekte ezi· 
lüb anun emsaline lanet okunup bir dahi beylil< 
verilmeye de yu ittifak ile bu mevzıa kütüp olun
du. Sene 1122 (Gabriel Kolen) cilt 1, sayfa 
SO, No. 49. 



müdafaaya çalı§tı. Hücum edenler tara~adan o
daya humbara atarak deliyi öldürdüler. Leıini 
sokaklarda sürüklediler (1). 

Deli İbrahimin yerine Sökeli Ali çavu§ da
yı oldu, çok mantiki ve namualu bir adamdı. 
(2) Yirmi senedenberi sürüp gelmekte olan 
kanlı isyanlar §ehri bir sürü haydut ve serae
rilerle doldurmuştu; Ali dayı ilk aylard;ı. bun
lardan (1700) kadarını öldürteı·ek şehri temiz 
ledi, ve bu sayede rahatça idarei hükumet ede
bildi. 

İstanbuldan gönderilmekte olan beylerbe
yilerin hiç nüfuzları olmamakla beraber herhal
de gerek rkendilerinin nüfuz kazanmak için an
brika yapmaları, gerek asilerin bunlara güve
nerek ortaya çıkmalan daimi kan§ıklığın sebep
lerinden olduğunu Ali çavuş takdir etti. (1711-
1123) de Cezayir beylerbeyiliğine tayin olunup 
gelen Şarkan İbrahim paşayı karaya çıkartma
dı (3) ve eğer çıkmakta ısrar ederse öldürece· 
ğini haber verdi. İbrahim pa§a da çekildi gitti. 
Bunun üzerine Ali çavu§ üçüncü Sultan 
Ahmede kıymetli hediyelerle beraber ariza ve a
dam göndererek hükumet kuvvetinin iki elde 
bulunmasındaki zararları izah ve beylerbeyili
ğin kendisine ihsan buyrulmasrııı istirham et
ti. Hediyeler ve kuvvetli mantık divanı hüma
yunu ikna etti. Ali çavu§a beylerbeyilik 
verilerek Ali pa§a oldu. (4) Bundan 
sonra ekseriya dayılara beylerbeyilik ve
riliyor, ve fermanlarda Cezayir garb 
beylerbeyisi ve dayısı deniliyordu. Maamafih 
ayrıca da dayı bulunduğu oluyordu. Bu suretle 
dayı paşalar daha büyük nüfuz kazandılar. Ce
zayir divanı şeklen mevcut kaldı; fakat icra 
kuvvetleri yoktu. 

Cezayiriiiere ait esirlerin Tunualular ta
rafından Zıı.ptolunması mühim bir mesele çıkar
mak istidadında olduğundan divanı hümayun
dan Tu•ıusa a§ağıdaki hüküm gönderilrnisti.: 
(Divanı hümayun mühimme defteri No. 119, 
sayfa 57) Tunu s dayısına, müftüsüne, kadısına 
ülema ve süleha ve yeniçeri ağası ve bölük ba,~ 
ve yaya baba~ı vesair ihtiyarlarına hüküm ki: 
Suguri İslamiyede vaki Cezayirgarb ve Tunus 
ve Trablusgarb ocaklan birbirlerile ittihad ve ri
zayı hazreti rabbül idab için evkatlannı gaza ve 
cihada sarfedegelmelerile zikrolunan üç acağın 
ittihadı o taraflarda olan ahalii İslamiyenin iı-

27 

minan ve küffarı leama baisi huaran ve hızlan 
olınakda iken bundan akdem Ce:ılayirgarb oca· 
ğı harbi kefereden ıaJdıkları esirleri ol serhadl
de cari olan kanunu kadim üzre babaya keaüb 
ancak henüz kat'olunan babalann tamamen e· 
da etmeden ,ol esirleri harbi kefere sefinelerin
den birine vaz' ve kendu vilayetlerine gitmek 
üzre kat'olunan babalarının tekmili ve yolda 
muhafazalan için yanianna Cezayir kalyonla
nndan bir kalyon dahi ayakdaı ofmak üzre ta· 
yin olunuh ve Cezayir limanından ayakda1ile 
vaktı astrda çikub nısfılleyilde Cezayir kıyı

lannda fırbnaya rnüsadif olmakla cevfi leyld'e 
ol sefine ayakdaıından aynlub ertesi günü Tu
nus sefinelerinden birine tesadüf olmakla ayak
daş koşulan •kalyon kiyafetile yanına vardıkcia 
bila aman sefinei merkumeyi ahız ve esir ve 
Tunusa götürüb badebu bu ahvalden Cezayir· 
liler haberdar oldukda taraflarından Tunusa 
adamlan gelüb ocaklar tarafmdan ahız ve is
tirlkaki esar kat'ı baba ile çıkdıklannda vila
yetlerine vasıl olmadıkça tekrar istikrakı ser
had kanununa muhalifdir, ve bu ane gelince 
mesbuki hilmisil dahi olmamıtdır, deyu ol e

sirlerin kendulere reddini istida eylediklerinde 
zikrolunana lesirler ve sefine bizim emvali gani
metimi:z!dendir, deyu Tunus ocağı tarafından 

red ile cevap verilmekle bu madde iki ocak bey 
ninde şehna ve bugadaya bais bir emiri ha
dis olub ve ehli İslam beyninde bu makule hi
laf ve tikak vahim avakibi müntiç idügi qıkir 

( 1) - Grammont. 
(2) - Tarihi Osmani encümeni mecmuası 

sayfa 3 ll, Ali re is müteneffiz bir zat olu b da} ı 
deli İbrahime hücum edüb aralannda vukubu
Jan mukatelede yeniçerilerden ve kul oğulların 
dan üç bine karib adam ma.'<tul olmuş ve •icli 
İbra!him dahi itHH olarak Ali reisin emrile laşe
si sokoklarda sürüklenmiştir. 

(3) -Fransanın Cezayir konsolosu (Ciai
rambault) 

( 4) - Grammont İbrahim pa§'lrun gemisini 
furtına ko.llo tarafına atarak orada hastalanub 
öldüğünü yazıyor. Raşit tarihi cilt: 3 sayfa 312 
de 1121 senesi vukuatı meyanında Cezayirden 
ma'zul İbrahim paşanın yanyaya tayin olduğu
nu yazryorsa da iki 'tbrahim paşanın ayni zat 
olub olmadığı anla§ılamıyor. 
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olmakla izalei münafese ve beyninizde ifazai a· 
aari müellifat için dergahı muallam kapıcı başı
lanndan •.• dame mecdehu emri ~rifimle ta
yin olunmuştur... Zikredilen esirleri Cezayir-

lu tarafına red ile ittifak ve ittihadı tam Üzre 
hareketiniz matlub olmağla . . • tarafeynden 
terki cidal ve nuahü pendi millukanemi §a· 

mil bu emri §erifim mucibince amel eylemeniz 
babında. Avılhiri zilkade 1124. Bu sene zarfında 

Tunuslularla bir vaka çıkmadığrna nazaran hük 
mü hümayun icra olunarak esirler geri verilmiş 

dir. Ali pft§a Yeniçeri alufesinin temini .içün ye
gane çare ıkarsanlık olduğunu biliyordu. Bina

enaleyh korsanlığın ziyadeletmesine çok çalıştı. 
Her kuvvetli dayıya karşı isyan eden yeniçeri
ler gene ayaklanmağa teşebbüa ettiler. 1125 
(23 haziran 1713) de camiden çıkarken pa§Byı 

öldürrneğe kalloştılar ve hafifçe yaraladılar. 

Caniter kovalanarak bir eve sıkıştınldılar; fakat 

orada o kadar yeisle müdafa:ı ettiler ki evi ba · 
rutla atmağa mecburiyet görüldü; bu i§in için
de olanlardan otuz 'kişi boğduruldu. (1). 

Ali pa§a Konatantİn beyi Ali bin Salih 
beyi ailederek yerine Kelian yahut Bukemya 
yani hançerli lakabile ma'ruf Hüseyin beyi 
tayin etti (2). 1126 da Morayı Venediklilerden 
kurtarnurlee için dananınalarile gelmeleri zım
nmda ocaklara emirler gelmişti. Cezayirden 
(15) ve Tunuala Trablusgarbdan üçer gemi 
iateniyordu (3). Bunlardan başka Osmanlı do

nanmasında kullanılmak üzen• (150-200) mar
nar ( 4) ialınarak getirilmesi ve kezalik gene 
donanma için üçer, beşer vukiye gülle atar de
mir toplara da lüzum bulunduğundan yÜZ el
li, iki yüz ve hatta bulunursa daha ziyade de

mir toplar tedarik olunarak beraberce getiril
mesi ve ocak donanmalan gelirken top
çuluk fenninde mahareti olanlardan ne ka
dar topçu bulu.."lu.rsa kendulere hasbelme
mul ikram olunmak üzere kalyonlarla ge
tirjlmesi ve marnalarta topların bedelinin mi

riden verileceği iş'ar olunuyordu. (5) Osmanlı 
donanmasının top ve topçu ihtiyacını ocaklar
dan tedarike uğraşması pek elimdir. Bir çok 

lrükUmetler Ali pa§Bya sulh teklifinde bulunu
yorlardı. Fakat yalnız Hollandalılar sulha nail 

oldular. 

3 Şubat 1129 (1712) de sabah saat ikide 
şehirde müthiş bir zelzele oldu. Çe'{ binalar 
yıkıldı. 

Yangın çıktı. Bu felaketler arasında yağ
ma ve hırsızlık başladı. Dayı çavuşlarile beraber 
yıkılan yerleri ve sokakları dolaşarak rastgel
d)ği soygunculan tepeledi. Zelzele ertesi gün
de devam etti. Ahali kırlara kaçtı. Ih tiyar bir 
yeniçeri kırk sene evvelce (le böyle bir zelzele 

olub aneaik hükumet reisinin ölümile sükünet 
bulmuş olduğunu hikaye ederek başına topla

dığı gayri memnunlarla 'Ali paşayı Y ıldtz bur
cunda birkaç gün muhasara etti fakat paşa ma

iyeti ile bunlara şid detli bir darbe vurarak 
dağ!ttı, ve Cezalannı verdi. 26 şubatta b;r ?e!-

zele daha oldu, ve ertesi sene de 9 ay devam 
etti. 

Reisler bu zelzelenin zararlarını çıkarmak 
çaresini, denizde uğraşmakta buldular. Akde
niz yalılannı ve Portekiz kıyılarını daha dikkat 

li yağma ettiler. Ingiliz ve Hollandalılaı·da,., çok 
ganayim aldılar; deniz sigorta Ücretleri çok 
yükseldi. (6) Hükumetler limanlardan çıkacak 

tüccar gemilerinin topla müsellah ve icabında 

müdafaaya kadir efratla mürettep olmasını ve 

böyle müdafaalı bulunmayan gemilerin büyük 
ce:zıayı nakdiye uğratılacağını emir ve ilfn etti-

(ı) - Grammont. 
(2) - Cezayir Türk ve Arap kitabeleri. 

(Güstav mersiye - Konstantin eyaleti cilt -2) 

Hüseyin bey Konstantinde 23 sene beylik yaptı. 
Memleketini fena idare etmedi. Bin aşur, Fer· 
ciua, Harar, Hanaşelere karşı muhtelif seferler 
yaptı. (1148-1735) de dayı ile beraber Tunus 
beyi Hüseyine karşı gitti. Ve muvaffakiyete 
çe..'< yardımı oldu; (1149-ı736) da öldü. Ye
rine Hüseyin bey Buhanek (çeneli) tayin edil

di. 
(3) - D . H. M. D . No. ııo sayfa 284 ava

lıiri zilkade 1126 
(4)- Aylrklı hıristiyan gemici (tarihi os

mani encümeni mecmuas• sayfıı ı 3 7 5) 
(5)- D. H. M. D. No. ı20 sayfa 285 ava

lıiri zilhicce ı 126 
(6) - Gazet dö Frans 7 te§ri~vvel ı 7 ı6 

Londra havadisleri. 



ler (1). Bu tedbirler Cezayiriileri kızdırdı; Ce
zayirdeki Felemenk konsolasunu tutup 40-50 
bin kuruşluk malını aldıktan sonra şehirden :kov 
dular. Felemenklilerin (Niderland) gemileri de 
taarruza uğramaktan kurtulmadılar. Halbuki 
Cezayir gemileri Niderland limanlarından ba
rut ve kurşun, yelken vesair ihtiyaçlarını teda
rik etmek suretiyle yardım görüyorlardı (2). 
Felemenk Sefiri Yakimo Kontekolar bu hal
lerden dolayı şikayetler yağdmyordu. Neticede 
padişah ocağa gönderdiği emirde Niderland 
gemilerine sataşanları idam ve beylerbeyini az
ledeceğini bildirdi. 

(1130-1717) senesi ilkbaharında Nemçe 
Üzerine sefer yapılmasına karar verilmiş ol
duğundan ocaklar bu harbe de iştirake davet 
olundu. Cezayirden (10) Tunustan (5) Trab
lustan (3) kalyon isteniyordu. Bunun için de 
ocakları taltifen Cezayire 25, Tunusa 20, Trab
lusa 13 hil'at ihsan ıkılınnuştı (3). Bu sene için
de Cezayirde bir hırsızlık vakası olmuştu. Ce
zayir beytülmalirıin vaziyetini göstermesi iti
barile mühim ve Divımı hümayun mühimme 
defterinde aynen kayıtlı olduğundan sahihdir. 
(4). Kaydın hülasası şöyledir: (Mısır beyler
beyisine hüküm ki .... Cezayir garp beyler
beyi Ali darne ikbalenin orduya gönderdiği 

mektubda Cezayirgarbde beytülmal emini o
lan elhaç Mehmet nam şaki zimmetinde olan 
emvalden (37.000) altun (45.000) rubye ve 19 
adet cevahir yüzük 17 tüfenk 9 çift tabanca 7 
gaddare 2 vukıye inci sirkat ve nısfını lstan
bulda kardeşi Elhaç Alırnede gönderip ·ku
surunu alup firarla Mısır Kahirede azepler 
ocağına duhul eylediği anlaşıldığından emvali 

mezküranın tahaili. .. ) 

Ali Paşa şiddetli bir sıtmaya tutuldu. Al
nıına ne yazılnuşsa o olur diyerek kendisini te
davi ettirmedi. 1717 şubatında (1130) vefat etti. 
Murnaileyh Cezairi mümkün mertebe iyi idare 
etmiş ve şehirde hayli binalar yaptırmıştır (5). 
Vefatından birkaç ay evvel yeniçeriler suikasda 
teşebbüs etmek istemişler ve C enine sarayını a
teşe vermek çarelerini aranuşlar fakat muvaffak 
olarnamışlardır. Ali pa§anın yerine hazinedarı 
Mehmet efendi bin Hasan geçti. (1717- 1130) 
(6). 

Mehmed dayı tarnahkar, mutaassıp, kaba 
ve zalimdi. Dayılığa intihabrnı müteakip ls-

tanbula peşkeş ve hediyeler göndererek bey
lerbeyilik fermanını aldı. Mehmed dayının hü
kumete geçtiği zaman E:yalet sefaJet içinde idi. 
Zelzelenin sebeb olduğu felaketlerden sonra al
tı sene müteakiben kuraklık olmuş, mahsulit 
mahvolmuş, çekirge çıknuş ktılık başlanuştı. 

Bazıı yerlerde insan etinin açıkça satıldığı bile 
rivayet olunmu~tu. Kabileler vergi vermediler. 
Zaten 1kendileri de aç olduklarından ovalara 
inerek yağmaya koyuldular. D ayı ~ncak şiddetli 
icraat sa~esinde şehri sükunetde tutabiliyordu. 
Reisler artık hiçbir sancağı istisna etmeden ön
lerine çıkan gemilere sataşıyorlardı. 

(ı) - Grammont. 
(2) -D. H. M. D. No. ı25 sayfa ı7 avası

tı sefer ll 29 
(3) -D. H. -M. D . No. ı26 sayfa 258 a

vasıtı muharrem 1130 
(4)- D. H. M . D . No. ı27 sayfa 88 ava

biri ceınaziyelevvel ıı30 
(5) -Cezayir müzesinde Ali pa§aya ait 4 

kitabe vardır. 
ı - Nereden alınaığı meçhul ve yeniçeri 

divanının tamir olunduğunu haki kitabe: 
İ~bu darulcihad mahrusei Cezayir tamiri 

binai divanı. 
Fi zamanı essultan İbiüssultan Ahmet han 

ha kanı . 

Şöhretine delil olan asri hükmünde Sökeli 
Ali dayı. 

Bin yüz yirmi üç tarihinde tekmil oldu bün
yadı . 

Fi gurrei şehri mevlüdün nebiyülhadi. 
Bitarihi ıı23 (Gabriyel Kolen cild 1 sa

hife 88 No. 50) 
2 - Nereden alındığı meçhUl f<!kat bir 

saray veya mescid yapıldığı hakkındaki kitabe: 
Elhamdülillah haza binai mübarek bedi fi 

gaye 
Elittikan ve lhüsnüssani adhdesehül emir 

Elhümam fahrül ümaraül kirarn elmtieyyed 

bi inayeti 
Elmelikil allarn Ali dayı ibn Hüseyin 

Sökeli 
Kanallahü lehu ve li zalike bitarihi rebi 
Essani min am seHisetü V f' i§Xiyn ve mietü 

ve elf 1123 
(Gabriyel Kolen cild ı sayfa 84 No. 51 
6 - (30 uncu sayfanın ha§iyesindedir. 



so 
Dayının tamahkarbğını anlayan yahudiler 

para dökerek gözüne girdiler. Yahudi cemaa
tinin reisi, Yoda Kohen isminde çok zeki bir 
adamdı. Muhtelif milletiere ve bilhassa HoUa.ıı
dalılara mütavanıtlık yapıyordu. Fransızların 

ise (Baum-bom) isminde çok senem bir kon
aolosu vardı. Biraz fedakarlık ederek yahudiler
le uyu§up onlann nüfuztımdan İstifadeyi fed:ı 

ederek onlarla uğra§tı. Düşmanbklannı kazan
dı. Konaolosun kendi vatandaşlarile de arası 

iyi değildi. IFransızlann kolaylıkla her türlü 
kaçakçılığı yapacaklarını, en ufak menfaat uğ
runa milletin ve kralın zaranna hareket edecek
lerini aöylerdi; ( 1) bu halleri beııkesi kendisin
den nefre; ettirrniıti. Nihayet konsolosluğa ih
tiyar Dessoltü getirdiler. Bu zat (1719-1132) 
nilıayetinde Ce:zayire gelmit ve birkaç da 
Time esiri getirmitti. Deasolt az zamanda her 
iti yoluna koydu. Ce:zayirle muahedeleri yeni
ledi ve 23 ıkanunuevvel 1719 (1132) de iınza
ladı. Fransızlar Cezayirde hem en iyi muamele 
görmek, gemileri taarruzdan masun kalmak is
tiyor hem de divana ve dayıya hediye vermek
te çok hasia davranıyorlardı. 

(6)- Gabriel Kolen sayfa 89, cild ı 
3 - Eski burç hacı Ali yahut Burcülmel 

mulden alınmış kitabe: 
Hisını bedü kahir * aadai rabbinasır 
Termi cevçanidehu edir * fi cevfimen hüve 

h asır 
Kad teınıne bimennihi binaebu * ve sa'de 

necmihu zahir 

Fi devleti! mevlelezi * lazale fiilihi ye§kür 
Es seyyidül başa Ali * ibn Hüseynilkahir 
Fi vehri eşaban ellezi ,;, Lazale fazlihi yen· 

Min ami erbaa ve i§riyn * ve zid kiey ta:bsur 
Elf ve badüha elmie * faosur ilahi el emr 
ıı24- (Gabriel Kolen cild ı; No. 52 say-

fa 86) 
4 - Evvelce Sudan meydaru denilen yer

deki mektepten alınım§ kitabe: 
Elhamdülillah emere bi binai hazel mektep 
Elemirülmufahham es seyyid Ali paşa 

nasarahullah 
Fi evayili şehri sefer ıı2s 
Am hamse'tü işriyn ve miye ve elf 
(Gabriel Kolen cild ı, sayfa 88, No. 54) 

1720 (1133) de güçhal ile birkaç tüfek ,ile 
biraz §ekerleme, yemi~ gibi şeyler yolladılar. 

Halbuki diğer konsoloshanelerin her biri yılda 
kırk bin lira sarfediyorlardı (2) . 

Hollandalılar sulh için lstanbula müracaat 
etmiılerdi. Bir kapıcı batı ile murahhaslan gel
di. Dayı bu zata kartı güzel bir komedya oy
nadı. Padi§ah~ emrine ıahsan muti olduğunu 
temin etti; divanı topladı. Divan azası zati şa
hane kulun ulufesini verir ve Cezayiriiierden 
düşmana esir düşenierin bedellerini öderse bü
tün Avrupa devletlerile sulh yapmağa hazır ol
duklarını ifade ettiler. Kapıcı ba§l istihza edil
diğini anladı ve zatı şahanenin Cezayiriiierin 
Aııadoluya asker yazmak müsaadesini geri ala
cağını söyledi. Mehmet dayı da, kabilileri mü
rad ederek, dedi ki: (Hergün babı azundan Iz
ınirden bir senede toplanan miktarda yiğit as
kerler giriyor). Kapıcı başı bir §ey yapamadan 
döndü. (3) 

Osmanlı hükumeti ile Nemçe ve Venedik 
arasında (1717-1130) da sulh yapılmış, Venedik 
gemileri ile tüccarlann emniyet ve serbesti ile 
seyahati müahedeye konulmuştu;; halbuki o
caklar eskidenberi Venediklilerle muhasamat 
ve ihtilal ,halinde idiler. Venedik hükumeti de 
paditahın emrinin ocaklara geçmiyeceğini bildi
ğinden lstanbulda!<i sefirleri vasıtasile bir su
reti hall teklif ettiler; Venediklilerle ocaklann 
arasında bir deniz hududu tayinini talep ve bu 
hudut haricinde ocaklann taarruzundan Osman
b hükumetine tikayet etmemeği taahhüt ettiler. 
Bu hudut §Öyle idi (4): Venediklilerin vatan
ları olan körfez savahilinde vaki polye kıyıla
rından, ıKapo santa rnaryadan, ke§işlemenin 

kıbleden tarafına bir kerte buulnca zaklisadan 
(5) otuz mil açık ve Meton adalanndan ohn: 

(ı) - Marsilya ticaret odası evrak mahze-
ni: Janbornun mektuplan Art. AA. 473 

(2) - Graınmont. 

(3)- Gramınont. 

(4) D. H. M. D. No. ı29 Sayfa avabiri 
rebiülahır 1132 

(S) - Zanta adasıdır. Kapo santa Marya 
yani Santa Marya burnu ise İtalyanın cenubi 
şarkisinde ve Apulien, yani bizim evvelce Pol
ye dediğimiz vilayetin en cenubundaki burun

dur. 



mil açığa geli."lce, ve ıMetondan Cüsto keşişle
me bulunca, Giritten dahi otuz mil açık lzbandid 
adalanna gelince, lzbandidden dahi Çobanlar 
ve Kirpe (1) ve Rodos ve yedi burunlara (2) 
gelince hudud olup ve gene memaliki Islamiye 
limanlanndan K.rbns, lskendl"riye, Sayda, la
kenderun, Antalya, Trablusşam limanlarından 

dahi otuz mil ıdenizden içeri mahaller kale alb 
olmakla bu hudud dahilinde Venedik gemileri
ne taarruz olunmıyacaktııı. Bu hudud Istanbul
ca kolaylıkla kabul edilerek buna riayet edilme
si ocaklara emir olundu ve sonraki bütün ihti
laflarda esas tutuldu. Korsanlık devam ediyor
du. Hollondalı amiral (Sommers D)·ck) ku
mandasındaki donanma bunları tutamİyordu. 

Reisler yeşil burun adalarında da bir korsanlık 
merkezi kurmuşlardı; bunun saiki de Hindistan 
ticaretinden daha ziyade istifade etmek arzusu 
olduğunu gizlemiyorlardı. Ingilizler birkaç 
büyük harp gemisi göndermek suretile bu da
vetsiz misafirleri oralardan çıkarabildiler ( 3). 
(Kabili)lerin üç senedenberi süren karışıklıkla
n Mitica kaidi Ali hocanın şiddt"tli hareketile 
teskin olundu, ve asiler lsser nehrinin öte tara
fına kadar sürüldüler. 

Mehmed paşa dayı Cezayirin tahkimatı

nı kuvvetlendirdi; Elharraş burcunu yaptır

dı. Bu sırada memleketteki kıtlığa bir de veba 
felaketi lkatışh. Esirler külliyetic ölüyorlar
dL Bunun için fidyei necatlar pa:halandı. Bir 
gemi patronurıa (2000) bir tayfaya (1200) e
gü isteyorlardı. Şehirde müthiş bir yangın çı

karak Cezayirin dörtte biri yandı. Şark eyale
ti kanlar içinde idi. Bir taraftan Konatanlin 

ı ı 

beyi ile Tununslular, diğer taııaftan da kuvvet 
li Hanana§a kabilesi dövüşüyorlardL 

SefaJet ve kanşıklık neticesinde isyan 
çıkması Cezayirde adet olmuıtu. Bu sırada da 
tayfalar ayaklandılar. Mehmet paşanın bazı 

reisiere !Ceza yapmış olmasına gücenerek onu 
öldürrneğe yemin ettiler. 18 mart 1724 (1137) 
de sabahleyin saat 10 da Mehmet dayı tahkr
matı dolaşıp şehre ·dönerken bahriye kışiasının 
~asasından bir yoldaşın attığı kurıunla iki 
omuzunun ortasından yaralandı ve düttü. Her 
taraftan silah patlamağa başladı. Dayının 

yanındaki bir kaç çavuş ve hoca da yaralandı. 
Asiler hemen saraya koştular. Dayının hazi
nedan da yaralı olmakla beraber daha evvel 
şaraya gelerek kapıları kapatmışb. Katiller 
gelince kapılan kapalı buldular. Divan toplan
dı. Sipahi ağası Kör Abdi ağa, dayı ilan olundu 
ve Mehmet paşanın katilleri tutularak ıkafalan 
kesildi (4). 

(1) - (Kirpe-Karpathos) adası (Rodos) 
un garbi cenubisinde ve (Çobanlar- Kasos) da
hi bunun garbindedir. 

(2) - Yedi burun Anadolu kıyısında 

Mekri burnunun cenubundadır. 
( 3) - Grammont. 
( 4) - GramiilQnt. Mehmet paşanın ismini 

havi iki kitabe vardır. Birisi daha Ali paşanın 
hazinedan iken bitirmiş olduğu (El kerra
tin) kışiasında diğeri dayılığında yaptırdığı 

(su tabiyesi - fort de l'eau) kapısının üzerin
dedi. Birincinin tarihi 1125 diğerininki 1135 
dir. 

-7-

PAŞALAR DEVRİ (Mahaat) 

Abcli paşa - AmiraT Codenin gelişi - Tuııu.slu Ali PO§a - Aslan Melınıed Paşa -
Abdi pa~aııın itrwtsizliği - Divanı Hüımt)' unun kararları - İspanyolların «ıarruzu ve 
rmmırı Pldeıı gitmr'si ~ Abdi pO§anm öliimii- ibrahiın Dcıyı paşa - İspanyollarla O· 
ı anda miicadPie - Tıınıısa taarruz - Fran:ıızlarla kavga - M iiliizim orenin sergiizeştı 

lbrrıhim pa§mıın vefatı 

Abdi dayı 18ınart 1724 (29 rebiülahır 1136) landalılar beylerbeyinin değitmesinden istifa-
da intihap olunmuftu. Eski bir asker ve iyi de ederek sulh yapmak için Amira1 Godeni 
huylu pek ince ruhlu bir zatb Fakat maatte- beş gemi ile Cezayire yolladılar. Amirat 3 
essilf afyona müptela idi. Bu iptila kendisini 
müthit delilik nöbetlerine abyordu (1). Hol- ( 3) - Grammont. 



mayısta limanı selamladı, Fakat cevap ve 
mukabele göremedi. Arniralin sulh tekliflerine 
divan okadar ağır tekliflerle mukabele etti ki 
uyu§mak imkinı yoktu; 9 mayısta kalkdı 

gitti. Goden daha Jimanda iken S ;mayrata Hol
landairiarın Istanbul sefiri, (Anderzel) de iki 
kapıcı ile gelmit ve Abdi dayıya beylerbeyeilik 
tevcihi fennanile bir hilat getirmişlerdi. (1). 
Sefil' (Ostand) ikumpanyasına ait olup re isler 
tarafından ..ı:aptedilmiş olan birkaç geminin pa
rasını isterneğe gelmişti. Kapıcılar vazifeleri
nin ilk kısmını yaptılar; divan toplu olduğu 
halde fennan ve hilati ve murassa kılıcı da
yıya verdiler. Bil'kaç gün sonra Hollanda se
firinin istediklerinin müzakeresine gırııınce 

yeniçerilerin hepsi ıbirden bağırıp çağırmağa 

batladılar, (biz ne ile geçineceğizı padi§Bh bi
zim işimize ne karıtıyor? Biz üç defa bombar
dımana uğranu§,ken bize imdat etmedi) dedi
ler. Yeniçeriler hiddet ve iiddet gösterdiler. 
Dayı bunları sustunnağa uğraşır gorunuyor. 
fakat el altından körüklüyordu. Nihayf' t bir ne
tice vermeden sefir ve kapıcılar lstanbula 

döndüler. l sveçlilerle Hollandalılar ıbaylı 
pitkeşler vererek bir mütarekeye nail oldular . 

lsveçliler hediyelerden batka nakden de 
otuz bin kuruş vererek mütarekeyi sulha 
bağladılar (2). Her yerde olduğu gibi Ce zayir
de de gayri memnunlar hiçbir zaman eksik 
değildi. Bu defa da Emirülmüminine neden 
itaat edilmiyor diyerek beylerbeyi aleyhine kı
yam oldu. Suniann batında müftü ile yeniçeri 
ağası vardı. Dayı bunlan ve taraftarlannı tu

tup öldürttü. 
299 tubat 1728 (1141) de Tunus beyinin 

yeğeni Ali paşa amcasına isyan ederek mağlup 
olmakla Cezayire gelmişti. Tunus beyi bunun 
Cezayirden çıkanlmasını istedi. Abdi paşa bu 
teklifi red ve fakat senede on bin segin verilir

se şehirde tutmağr vaadetti. 
1142 (1729) da Malta §Övalyeleri bir Ce

zayir gemisi tutmuılardı. Bunun tutulmasında 
bir Fransız ~emisinin iştiraki ~lduğu §Byiası 
çıktığından dayı limandaki Fransız gemilerinin 
dümenlerini aldırdr. V e reisi er provens kıyı
lannda bazı Fransız gemilerini yakaladılar. 

1142 (1729) da divanı hümayun Cezayir
Iilerio itaatsizliğinden usaoarak v e Avrupa 

devletlerinin bunlann haldanndaki daimi ıika-

yetlerinden sıkılarak ocağa doğrudan doğruya 

Istanbulda n bir beylerbeyi tayin edip gönder
meği ve bu suretle dayılann n üfuzunu larmağı 

kararlaştırmış tı (3) . 
Ceuyir beylerbeyiliğine Aslan Mehmet 

pa§a tayin edilmişti . Paşa bir kapıcıbaşı ve 
yanında muhtelif memuriyetlerc geçirilmek 
üzere yinni kadar za tla ( 20) haziranda Ceza
yire geldi. Dayı gemiye haber göndererek 
matifu bum una gidip orada demiriernesini ve 
kat' i~yen kara ile münasebete gın§memesını 

aksi ta kdirde ü:zlerine ateş edileceğini bildirdi; 
ayni zamanda divan toplandı. Dayının istediği 

gibi bir mektup yazdılar ; bu mektup da, tayin 
olunan paşayı 'kabul etmiyeceklerini h uzuru 
hümayuna arzediyorlardı. Mektubu gemide
ki kapıcıbaşıya verdiler, ve avdet için da ha iyi 
bir gemi tahsis ederek lstanbula çevirdiler ( 4 ). 
Kör Ab di dayının hüku mete karşı i taats izliği 

daha evvellerden başlamıştı. Pasarofça mua
hedesi mucibince Osmanlı hükumeti garp ocak
larını Avusturya ile sulh yapınağa icbar ede-

( 1) - A bdi dayının paşalığı 1136 senesi 
cemaz iyelahırın ortasında tasdik olunmuş de

mektir. 
(2) - Mecmuai Muahedat cild : 1 sayfa 

156 Osmanlı hükumetinin (1149-1736) rama
zanı ortasında İsveçle yapmış oldu ğu muahede 
nin 17 inci maddesi bu müsalahadan bahse

der : 
Madde : ı 7 - İsveç devleti kendi tüccar

lannın hıfız ve si yaneti için (1140-1 727) sene 
si Cezayir ocağile akdettikleri muahede şuru
tunun devletiiiliye hamisi olup ocağı mezbur 
tarafından dostluğa müraat olunmasına da bezli 
h immet eyleye ve ocağı mezbur canibinden 
muahede şurutuna muhalif hareket vuku bu
lu rsa İsveçlunun mütayyebülhatır olmalarına 

tarafı devletten ihtimam oluna ve kezalik Tu
nus ve Trabulus ocaklarile de muahedeye ra
gıp olduğu takdirde şurut ve kuyudi muahede
Jeriıı,e devleti aliyernde hitam verilir ve min 
baadin ol kuyud ve şuruti muahede nakz ve 
hale! taryanindan masun ve mahfuz olmak üze
re tarafı devletialiyemde himmet olunur ve 
hilafına vazı ve harekete cevaz verilmez. 

(ı) - Grammont. 
( 4) - Grammont. 



ceğini vadeylemi§ ve ocaklara tebligat yapnu~
tı. A§ağıda rı-ealen alınan hüküm bu bapda 
<:vvelce geçmiş olan muameleleri ve Osmanlı 
hükumetinin Avusturyalılara ve ocaklara olan 
noktai nazariarını göstermektedir. 

D. H. Defteri No. 132 Sayfa 338 
Ce:tayir garp beylerbeyisine, dayısına, 

ınüftüsir.e, kadısına .. Ilah. hüküm ki: 
Devleti aliye ile Roma imparatorluğu ara

sındaki muahedeye göre tüccarlarının karada 
ve denizde serbestçe gezmele1i taahhüt edilmiş 
olup Tunus Tarabulus ve Cezayirgaı-p ocak
ları tara(ı devleti aliyeme tabi oldukları için 
ahichamei 'ıümayunuma idhal olunınakla bu 
husus mukaddema size emri ~eı·ifimle ilam olun 
duğundan maada ~uı·utu ahidnamei hümayu
numu telcid için siz dahi ocağın kanun ve kai
desi Üzre imparator müşarünileyh ile batkaca 
akdi ınüsalaha etmeniz için mükaddema oca
l;ınrz taıafından asitan~i saadetmedanında bu 
lunan Cezayir kapdanı Bekir kapdan ile maan 
emri şerifimle mübaşir tayin ve ruhsalı kamile
ile rr.Ürahhas, vekilieri muba~iri mumaileyhe de
ı i devletmedanma irsal eyleml'niz talerı olun
cluğundan imparator müşarünileyhin mürabbas 
vekili ol tarafa varup cümleniz marifetile ni
zam verilmesi müstahsen görülüp impaı-atoru 

müşarünileyh saire kiyas olunmayup müluki 
nasara ulusu olmakla şürutu ahidnamei hü
mayunuma kemayenbeği müraat ile dostluk 
ve müsaleme merasiminin icrası için elbette o
cağınız kanun ve kaidesi üzere imparatoru 
müşarünileyh tarafından kudvetül • ayanür
mesihiye hatemet avakibehu bilhayır mürah
has vekil tayin ve asitanei saademedarıına 

getürülüp dergilhı muallam kapıcı başılann

dan . . . . .. Akdı müsalilhaya tavsit ve düs
turu mükerrem kaptanım vezir Mustafa paşa· 
rıın agalarından . . rnubaşir tayin ve 
tcvkil ile rnumaileyh ile irsal olunmalda inşallah 
1usullarında tarafınızdan dahi bir murahhas 
VEkil tayin edip kapıcı başı rnumaileyh vesa-
tetile münasip bir yerde imparatoru 
,.,ileyh murahhas vekilile mükaleme 

müşarü

olunup 
vechi müstahsen Üzere alcdi müsal5.ha eyleyüp 
rn;u;muni vacibülittiba emri şerifimden seri
mu inhirafa riza ve cevaz göstermekten bcga
yet ihtiı-az Üzere olmanız babında . avabiri 
ramazan 1137 -

Bu emir üç ocağa da gönderilmişti. Bu 
sıı·alarda Turius ve Tarabulus gemileri tara
fından bir Avusturya kalyonunun zaptolunma
sı üzerine (1) Avusturya hükumeti muahede
nin ocaklara aid maddesinin tatbikini istedi. 
Bu İ§ için Avusturya devletinin murahhas v& 
killerine Osmanlı hükumeti tarafından da me
murlar katılarak ocaklara gönderildi. Bu heyet 
evvela Cezayire geldi. Divan toplanarak hün
karın teklifini müzakercye koydu. Ba~ta Abdi 
dayı olarak divarı sulh teklifini reddetti. He
yet Tunusa hareket etti. 

Tunusta kapıcı ba§ı Isınail ve kap-
tan pa§anın ağalanndan Süleyman ağa ve Ro
ma imparatorunun murahhas vekili Tunus diva 
nı ile üç defa mükaleme ve ı3 maddelik bir 
muahede yaparak ıs muhaıTem 1 ı38 de imza 

ettiler. Muahedenin musaddak nushalan· 
nın ISO gün içinde taatisi mukarTer-
di. Fakat divanı hümayun, bu müddet 
zarfında Avusturyadan musaddak nus· 
ha gelmeyip de Tunuslular muahedeyi bo-

zar diyerek korktu. Peç vilayeti ikli-
mi ahar olup mesafe uzak olduğundan, ıso 

günde imparatordan cevap gelmesi ademi ka
bule bamlolunmayup ııurutu muahedeye ria

yet lüzumu hakkında 1138 senesi rebiüla
hır ortasında tekrar bir hüküm gön
derdi. (2) Muahedenin yapılması padi§Rhın 

memnuniyetini mucip olarak Tunus beylerbeyi
ne ipkası fermanı udar ve ve buı-ada da Avus
turya sulhuna riayet tekid kılınnu§tı (3). Ka-

pıcıbatı lsrn.a;ı Tunuata itini bitirdikten sonra 
Tarabulusa teveccüh etmi§ti. Fakat ~iddedi 

bir fırtına çıktr. Mezestre (Mayesdre) direği 

çatlayup gemilerde sekiz dokuz ıkarı§ su zu
bur etti. Tarabulusa gitrneğe imkan kalmadı

ğından rÜ'zgar önüne dü§erek Metona geldi; 
orada gemilerin tamirine ba§lanarak ahvali de 
lstanbula .arzetti. Divanı hümayundan yazılan 

(1 -D. H: M. D. No. 132 sayfa 338 ava
biri ramazan 113 7 

(2) -D. H. M. D. No. 133 sayfa 44 ava
sısı rebiülahır 1138 

(3) -D. H. M. D . No. 133 sayfa 84 ava
srtı cemaziyelahır 1138 
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bükümde zinhar Tarabulusa git~ek sevdasm
da olmayup Tarabulusa bir adam gönderiterek 
gemiler biran evvel mehmaemken tamir olu
narak eğlenmeyüp lstanbula avdet edilmesi 
bildirilmekte olduğundan kapıcı ba§ı ve Avus
tuı-ya murahhası vesaire lstanbula geldiler. 
(1). Tarabuluslular padişahın emrine itaat ve 
(bu ocakların işleri derya kaptanlan marifetilc 
görülür biz kaptanı derya Mustafa p:ı§ayı vekil 
ediyoruz) dediler. Mustafa pa§a da Avustuı-y:ı 
kapı kethüdasile Tunus muahedesi §artlarile 
bir muahede yaptı (2). 

Cezayiriiierin sulha yanaşmaması divaru 
hiddetlendiriyordu. Fakat gene müdara yoluna 
gidilerek .ademi itaatin, kapıcı ba§,lllın arnali 
§Bhaneyi lüzumu gibi anlatamadığıne hamio
lunarak (meziydi ihtisasları hasebile fermanı 

hümayuna itaate cümleden evvel müsaba'kat
leri memul iken hilafı zühuru istibad olun· 
duğundan) 'bahisle tekrar bir ferman yazıldı, 
ve kaptan pa§Qnın 'kapıcılar ketbiidası Mehmet 
le Cezayire gönderildi (3) Cezayirliler bu defa 
sulha razı olduklarma ve muahedenin yapılma· 
sına kaptanı derya Mustafa pa1ayı vekil ettik
lerine dair kağıt gönderdiler. 

Bu vekalet üzerine Mustafa paşa da impa
ratorun murahhas vekili ve kapı kethüdası 

(Devirlenge) ile Tunus muahedesinin şartla

rının ayni olarak bir muahedename yaptı ve 
kabulünü müt ir bir temessük gönderilmek ve 
badebu imparatora tasdik ettirilmek üzere 
kaptan pa§anın selam ağası Hüseyin ile Ceza- · 
yire yolladı ( 4) 

Muahedename Cezayire varınca Cezayirli
ler bu tartları beğenmediler; göndermi§ ol
dukları mektuptaki taahhütlerinden caydı]ar ve 
Tunus ve Tarabulusgarpla yapılmış plan mu
ahededen batka şartlar koydular. Divanı hüma
yun Tunus ve Tarabulusun kabul ettiği .ıjart

larla müsalaba lüzumunu te~ bildirdi (5). 
Fakat Cezayirliler fikirlerinde ısrar ettiler; işte 
bu son ısrv üzerinedir ki yukarıda bahsolun
cluğu veçhile Cezayire doğruca İstanbuldan 
beylerbeyi tayin ve izam olunm..ıştu. Mehmet 
pa§a Cezayir toprağına ayak basmadan lstan
bula döndü. Uğradığı muameleyi anlattı ve Ab
di paşanın ve divanın mektubunu divanı hü

ınayuna verdi. 

Divanı hümayun dayının Cezayiri (İma

ının elinden alarak emirlik iddiasile kendisi 
zaptelrnek müradı) olduğundan şer'an hakkın
da ne yapılacağına dair fetva istedi 

Şeyhiii Islam Abdullah e!endi dayının (bagi 
olduğu ve tarafı devletten nasp olunan valiye 
inkiyadı vacip olduğuna) fetva verdi. Bu fetva 
üzerine mesele müzakere edildi. Cezayiı·liler is
yanda inat etmeleri takdirinde üzerlerme asker 
gönderilmesi tasmim ve Akdeniz adalarilc sa
hillere Cezayiriiierin yanaştınlmaınası ve kaz
dağı ile sair memleketlerden levent verilmeme
si hakkında aşağıdaki emir tamim olundu: 

Divanı hümayun mühimme defteri No. 
135 sayfa 423 - Aydın, Menteşe, Teke, san
cakları muahhsılı vezir Abdullah paşaya ve Te
ke sancağında vaki kadılara kethüda yerlerine 
ve yeniçeri serdarları ve iskele zabitleri vesair 
zabitan ve ayana hüküm ki: 

Cezayirigarp ,Tunus, Tarabulus vilayet
leri ecdadı erneedi bihişt refadım hazeratının 

asan fütuhatı celilelerinden olmakla her birine 
tarafı saltanatı seniyeden beylerbeyiler nasb ve 
tayin ve intihayı serhaddi Islamiyeden olub 
leylu nehar küffan hakisar ile gaza ve cihada 
bezli iktidar üzere olmalarile cümlesi Anzarı 
inayeti hidivanemle manzur ve meşhud ve zi
lali saadet misali padişahanem üzerlerine mem 
dud olub vakti hacetle düşmanı dinin tazyiki ile 
hallerine tatarruk eden haleti usretten vilayet
lerinin ulema ve suleha ve güzali muvahbidin 
ve fukara ve zuafasına merhameten 
tarafı devleti aliyemden matluplan ü-
zere top, sefine ve cephane ve mühimmatı sa
jre itasile imdad ve iaanet emirlerine takviyet 
verilib ve memaliki mahrusamda vaki iskele ve 
Limanlara bila mani ve bila mezahim ayab ve 

(!) -D. H. M. D. No. 133 sayfa 2 ava

hiri Safer 1 138 
(2)- D . H . M. D. No. 13 3 sayfa 217 ava

biri ramazan 1138 
(3)- D. H . M. D. No. 133 sayfa 216 ava

hiri ramazan 1138 
(4)- D . H. M. D . No. 133 sayfa 489 ce

maziyelahır 1139 
(5)- D . H. M . D . No. 135 sayfa 281 ava

biri §aban 1141 



zehap ve gemileri yağlanuh iktiza eden alat ve 
edevat vesair levazım ve zahireleri alub cenga
ver tuvana yiğitlerden levent tahrir edib her 
hususlarına müsaadei aliyei mülukinem erzan 
kılına gelmekle, bundan akdem Cezayirigarp ve 
Tunus ve Tarabulus beylerbeylikleri, dayıları~a 
iltimaslarile teveccüh olunuh lakin beylerbeylik 
mansabı kaydı kayat ile olmayupeyalet ve el
viye tevcih olunan vüzerayi izam ve mirimirani 
kirarn ve ümerayİ zevilihtram ınansablannı bi
rer müddet zapteyledikten sonra ahara tevcih 
ile tebdil ve tecdid olunmak devleti ebed müd
detimin kanuni kadiym ve kaidei müstedimesin
den olduğuna binaen birer müddet zabt eyledile
ten sonra ahar Beylerbeyilere tevcih ve irsal 
olunduklarında Tunus ve Tarablus ocatdan ta

yin olunan Beylerbeyileri vusullerinde istikbal 
Ye icrayı merasimi tazim ve iclal ile mansapla • 
nnda takrir eyleyup lakin Cezayiri garp dayısı 

caddei itaattan huruc ve guruhı usata vuluc ile 
tayin olunan beylerbeyini kabul etmeyup bugy 

ve tugyana ve bu ane dek ocakları hakkında 

mebzul olan eltaf ve ihsanimizin şükrü vacibi 
yerine izhar küfran etmeleriyle muktazayı şer'i 
kaviym üzre ismi (suç) aziym ve vizri cesimleri 
nümayan olmağın bu husus istifta olunduk • 
ta itaati imamdan huruç eden bağilere 

irnamülmüslimin tarafından nasb olunan 
valiye ahaiii Cezayire itaat etmek vacib
dir deyu ebül ülemaülmütebahhirin şeyhül

islam ifta etmekle bermucibi fetvayı şerife kahr 
ve tenkilleri esbabma teşebbüs olunınakla fi 
mabaat mezburlara memaliki mahrusamdan bir 

şey verilmeyüb ve levend tahrir ettirilrneyÜb 
ve i~kelelere uğrattınlmayub bir veçhile inti
falarına riza ve müsaade gösterilmeyüb tazyik 

olunmalan için Aledenizde vaki sayir Cezayir 
ve sevahil iskelelerinin hükkam ve zabıtanma 

evamiri şerifem ısdar ve irsal olunmakla, sen ki 
veziri müşarünileyhsin ve siz ki mumaileyhim 
siz, Cezayirigarp ahalisnin Finike ve Adresan
de Kekler Ova ve Antalya ve livai Tekede vaki 

sair iskeieiere ve limanlara sefinelerin uğrat

mayub ve levend tahrirlerine nza ve müsaade 
göste.rmeyüb ve zahire ve alat ve edevat ve sair 
levaıım ve mühimmattan bir habbe miktan şey 
verm~yÜb meni, ve memnu olmayub iskele ve 
limanlara girmek mürad ederlerse top ile alar-
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ga ve tazyik eyleyüb bir veçhile intifalanna 
müsacıde ve cevaz göstermekten ictinap ve ihti
raz eylemeniz babında fermanı alişanım sadır 

olmuştur. 

Fi Availi Safer 1142 
Bu emir her tarafa, Tunus ve Cezayire de 

gönderilmekle beraber (1) dayının yalnız kendi 
taraftariarına güvenerek tegallübü yahut asker 
ve ahalinin tamamen ve müttefikan bir fikirdc 
olduğu anlaıdmadığından bu cihetlerden mufac 
salar.ı bahisle fennanm vusulünde cümlenm hu 
zurunda açılıp okutarak ve ilan olunarak bu 
fezahata hadi olan temerrüdünde devam ede.
se vucudunun izalesile hii'kumet taraftanndan 
tayin olunan valiyi istemeleri ve eğer gene is
yanda inad e-derlerse diğer memleketlerd\!n inti
falan ksildikten maada fetva mucibince iizer
lerine karadan ve denizden asker gönderileceği 
hal,ckmda Cezayiregarp dayısı ve müftüsü ve ka· 
dısı vesair ülema ve yeuiçeri ağasına vesaireye 
diğer bir ferman yazıldı. 

Garaibden olarak bu fermanda hem 
başta dayıya hitap olunuyor ve hem 
de izalesi isteniyordu. Fakat ferman gönderil
meden evvel (Üzerlerine asker sevkolunacağı) 
gibi ~iddetli cümleler değiştirilerek (Maltalı• 

lar musaHat olursa tekayyüd olunrnıyacağı ve 
inşallah tarafı hakdan cezalan tertib olunacağı) 
yazılub gönderildi. Maamafih devletin dahil
den ve hariçten bin derdi içinde bu işin arlı:uı 
bırakıldı (2). Abdi paşa dayı da yerinde kaldı; 
Fakat hünkann affını kazanmak için uğraşmağa 
başladı ve muvaffak oldu. 1144 Cemaziülahır 
nihayt:tlerinde Abdi paşaya gelen lıükümde 

(Hasbel beşeriye bazı zelle sudur edüb vükeli
i sabıka isyanmıza hami ve memaliki mahrusam 
dan bir şey verilmemesi 1142 Saferi evailinde 
emrolunmuştu. El Haletü Hazibi beylerbeyi ü
lema, suleha ve meşayih veaair mücahidin ve 
mürabitin arzühal gönderüb bundan akdem su• 
dur eden kusuru itiraf ve ikrar ve ceraim gÜ~ 

zeştenizden izhan deraat ve itizar ettiğinizden 
evvelki emrin kaydı terkin olunup evvelki gibi 
istifadeye müsaade olunmalcia memaliki mah-

(1)- D . H. M. D. No. 135 sayfa 423,424, 
425 

(2) - Tarihi Osmani encümeni mecmua

sı sa>·fa 308. 



rusarn dahilinde teşekki olunmaktan müca
nibetle ömür ve devleti husrevaneme dua edi
niz) denilerek Ceraim güzeştesinin kaydı ter
kin ve divandaki kaydın Üzerine işaret olun
muştu. (I). 

Ispanya hükumeti Oran ve Masalkebirin 
elinden çıkmasına tahammül edemiyor ve üç 
senedenberi buralarıro geri almaık için hazıı·la

nıyordu. ı5 haziran ı732 (Zilhicce 1144) de 
ı2 harp gemisi 2 firkateyn, 2 kalyon ve 500 
nakliye gemisine bildirilen (28000) asker kont 
Mantamer kumandasında (Alikant)da toplan• 

mıştı. Havanın fenalığından dolayı bu donan
ma .-ncak Afrika sahillerine 29 haziranda gel
di. (Endülüs ovası) kıyılarında hemen karaya 

askei' çılkardı. Ilk çıkanlar Cezayiriiierin ufak 
müfrezelerini attılıı:r ve o mevkide ordu~ah 
kurdular. 

Oran beyi (Mustafa ~Y Buşelagım) ın eli 
~tında üç dört bin kadar kul oğlu ve otuz 
bin kadar yerli ahali ve Faslılardan da munta
zam ve küçük bir kıta vardı. Bu kıta şerifin 

ceneralı mühtedi ve serseri Hollandalı Ripard.a 
kumandasmda idi. Mevzide (87) si tunç 
ve (7) si havan olmak üzre (138) top 
bulunuyordu. (30) haziran sabahı muharebe 
başladı; uzun ve kanlı oldu. Baron Riparda 
lspanyol ordusunun merkezini yardı. Vaziyet 

lspanyollar için şüpheli olmağa başlamıştı ki 
Grenadierlerin başında olarak sabahleyin sol 
cenahtaki tepelere tırmannu~ olan Marki Vil

ladarias tehlikeyi gö~·e:rek derhal geri döndü; 
yerli ahaliden mürekkep kıtalara hücum ederek 
dağıttı. Bunlar çekilirken kul oğullanru da 
sürüklediler. İspanyollar ilerlemekte devam et
tiler. 

ı T emmuzda Oran ve Marsalkehir teslim 
oldu. Mentamer mevziin tahkimine çalışınağa 
başladı. Etrafa müfrezeler saldırarak er:>ak 
yağma ettirdi. lspanyolların eski dostu olan 

Beni Amir ve diğer bazı kabilelerle münasebata 
girişti. Orıanın zaptının ferd;uında (Villada
rias) Mazağran ve Müsteganem üzerine yürü
mek istedi. Fal(at İspanya 'kralı bu hareketi 

meııeltİ. Marsalkehir ve Oranın haricinde hare· 
kat )apılmamasma emir verdi. Kaleye kap:ın

manın mazarratını evvelce görmüş olan lspan· 

ya eski usulde ısrarla kazandığı mevkilerde 
kaldı. Oranın eski vaziyeti yeniden hasıl oldu. 
Galipler Muhasaraya girdiler. Cezayir dayısı 

Abdi paşanın oğlu Mehmet beyin kumandasında 
bir yeniçeri kolu gelerek Mustafa beyle biı·· 

leşti. Zaten Mustafa bey Oranı ku~atmıştı. 

Abdi paşa Cezayir garp Müftüsü Mevlana 
İbrahim ile hünkfu·a bir arzı mahzar göndere
rek hpanyolların Oı·ana olan taarruzlarını 'e 
mevkiin elden çıktığını arz ve istirdat için yar
dımlar talep etmi~ti. 

Padişah (Mesulat ve metalibatıruza müsa
adei şahanem erzan kılındı. MevHinai mumai
leyh kariber. itmamı masalihle o tarafa iza:n 
lulınacağıiul~n mukaddemce hakikati haldem 
haberdar olarak cümleniz mütevekkilen alailah 
habli metini sabrü sebata itisamla gayretinize 
ı·ehavet ve kusur getirmeyib her halde kaviyül
kalb ve ceriyülhatır ve hakkınızda masfur olan 
mekarimi seniyem vuruduna muntazıı· olmar.ız 
için işbu ahkamı şerife göndcrilmi~tir ). diyerek 
temin ve teşci ediyordu (2). 

Teşrinievvelin dördüncü günü İspanyolnr 
Santakı·oz istihkamına e> zak sokabilmek için 
büyük bir muharebe yapmağa mecbur oldular. 
Bütün sene, şehrin etrafında kavga ile geç ti. 

Muhasara ( 1 ı48 - ı 735) senesi yazma kadar 
sürdü ve bu müddet ı:arfında hayli muharebe
ler oldu. İspanyollar (1206-1791) tarihine ka
dar Türk muhasarasından yakalannı kurbra

madılar. 

Abdi paşa Oranın elden çıkmasından çel.; 
müteessir olmuştu. Mustafa beyin çoktanberi 

kendiı.inden istemiş olduğu kuvveti vaktile 
yetiştiremeyüb geç bıraktığından ve lazım olıın 

müdafaa tedbirlerini zamanile alamadığındım 

dolayı kendisini ittiham ediyor ve askerin, a
halinin yanında itibar ve baysiyetinin kırılmış 
ve düşmÜ§ olduğunu görüyordu. Bu hallere ta
hammül edemyerek saraya kapandı; hiç kim~ı> 

ile J.-onusmadı. Yemedi, içmedi, kendisini ı:it
tikçe afyona vurdu. 1145 rebiülevvel ( 3 eylul 

( 1) - Divam hümayun mühimme defteri 
No. 138, sayfa 182 

(1 - Divanı hümayun miihimme deft·~··ı 

No. 138, sayfa 384, sene 1145 



1732) de (88) yaşında olduğu halde öldü (1). 

Abdi paşanın yerine kayın biraderi ve ha
zinedarı hiçbir taraftan muhalefet gÖrmeksizin 
intihap olundu (2). lbra'him dayı zatı §"hane· 
ye müracaatla beylerbeyilik aldı ve lbrahim pa
ş::ı oldu (3). Ihrahim paşa Cez,ayir dayılannın 

içi,de en çok hükumet süren idareli, şöhretli 
biı :.:attı. Valilik müddeti on iki buçuk senedir. 
Bıı •encln- Cczayirin çok felaketli, sıkıntılı za· 
manları idi. İbrahim pa§8 Oranla, Tunusla, da· 
hil ve hariçlc uğraştı. Teşebbüslerinde kamilen 
muvaffak oldu denilemezse de memleketi SÜ· 

kimeıle idarede muvaffakiyet gösteı-ıniştir. 

Orana karşı birkaç defa asker yolladı. Garp 
beyinin kumandasile yapılan taarruzlar muvaf· 
fak olamadı. Mersalkebiı· civarında dola~arak 

lspanyollara sat,~•mı'< için gönderd i ği gemiler 
Maltahlarm hücuınuna uğradı mağlup oldular. 
Miclil!i öniinde bir fn .. tına altı Cezayir gemisini 
mahvetti. Koı·sanlıi< (ok gımimet getiremez ol
du. Bu haller ganimet maliyle yaşayan Ceza
virde s,ı.,.,tıJar cloğurdu ve tabii lbrahim pa
şaya fena tesirler yaptı. 

Ihrahim paşa Fransızların entrikalanm, iki 
yüzlülüklerini çok iyi anlanuştı. Ingilizlere da
ha müteveccihti. Fransızların lspanyol ordusu
na yaı·dıın ettikleri, Orandan huruç yapan ls· 
panyollardan tutulan esirler arasında Fransız 

zabitleri bulunmasile sabit olmuştu. Cezayir do 
nanması Fransız gemilerini Orana erzak ta
şırken tuttu ve zaptetti. Fı·ansız konsolasunun 
~ikayetlerine karsı oaşa (Senin kralın bizim
Ic dost clduğunu söylüyor fakat Fransızları bi
zimle rruhı;rebe edenlerin daima ön safında 

görüyoruz) diyerek konsolasun taleplerini red- · 
cletmişti. Malta şö,•alyeleri meyanında bulunan 
Fı·ansızların Cezayiriilere karşı olan harekata 
iş~;,.,,ı, rtınelerinden dc•ayı Cezayirliler her va
ldt şikayet ddiyorlardı ve haklı idiler (4). 

Maı-silya ticaret od>ısı hala Kotimo tahsili 
iı:in l<o:tsolosu sıkıştıı·ıyordu. 

Yahudi cemaatinin reisi Benzibet, lbrahim 
paşanın sarrafı idi. Asar hasılatını bu Yahu di 
satıyordu. Paşan . n Jairr.a temasında bulunan bu 
Yahudi Kotimo tahsiline müsaadedeıı paşayı 
ınenediyordu. Ingilizler Cezayiriiierin lehine 
olarak Oranı denizden abieka etmi1lerdi. Bu 
hizmetlerine mukabil de Mersalkebirde ufak 

bir ticaret müessesesi yapınağa müsaade isti
yorlardı. 

Fransız konsolosu yeniçeriler arasında en
trikaya başladı. Ingilizierin Mersalkebire gel
mesi lspanyolların bulunmasından çok tehlike
li olduğunu asl<er aı·asında yaydırdı; binaena· 
leyh kulun istemediği anlaşıldı; dayı da Ingiliz 
!erin yardımilc Oranın istirdadına kalkışmadı; 

fakat Fransızlara infiali ziyadeleşti. 
30 mayıs 1734 (1147) de (dö Kurt- de 

Court) kumandasında bir Fransız filosu Cezayi. 
re geldi. Cezayiriiierin Fransız tebaasına iras 
ettikleri zararların lazminini istiyordu. 

Üç zabit karaya çıkarak dayıya gittiler. 
Müzakere pek tatlılıkla yapıldı. Dayı bunlara 
Fra.'lsanın lspanyollara ernk, silah, zabit, mü
hendis vererek yardım ettiğinden şikayetler 

yağdırdı. Konsolasun yalnış iş'aratla kralı al
dattığını söyledi. Donanma bir şey alamıyarak 
7 haziranda kalktı gitti. Fransızların Istanbul· 
daki sefirleri de divanı hümayuna müracaat e
derek (Cezayirlilerin Fransızları bazı guna ka
dimi ticaretlerinden men ile kendilerine tahsis 
olunan hububat furuhtunu başkalarile dahi yap
maklll olduklarından ve bazı Cezayir neferatma 
sarfettikleri parayı vermediklerinden) şikayetle 
bunlann men'i hakkında divanı hümayundan 
Cezayire bir hüküm yazdırdılarsa da bir fay
dası olmadı ( 1 ) . 

(1) Grammont. (2} Abdi paşanın mezar 
ta!!ı Cezayir mUzesindedir: Yazısı aşağıda ya
zıldığı gibidir: 

HAZA 
Kabrilmerhum Bikeremil hay ':'el hayyum 

Abdi paşa rahmetüll5.hi '1' aleyh kaddese hu!lahl 
ıuhahu * V'e eksenebu min fesihi. '~ Cinanehu bi 
fazlıhi ve keremibi 1 145 Gabriel kolen C. 1 S. 
ıcı No. 64. 

(3) Divanı hümayun miihimme defteri No. 
139 sayfa 4 Cemaziiilahır 1145. 

(4) Grammont (Fransız Malta şövalyele

rinin Cezayiı·lilere karşı olan seferlerinde bu
lunmalarından Cezayirliler daima şikayet etti
ler. Bu hal 18 inci asrın sonuna kadar devam 
etti. Onlar kendi bakımiarına göre haklı idilt'r) 
diyor. 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri 
No. 140 sayfa 395 
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Cezayir gemicileri Yenediklilerle evvelce 
karşılaşmış olan deniz bududu."''u da hiçe saya
rak Yenedildileri buldukları yerde vurup atı
yorlardı (1). 

Cezayirde hüküm süren parasızlığa bir de 
kıtlık ilave olundu. Kabileler isyan ederek yol
lan :ıresmiş oldukJanndan şehre erzak gelme
mesi bu kıtlığı çıkarmıştı. Divanı hümayundan 
Oranın istirdadı için gönderileceği vaadolunan 
kuvvet gelmemişti. Çünkü hükumet Rusya mu 
harebeaile me§guldü. 

Abdi paşa zamanında Cezayire sığmıp 

şehirde tutulmakta olan Tunualu Ali paşanın 
muhafazası bedeli olan on bin segin son sene
lerde verilmiyordu. Ali paşa Cezayirde bulun
duğuı müddet zarfında dostlar ve taraftarlar 
peyda etmişti. 

Tunus beylerbeyiliğine geçtiği 1ıalde Ce
:z.lıyir eyaletine merbutiyeti ve sair her türlü şe
raiti kabul edeceği."li taahhüt ettiğinden bura
dan alınacak para ile hazinesinin sıkıntısı def 
olur ümidile İbrahim paşa da muavenet vaadin
de bulunmuştu. İbrahim paşa yeğeni küçük İb
rahim kıımandasmda yedi bin tki§ilik bir ordu 
tertip ederek Tunus eyaleti Üzerine yolladı. 

Tunus beyi korkarak elli bin kuruş vermeği 

teklif etti (2). Ayni zamanda da lstanbula ya
zarak Cezayiriiierin taarruzunun durdurulma
srnı istirbam eyledi. Divanı hümayundan Ali 
pa§a ile oğlunun lstanbula gönderilmesi ıçın 

Cezayir ve Tıunus ocaklarına ve kendilerine e
mir gönderildi (3). Fermanı hamilen gelen ka
pıcıba§ının vurudunda harekatı harbiyeye baş
lanmıştı ( 4). lki tarafın askeri bududda karşı· 
l14tı. Tunus mirlivası Hüseyin bey mağlup ol
du ve Hazinesite iki oğlunu alarak kaçtı. Ce
zayirliler 3 eylul 1735 (1148) de şehrin önüne 
geldiler. Muhafız Türk askerleri kapıları açtı
lar. Kul oğulları mukabele etmek istedilerse de 
menolundular. 

Cezayire merbut olmak ve senevi iki yüz 
bin egü ile Kulıın iaşeisine kafi zahire vennek 
şartile Ali paşa Tunus beyliğine geçirildi. 

Ali paşa taahhütleriııi yapabilmek için a
haliye ağır vergiler koydu. Fakat Tunualular 
her tarafta mukavemet ederek para vermedi
ler; paşa da taahhütlerini yapamadı. Cezayir
Iilerio ümidi ho§a çıktı, 

Korsanlar azalıyor, yeni gemiler yapılmı
yor, Ispanyanın sili.hlanmakta olduğu hava
disi herkesi düşündürüyordu. Ihrahim paşa bu 
kadar sıkıntı içinde yılmıyor, istihkamlan lruv 
vetlendiriyor, köprüler yapttrıyor, asayişi mu
hafazaya muvaffak oluyordu. Birbiri ardınca 

üç sene mahsulat olmadı. En zenginler bile 
ekmek parası bularnıyacak hale düştüler. El
deki esirleri beslemek bu kıtlıkta büyük bir 
yük olmuştu. Binaenaleyh hem bunlardim kıır 
tuhn111kl ve hem de memlekete para getinnek 
için esirleri satmak çaresine müracaat edildi. 

Hükfunetleri esir satın almağa icbar için 
bütün üsera zincire vuruldu ve la§ ocaklarına 

ve ağır hizmetlere koşuldular. Bu suretle Is
panyaya satılan esirlerden iki yıiiz bin Sevil 
kuruşu alındı. 

Esir zabitlere (800) alay kumandanianna 
(4000) ve büyüklere daha fazla ,kıymet ko
nulmuştu. 

lsveç, Holanda, Ingiltere dahi lspanyaya 
uyarak esideri satın aldılar; hediyeler getir
diler. Tunus beyi Ali paşa da taahhüt ettiği 

parayı tedarik edip verdi. Yeniden bir geniş
lik ve ferahlık hasıl oldu. Şehirde yeni bina
lar bile yapılmağa başlandı. 

Osmanlı hükumeti 1148 den itibaren Rus
ya ve Nemse devletlerine harp ilan ederek on
larla meşgul olduğundan ocaklann i.§ıerile 

uğraşmryordu. 1151 de Divanı hümayun Nem
se ve Moskof gazalanndaki zaferlerinden bah
seden emirnamesinde ocaklann biribirile güzel 
geçinerek İslam bayraklarını yükseltmek lüzu 
munu beyan ve ocakların ahvalinin daima padi 
şahın yüksek makamına . arzolunması bir za
mandanberi unutulmuş olup ocaklar arasında 

fesat bulunması lsliimlığın gayret ve harniye
tine mugayir olduğu cihetle badii istiğrab ol-

( 1) Divan ı iıtimayun mühimme defteri 
No. 140 sayfa 145 

(2) Grammont. 
(3) Divanı hümayun mühimmat defteri No. 

140 Sayfa 388 Evail Zinhicce 1147 . 
( 4) Grammont, kapıcı baş.ıyı Cezayir bey

lerbeyinin mürettep ve sahte mektuplarla ordu
ya göndererek orada mumaileyhin sahte ferman 
yaptığı bahanesiyle öldürüldüğünü yazıyor. 



duğu ve İbrahim paşanın beylerbeyilikte ibka 
olundoğu bildiriliyorrlu (1). 

İbrahim paşa ocaklar arasında lüzumsuz 
yere çıkan şe~avet, bürudet ve münafesenin 

menba, menşe ve sebep ve illetlerini Kaptanı
derya Süleyman paşaya gönderdiği mektupla 
izah etmişti. Bu mektup Hünkara arzolunmak
la divanı hümayundan (bir müddettenberi dev
letin Nemse ve Moskofla meşgul olması hase
bile ocaklara nezaret olunmadığından bazı 

müfsitler siayesiyle beyninizde münafese ve 

bürudet olması düşmanın intiliazı fırsabna vesi
le teşkil etmesi ihtimalden bait değildir. Nem
çehi ile galibane müsaleha ve Moskoflu 
ile şanı saltanab seniyeye şayan veçlıile 

müsaleme hususları pezirayı bitarn olmakla 
sizin işinize bakmak zamanı gelmiştir. Garp 

ocaklannın tanzimi ahvali ötedenberi kap
ta-ı paşalara mevdu olmakla müşarünileyhin 

inrıasiyle beylerbeylik sizde ip!ia olunmuştur. 

Tunus ve Trabulusgr?bla ittifak Üzere hareket 
edi:ıiz ve muhtaç olduğunuz şeyleri ve Ora
nın ahvalini bildirini ) mealinde cevap gön

derilmişti (2). 
1153 (1740) ha<·i ranında İskenderiyeden 

gelen bir gemi meml •,ete vebayı bulaştırdı; 

ilk haftada bin kişi <_;1t!ü. Sonra şiddeti azaldı; 

fakat üç sene sürdü ' Tunusa da bulaşarak o
rasını da harap etti . .r;cilyateyn kralı bir kapı
cı başı refakatinde ohrak şövalye Finochietti' 
yi sulh yapmak üzer Mayısta Cezayire yolla
mı~tı. Fakat divan sul"ı için o kadar ağır şartlar 

' '<oydu ki uyuşulamadı {3). 
1154 (1741) se . . zsi yazın nihayetinde 

iki Cezayir şebeği fı· bnadan dolayı Tolona 
sığınmı~lardı. Orada r -ıbeş gün kaldılar. Hare
ket edince (SicicU b· rnunun arkasında sakh 
duran bir J spanyol galerinin h ücumuna uğra
dılar. Mehmet reisin gemisi tutuldu. Süley
man rci • kurtulun Cezayire geldi. Fransızların 
İspanyollam haber verip pusu kurdurarak Meh 
met reisin gemisinin tutulmasına sebep oldu·k
ları iddia olu:ımağa başladı. Filha.kika bu me
sele Fransızların (Zefir) fırkateyninin gözü ö
niinde olmuştu ve fırkateyn bu taan-ıızu mene
debilirdi. Cezayir ve Fransız sıthillerinden otuz 
millik mesafe içinde hiçbir ecnebi gemisine taar-
1 uz oulnmıyacağı ve bu mesafede kimsenin de 

taar.-u.za kalkıtmıyacağı Fraıuızlarla Cezayirli-
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ler arasında kararlaşmı§ ve mukavelelere rapte

dilmiş bulunduğundan Fransız fırkateyninin İs
panyol gemisinin taarruzunu menetmesi mec
buriyeti vardı (4). Bu mesele Üzerine reisler 
limanda.~i yedi Franaız gemisinin dümenlerini 
aldılar. Ne kadar Fransız varsa tutup zindana 
attılar; zincire vurd'ular ve ağır hizmetlere 
gönderdiler ve (1115) 1742 kanunusanİsinin 

ilk günlerine kadar bu halde bıraktılar sonra 
salıverdiler. Fakat İspanyolların aldığı Şebeği 
isternekten vazgeçmediler. Fransızlar mezkilr 
gemiyi lspanyollardan alıp geri vermeği vade
diyariarsa da vaadin infazı uzuyor ve Cezayir
liler sabırsızlanıyorlardı. Nihayet 18 mayıs 

1742 de gemi getirilerek mesele kapandı (5). 
Cezayirliler Fransızlara karşı layık oldukları 

gibi sert davranıyorlardı. Fransızlar gerek Ce
zayirde ve gerek lstanbulda mütemadi şikayet 
lerle bu sertliği tadile uğratıyorlardı. 

Osmanlı devleti ile Fransa arasında yapı 
lacak müsalehanın (Dibace, Mevad ve hatime
si) için Fransa elçisi bir iltimasname vennit
ti. Bunun 49 uncu maddesi şöyle idi: 

Garp ocakları korsanlan için balada tah
rir olunan mevadda zikrolunduğu Üzere mer'i 
ve muteber tutulup biddefaat mÜfahede olun
duğu ü:z;ere merkum karaonlardan Francalunun 
ticaret sefayinine ruyu deryada rast geldikle
rinde teaddi eylediklerine kanaat eylemedilde
rinden maada uğradıklan is!,elelerde Fransa 
konsolosu ve tüccarına şetm ve teaddi eyleme
ğe cesaret eylediklerinden bundan sonra bu 
makule evzai nahemvarlan vaki oldukta dev
leti aliyenin vülat ve bükkarnı veaair zabİtanın
dan Fransa ko:ısolos ve tüccarma muavenet ve 
müz'aheret ve devletiali yenin kıla, ve iskeleleri 
albnda França aefayini zikrolunan korsanlar
dan ahz ve istirkak olunması her veçhile men 
ve def oluna (Kiaın topu al_tında ahz olundu
ğu halde) Françalu sakin olduğunu devleti ali
ye iskelelerinde bu makule olan korsan sefineai 
kabul olunmıya ve devleti aliyenin vülat ve 
bükkarnı oldukları yerde zikrolunan korsanlar-

( 1) Di va nı hümayun mühimme defteri No. 
ı 45 Sayfa 287 eva sı b ramazan 1151 

(2) Divanı hümayun mühimrne defteri. 
No. 147 sayfa 71,72 evahiri zilkade 1152 

(3, 4, 5) Grammont. 
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dan Françaluya hasarat olunursa vukubulan 
zarar ve ziyan kendilerinden tazmin olunaca
ğına müekkit ferman suduru caiz ola) (1). 

Fransız seEirinin bu iltimasnamesinin ka
bul olunduğu malum değildir. Fakat Cezayirii
Ierin Fransızlara neler yapbrdıklannı ve Fran
sıilann devleti aliyeyi nasıl bir mecburiyete 
koymak istediklerini göstermesi itibarile §aya
nı dikkattir. 

Cezayirliler Fransızları çok iyi •tanımı§ ol
duklan halde lstanbulca bunların hakiki sı

fatları anla§ılmamıştı. Divanı hümayun Fran
sızları Türklere samimi dost sanıyor ve Nem
çe ve Rusya ile yapılan sulhtaki tavauutunu 
hulus ve ihtisasa hamlederek sefaretle Fransa
ya memur edilen Sait Mehmet paşayı nakliçin 
kira ile tutulan iki Fransız kalyonuna korsan
ların sarkıntılık etmemesi için yazılan bükümde 
(bu defa Nemce ve Mıos!'oo ile vukubulan müsa. 
lahada tavassut ve kefalet ve hüsnü saayü 

_gayreti hulus ve ihtisasına deliJ olan Françalu
ya !büyük elçi tayin olunan) tarzında bahsolu
nuyordu (2). 

Osmanlı hükumeti Avrupa devletlerile 
yaptığı müahedelerde garp ocaklannın sulh 
yapmasına vesateti deruhte ediyordu. Sicilya
teyn kralı ile yapılan muahede üzerine garp 
ocaklarının da mezr,ur hükumetle sulh yapma
sı için divanı hümayundan ocaklara yazılan hü
küm a§ağtya aynen naklolundu. Müşabih ah
valde verilen hükümlere bir misaldir: 

Cezayirigarp beylerbeyisine, Dayısına, 

Müftüsüne, Kadısına ve ocagı mezbure müba
~ir tayin olunan Zeyyede Kadreye 
~üküm ki, Devleti Aliyemle Sicilyateyn kralı 

beyninde müceddeden C~!i:t ve temhit olunan 
müvalat ve musafatı havi tarafeynden ahz ve 
ita olunan ahidnarnei hümayunumun yedinci 
maddesinde (işbu akdolunan mevad dersaade
timden Cezayir, Tunus, Trablusgarb ocakları
na ihbar olunup müşarünileyh krallığın Tüc
car, Sefayin ve reayası :ziikrolunan ocaklara em
niyet üzre amedütüdleri hususu ne gıina mü
nasip göriilürse o veçb W!ere bir ·kalibe ifrag 
ve ol vakit mezkur ocaklar dahi iıbu mevadda 
ithal olunm.tk için bu keyfiyetin ya derisea
detimde müzakere olunması yabud deri devlet 
medarımdan zikrolunan ocaklara bir malum 
kimeane tayin ve irsal olunup taraflanndan ta-

yin ve irsal olunan kirnesnelerle bu hususa 
saay eylemeleri caiz ola) deyu zikr ve şart !kı
lınıp ez kadiym garp ocaklannın umur ve hu
susları, temşiyeti kapudanı derya olanların in
zimamı reey ve marifetiyle pezirayı husul ol· 
mal< deebi kadiym ve adeti müstediym olduğu· 
na binaen bu hususun dahi halen kapudanım 

olan vezirim Mustafa paşanın reey ve tedbirle· 
rile tem§iyet bulması mukaddema uhtesine ha· 
vale kılınmağla kral.t müşariinileyh tarafından 
salifüzzikir ocaklarla Temhiydi Musafata mu
rahhas ve mezun olan kudvetül ümeraül ~ 
sihiyye Haçenttevski hatemet avakıbeh~ bil
hayır, Trablusgarp beyleı·beyisi Emirül üme
raül kirarn Ahmet paşa ve Trablusgar:o ocağı 

ile bilmüzakere on yedi madde ve bir hatime 
üzerine akti musafat edüp murahhas muailey
hin mühür ve imzasile mumza ve memhur ver· 
diği temessük mahalline kayıt ve hıfız olunup 
ve lakin siz ki Mirmiran vesair murnaileyh siz, 
sizin ocağınızla dahi temesü.k merkume tatbiken 
akti musafata murahhas mumaileyhin devleti 
tarafından mezun olduğu asitaneyi saade
tirnde mukirn kralı müşarünileyhhin orta 
elçisi kudvetülmeraül mesihiye (Kavalieı· 

de mayo) Hatemet avakıbchubihayır, ın

ha ve murabhas mumailyeh Trablus veyahut 
Tunus havalilerinde karar ve tarafı hümayu
numdan sizlerle müsalaha için emri şerjfim vü
ruduna intizar üzere olmaktan naşi dersaade
timden tayin olunan mubaşir riıumaileyh ile 
T rablusta olan ltalya konsolosile badelmüla
lc:at murahhası mumaileyh Tunus da mıdır? 

Yoksa abar mahalde midir? lstihbar ve murah
hası mumaileyhi bulup bilittifak Cezayirigarp 
ocağı ile dahi temdidi musafat edüp memhur 

ve mumzı tarafeynden temessükat ahz ve ita 
olunması babmda iltimas ve istida eylemiş ol
makla elçii mumaileyhin iltiması Üzerine Trab
lusgarp ocağı için verilen temessükün bir su
reti mahallinden ihraç olunup dersaadetimden 
tayin olunan mubaşir ve kralı ınüşarünileyh 
tarafından memur olunan murahhası mumai
leyh ile badelmüzakere mucibince siz dahi 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri 
No. 147 sayfa 452 sene 1154 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri 
No. 148 sayfa 36 evasıtı Cemaziülevvel ll54 



bittavu verriza müceddeden akdi teruhidi mu
valaat edüb tarafeynden 'iktiza eden temessü -
katı ahz ve ita için tarafımza dersaadetimden 
mahsusen mubaşiri mumaileyh tayin ve irsal 
olunmuştur. Ötedenberi umurunuz beı-veçhi 
meşruh kaptan paşa olaniann vesatetlerilc tem
şiyet oluna geldiğinden kapdanım vezir müşa
rünileyh dahi kaidei kadimc üzerine mübaşiri 

mumaileyhin yanına bir adamını koşup bilma
iyye tarafımza göndermek Üzere tavsiye olun
malda vüsullt:rinde Trablusgarp ocağı için ve
rilen temessük suretine irnran nazar ve muba
ş iı· ve murahlıası mumaileyha ile badelmüzake 
re temessük merkume tatbikan siz dahi kralı 

ır üşariinileyh ile müceddeden akdi musafat 
edüp tarafeyden temessükat ahzü ita ve tarafı
nızden mühür ve imzalanruz ile verdiğiniz 

mcmhur ve mumza temessültü mubaşiri muma
ileyh ile dersaadetime irsal eyliyesiz ki mahalli 
ne 1kaydolunub fimabaat mazınunu düstü
rülamel ve mer'! ve ınuteber tutula ana göre 
ittifakı ara ile bitavu veı-riza bu hususa temşi
yct vermeniz babında. Fi evasıtı rebiülahır 

1155 (I). 

Bu hüküm yukarısına (Mucibince amel o
lvna) deyu hatti şerif keşide olunmuş ve Tu
nus ocağına biı· sureti gönderildiği gibi biı· 

adamını terfik için de derya kapdanı Musta
fa paşaya hüküm yazılmıştır. 

Cezayir eyaletinde Fı·ansızların Basti
yon ve diğer ticaret yerlerini 1132 (ı 719) da 
F ~·ansı7lar Hind kurupanyasına vermişlerdi. 

Bu ticarethaneler 1143 ( 1730) da birinci Af
rika kurupanyasına ve onlardan da ı 154 
( l 741) Şubatında Afrika şirketi kıralisine dev
rolunmuş tu. 

Tabarkada bulunan Cenovalı Lameliini a 
ik si adadaki ticaretgahlarını satmak istiyor
lardı. Bu ailenin adada bir hakkı yoktu. Yalnız 
mercan avlamak ve ticaret etmek müsaadesi 
şahısianna veı-ilmişdi. 

Bu satış haberini duyan Tunus beyi işi 

Cczayire bildimıi ş ve Muhalefet etmesi için e
mir almıştı. Bunun üzeriıte Tunus beyi Oğlu, 
Yr.ınus beyle sekiz kalyon gönderdi. Gemiciler 
adaya çıktılar. Bütün müesseseyi yağma ve tah
rib ettiler ve orada buldukları sekiz yüz kişiyi 
esir edeı·ek götürdüler. 

Kapnegr (Karaburun} daki Fransız tica-

4! 

rethanesi aynı muameleye uğradı. Yalnız Beş
yÜz kadar Mercan cı ( Lakal) a ve ( senpiyer) 
adalarına kaçabildiler. 1153 (1740). 

Soren isminde bir fransız Babriye zabiti 
Tabarka adasınıu zabtına kalkıştr. 1155 (1742) 
senesi nisanında Tolondan hareketle (Lakal) a 
geldi ve 2 temmuzda adaya çıkdı. 

Bu teşebbüs Tunusca evvelden haber alı· 
narak tertibat yapılrruştr. Baskın yapmak iste
yen Soren baskına uğradi; yaralanarak esir e
dildi. Yanındakilerden (100) kişi öldü (60) ı 

yaralandı. (150) side tutuldu. Mülazım So
ren iyi muamele gördü; Yaraları iyi oldu. Fran· 
sızlarla sonra yapılan sulh Üzerine esirlerin 

iadesi esnasında Soı·en de kurtuldu (2). Tabar
ka Tunusa ait olmak ve (kapnegr) de bulunan 
tüccari müesseseler yenide.n kurulmak üzere 
ınezkl.ır sene içinde Fı·ansızlarla sulh yenilen
mişti. Fransızlar Cezayir kıyılarında muhakkak 
yerleşmek ve kuvvetli bir mevki tutmak iste
dikelrinden bu tüccari müesseseleri müstahkem 
askeı·i mevkiler haline koymağa uğraşıyorlardı, 
(1157- 1744) de istihkamlar yapmağa başladı
lar. Ingilizler meseleyi haber verdiler. Tekrar 
asker göndeı·ildi. M evcud mallar, Mercanlar, 
paralar zabtedildi; Müstahdemin ya esir oldu 
:va etrafa dağılarak yeriiierin eline düşerek öl
dürüldü. 

İngilizler Fransız §irketi kralisinin senede 
vermekte olduğu paranın iki mislini vererek 
mezl"jr ticarethaneleri açmak için müracaat et
tilerse de teklifleri kabul olunınadı (3). 

1156 - 1743 de Sultan kalesi (lmparator 
istihkamı) nın baruthanesine yddının düşerek 
kalenin dörtte üçü yıkılmıştı; Dayı bütün yerli 
ahaliyi toplıyarak harap yerleri tamir ettirdi. 

Son zamanlarda İbrahim paşa ihtiyarlarruş, 
zayıflamışb. 1158 (1745) son bahannda da di
z;ı.nteriye tutuldu. Yerine kendi yiğeni ve ha
zinecisi Küçük Ihrabirnin geçirilmesini tav~i
ye ederek Dayılıktan, Beylerbeylikten istifa et
ti. İstirahata çekildi. Fakat çok yaşıyamadı; 
17 teşrinisani 1745 de öldü (4). 

(l) Divanı humayun mühime defteri Nu-
mara 148 Sahife 336. 

(2) Tafsilat Tunus kısmındadır. 
(3) Grammont. 
( 4) Cezayir müzesinde İbrahim paşaya ait 
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-B-

Fas alıvali - (1139- 1727) den- (1246- 1830) a kadar 
Molay lsmail öldü•kten sonra oğullan Mo

lay Ahmedle Abdülmalik birbirlerile kavgaya 
giriştiler. 28 eylül (1727- 1139) da Cezayirde;ı 
Fasa bir elçi geldi. Çok kıymetli e§ya yü'klü bir 
Cezayir gemisi Fırtınadan Fas sahillerine düş
müş ve muhteviyatı ahali tarafından yağma 

edilmişti. Elçi bunun tazminini istiyor ve yeni 
lrukümdann culusunu tebrik ediyor ve aynı za
manda Fas ahvalini tetkik ve hangi tarafı bıt
ınak kendileri için faydalı olacağını tecessüs 
ile meşgul oluyordu. Cezayir elçisi i·ki kardeşin 
kavgasına hitam vermek için memleketin kar
deşler arasında taksimini teklif ettiyse de kabul 
ettiremedi. Şu sırada Cezayiriiierin fasa taar
ruzu memleketi büsbütün alt üst edeceğinden, 

Molay Ahmed elçiye çok hürmet ve iltifat gös
terdi; Istenilen tazminatı peşinen ödedi ve pek 
çok ·kıymetli hediyeler vererek geri gönderdi. 
Cezayir elçisi gittikten sonra Molay abdülmalik 
Merakeşde hükümdar ilan olundu. Iki kardeşin 
birbirlerile kavgası henginunda mürabıtlar yi
ne kuvvet buldular. Mağlup ·olan hükümdarlaı
bunların zaviye ve rıtabatlarına sığınarak baş
larını ıkurtardıklan için nufuz kazandılar. Yir-

ild kitabe vardır. 
Haraş nehri üzerine (ı 1697 • 1109) da dayı 

Hacı Ahmed bin Hacı Muslu tarafından bir köp
rü yaptırılmıştr. Bu köprü bir feyezanda yıkıl
dığından İbrahim paşa oraya yeniden köprü 
yaptırdı. Birinci kitabe mezkur köprüden· alrn

mı§dır: 1 :- Köprü Kitabesi: Temme Bina
üne! bediül •bahi * An izini banihili vechillahi. 
Bihi lbrahim paşa bin Ramazan Emere * Fesa

re kantareten lena kematera * Celellahü saaye
bu saayen meşkura ''' ve cezaühu cezaen mev
fura. Sene tisa ve erıbain ve mie ve eli * min 
hicreti lehUI izzü veşşeref. 1149. 

2 :- Ki ta be: Mezar ta§ı: Haza kabril mer
hum Bi keremi * Hayyül kayyum İbrahim Pa
§ll kaane hakimen ve valiyen * selasetil aşere 

siniyn ve nısıf sene Rahimahullah ve rahimel 
müslimin ecmaiyn. Sene 1158. 

Gabriyel Kolen Cild 1 Sahife 104 Numara 
67. 

mi sene içinde (12) sultan ilanı hükumet etti. 
Bu sultanlardan birisi olan Molay Abdullah bin 
lsrr.ail altı dafa hükümdarlığa çıkıp indi. Fasm 
muntazam askeri olan abid (Yani siyahi köle
ler) ordusu ı;ultanlı.m tahta oturtup kaldınr

kerı rnürabıtlar bedbaht sultaniara melce oldu
lar. Hırafata mutakid, cahil, muteassıb bu ka
ra kitleye karşı murabıtlar yegane taarruzdan 
masun kuvvet teşkil ediyorlardı. 

(1143 - 1730) daMolay Abdullah bin ls
mail bütün memleketi tek bir idare altına so-

. kunca rnurabıtlan ihmal ederek şerifleri başına 
topladı. Molay Abdullahın (1161 - 1747) de 
son culusunda Fasın kendisine itaabnı temin 
edenler şerifler oldu. Molay lsmailin öldüğü 
( 1140 • 1727) den Abdullahın öldüğü (ll 71-
1 757) tarihine kadar aludan ziyade sultan bir
birlerile uğraşdılar. Bunların böyle didişmesi 

Cezayiriileri serbest bırakdı; bu sıralarda Ce· 
zayir de çok karışıkdı. Onlar da kendi sdontı
larile ve Tunusla meşğul oldular, Fasa bir fe. 
nabk yapmadılar. 

1171 saferinde (1757 Teşrini sani) Molay 
abdullahın yerine oğlu Molay Mehmet hüküm
dar oldu. Evvela mürabıtlarla ve bilhassa rif 
murabıtlarile uğraşmağa başladı. Aynı zaman
da Safi limanının ticaretini yükseltrneğe ve cami 
ve mescidler binasına çalıştı (1). Fı·ansa ile bil 
vasıta temasa gelerek (Türk- Fransız} muahe
desine benzer ,bir ınuah~de yapınağı teklif etti. 
Bundan malesadı da babası Molay İsmail gibi 
Osmanlı padişahiyle ayni derecede bulunmak 

ikaygu~u idi. Hilafet meselesi bu iki bükilme
tin pek ehemmiyet verdikleri bir dava idi. Fas 
hiikumdarlan şeriflikelrine, Osmanlı Sultanları 
kuvvetlerine dayanıyorlardı. Molay Mehmet F
ransızların Türklerle yapbğı muahedenin ay
nını yapmakla onlarla hem paye olaca'< ve hi
lifetinde ar·tık kimsenin hak ve itirazı lkalmıya

cak za:habında idi. Molay Mehll"..edin bu cı~-::!dc 

olduğu Fransa ile sıkı münasebete çok arzu 
göstermesiyle anla§ılmaktadır. Çünkü memle
ketin ticareti e:ıdişesiyle olsaydı Ingiltere ken
disi için kifayetin daha fevlcinde idi. 

(ı) - Ogüst Kur. 



Osmanhlarla hilafet rekabeti olmakla be
raber Fas hükümdan bazı hediyelerle muteber 
birkaç adamını lstanbula göndererek bazı de
nizcilik edevatı ve alatı iltimas etmiş ve bütün 
ricaları is'af olunarak adamları memııunen ge
ri gönderilmişlerdi (1 ) (1175 - 1761). 

Fra:uızlar Fasın kanşık zamanında on
ltma- .iyasi teması kesmişlerdi. Fas korsanları 
Fransızlan vurup kırıyor Cezayir korsanları da 
Fas bayrağı ile Fransızlara musaHat oluyorlardı. 
Fransızlar, Fasın yaklaşma teklifini kendi ge
milerini muhafaza için ıpek istifadeli gördüler. 
Müzakereye giriştilerse de uzadı, kesildi, te!< -
rar başlandı, nilıayet 28 mayıs 1767 (1181) de 
Fransız sefiri ( Breugnon ) muahedeyi yaptı. 
Molay Mehmed sefire (ümit ederim ki bu mu
ahede Türklerle Fransızlar arasındaki muahe
de kadar devamlı olur. Muahedelere riayetsiz 
olan Cezayir ve Tunus dayılarınınkine benze
mez) diyerek asıl düşüncesini göstermiştir. Bu 
muahedenin (9) uncu maddesinde (Fasla Ce
zayir arasında bir muharebe olursa Fransa bita
raf kalacaktır) denilmişti. Mo lay Mehmet bu 
maddeyi babasının zamanındanberi takip olunan 
bir hedefe nailiyyet ve lbir zafer telakki etıniş
dir. Molay Mehmedin siyaseti anlaşılmıyacak 
kadar karışıkdı; Türklerden korkuyor ve Ce
zayir divaniyle anlaşmağa uğraşıyor ve aynı 

zamanda da Fransa ittifakına pek srkı sanlı · 
yordu (2). 

Fas hakimi Abdullah bin larnail tarafın

dan, devleti aliyenin riayası makamında olan 
Dübrovniklunun iki defada hayli adamları esir 
edildiği lstanbulda bulunan Dobrovnik masla
hatgüzarı tarafından bildirilmekte Ragıb paşa 
zamanında ve daha sonra bunların serbest bı
rakılmalan için Fasa mektup yazılmışdı. 

Merkuroların kabahatları her ne kadar 
çoksa da devleti aliyenin arzusu üzerine bıra
kıldıkları hakkında Fas hükümdan tarafından 
bir 'mektup ve dört at Abdülkerim ismindeki 
adamiyle gelmiş ve maksad temin edilmiş oldu
ğundan hünkar tarafından da bir cevapname 
yazılarak Abdülkerimle iade kılınmıştı (3). 
(1181 - ı 767 ). 

Osmanlı hükumeti Fasa kaı·şı dostça dav· 
raıııyordu. Sultan Mustafa tarafından gönde
rilen bir elçi hediye olarak Fasa toplar, hay
vanlar, obüsler dolu bir gemi götüı-müttü (4). 
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(1182 • 1768) de Molay Mehmedin kız 

kardeşinin Mekke şerifiyle evlenmesi ve Molay 
Mehmedin oğullarının hacca gitmeleri hasebile 
iki müsliman hükumet arasında nazikane ve 
hürmetkarane münasebetler çoğaldı (5). 1198 
de Fas emiri Mehmed bin Abdullah bin Isınail 
oğlu (Eiyeziyd)i hacca gönderdi. Fakat çok 
entirikacı adam olduğundan yanına vekilharç 
gibi bir memurdan başka kimse tefrik etme
di (6). 

Molay Mehmed bin Abckıllah (1198-
1783)de lstanbula bir elçi ve mektup göndere
rek Maltahların eline esiı' düşmüş olan Müs
lümaniann kurtanlmaaı Aksayi emeli olup bu
nun için Maltaya mahsus adam gönderip mev
cut olan 612 esir iki yüz yetmiş bin üç yüz elli 
sekiz riyale kat olunup derhal bu parayı gön
dermiş ise de Maltalılar cayarak parayı geri 
yollamış olduklarından bu esirler Osmanlı 

memleketi ahalisinden olup Osmanlı devleti
nin Hristiyan hükumetleri arasında şan ve te· 
refi yüksek olduğundan bu esirlerin kurtanl-

masına küçük bir himmet olunsa maksat hasıl O· 

lacağı cihetle mezkur para lstanbula irsal o
lunduğu ve devlet tarafından esirlerin kurta
rılmasına sarfolunması ve eğer esirleri geri al
mak mümkün olmazsa paranın Mekke ve Me
dine fıkarasına dağıtılınasını yazmıştı. Veri
len cevapda esirlerin kurtanlmasına her zaman 
çalışıldığı gibi bu defa da gayret olunacağı ve 
fakat mümkün olmazsa Mekke ve Medhıe aha
tisi padi§ahm sayesinde her türlü ihtiyaçtan 

(ı)- Tarihi Vasıf, cilt ı, sayfa 2ı7. 
(2) - Ogüst Kur. 
(3) - Tarihi Vasıf, cilt ı, sayfa 294. 

( 4) - O gü st Kur bu geminin ne vakit gön
derildiğini yazmıyor yalnız vakayı kaydediyor. 
Fakat Ebiilkasım Ahmedüzzeyani (Etter Cü
manül Murib an düvelül maşriki ve! mağrib) 
eserinde 1181- de Abdülkerimle gelmiş olduğu
nu tasrih ediyor. 

(5) - Ebülkasım Ahmedüzzeyyani Fas e
mirinin ı 182 de iki oğlunu ve bütün rüesa ço
cuklarını ve Fasın mühim zevatını Mekke şe

rifi (Sürur)a nişanb olan kızıle beraber ve çok 
kıymettar cihazlarla Mekkeye gönderdiğini ya 
zıyor. 

(6) - Ebilikasım Ahmedüzzeyyani. 
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müstağni olduklanndan bu paranın onlara da
ğıtılması israf olunacağı bildirilmişti. Bu para
nın Darphaneye konup muhafazası da heyeti 
vükelaca münasip görüldü (1) . Sefire Istanbul 
da ziyafetler verildi ve:; cevapname ve hedi
yelerle memleketine gönderildi. 

1199 da Molay Mehmed bin Abllullah ye
ğimi Abdülmalik bin ldrisle Mekke ve Medine 
için kıymetli hediyeler tertip ve Ispanya gemi
sile gönderdi. Ayni zamanda Osmanlı padişahı 
birinci Abdülhamide de mektup y zarak bu 
hediyelerin ve bunları götüren heyetin Surre 
emini ile gönderilmelerini rica etti. Bu tertibat 
hep oğlu Y ezidden korkusundan idi. Çünkü 
karada tesadüf etse Y ezid mutlaka bu hediyele 
ri getirenierin ellerinden alırdı. Y ezid Kahire
ye gelmiş, Fas haç kafilesini be~liyordu. Hedi
yelerin denizden gittiğini ogrenince derhal 
Mekkeye döndü. Fakat hediyeler dağılmış yal
nız Y ernenin hediyeleri kalmıştı. Y ezid bunla
rın olduğu yere girerek taşıyabildiğini çaldı. 

Hediyelere memur heyet valiye müracaat etti
ler. Çalman e1ya kısmen Y ezidden geri alındı. 

Fakat altın dolu sandığı Yezid inkar etti.Molay 
Mehmet bunları işitince oğlunu evlatlıktan 

reddetti ve eğer Y ezid müracaat ederse kabul 
olunmamasını Sultan Hamide bildirdi. Y ezid 
~arkta üç sene kaldıktan sonra Fasa döndü. 
Kimseye görü:tmiyere1t Seyid Abdüsselam 
tiirbesine iltica etti (2). 

Ebülkasım Ahmed'Üzzeyani 1200 ( 1 786) 
da Talip Abbas ve Katip Seyit Mehmet bin 
Osmanla elçi olarak lstanbula gelerek Fas ha
kiminin mektubunu ve Tehlil kitabı, gemiler, 
barut, edevatı harbiye, avani ve saatten ibaret 
hediyelerini getirmişti. Mektuota Maltadaki 
Osmanlı esir lerinin kurtarılması ve Cezayirii
Ierin zulüm ve taaddilerine bir nihayet verilme
si yazılmıştı. Bu mektuba cevaben yazılan fer
manda Maltadaki esirlerin tahlisi zatı şahane
nin m atlubu olup buna teıebbüs edilmiş ise de 
Maltahlar anud bir kavim olduklarından keyfi
tin teehhür ettiği ve Cezayiriiierin tariki adi 
ve tekvaya dönmeleri icin evamiri sultaniye
verileceği fakat Cezayirliler gaza ve fütuhat 
ile meşgul >lduklanndan kusurlannın affı zatı 

~hanelerinin in,irahı kalbierini mucip olacağı 
dereedilmitti (3). 

Molay Mehmet Oımıanlı hükumeti ile iyi 

münasebetlerde bulu:ımağa uğraşırken Ceza
yirliler iyice ara bozacal< işler yapıyorlardı. 

Maskara beyi Mehınedülkebir, Fas cc:i:-ir.i""l 
isyan eden oğullarını ve Mağribden k:ıçan men 
leketin büyüklerini kabul etmiş ti. Kendisine 
hediye getiren bir kervanı vurduklan babane
sile Fas.a tabi bazı kabileleri yağmalaıruşdı . Ri
fi'l Kibdana kabilesi haydutluk ettiklerinden 
tedip için üzerlerine bir sefer yapacak ltadar 
ileri gitmi şti. Molay Mehmet bunlara hiç 
mukabele etmiyeı·ek Sultan Hamide şikayet 

de bulunmuştu ( 4). 

Istanbuldan elçi olarak Azmi efendi Fasa 
gelmişti. Molay Mehmet mumaileyhle herab·r 
birçok hediyelerle (Mehmet Tahir Finiş)i Is
tarıhula yönderdi. Azmi efendi ve T oJ.i;· Fin: ~ 

9 Recep 1202 (1787) de ls tanbula geldiler. 
Sad.:ıazam ordu ile Rumeliye çıkm•ş olduğun
dan elçi beklerneğe mecbur oldu. Sadraza-

(1) - Grammont bu paranın elli bin kuruş 
olup cihada yardım için ve fakat bilahar~ 

haremeyn fıkarasıııa ödenmek üzere gönderil
diğini bir Fransız ajanı vasıtasile irsal olundu
ğunu ve Osmanlı hükmetinin bunu vergi ola· 
rak teliikki ettiğini yazıyorsa da tarihi Cevdet 
cilt 3 sayfa 81 kaydetti ğimiz veçhile olduğunu 

tasrili etmektedir. 
(2) - Ebiilkasım AhmecXizzeyyani. 
(3) - Ebiilkasım Ahmedüzzeyyani kendi 

yazdığı kitabında (1200) senesinde Alıdülha

mide Molay Mehmet tarafımlan hediye götür
düğünü ve İstanbulda yüz gün kalarak Hün
karm hizmetçilerinden birisi ile döndüğ:inü. pa
diş?-hın Fas emirine yazdığı mektubunda ken
disinin mezayasından ve mektupla hedayayı 
en layık surette takdim ettiğinden ve bir daha 
sefir 1!-Önderirse gene bunu g-öndermesinden 
bahsolunduğunu) dcrcediyor. Benim hazineyi 
evrakda gördüğüm Fas emirine hitaben yazıl

mı~ arapça namei humayunda Fas hakiminin 
mektubu ve hediyeleri Tal ip Abbasla gelip ce
vabın da Talip Alıbasa tevdian gönderildiği 

musarrahtır. Namei hi.imayunun tarih i 2 5 Zil 
hicce 1200 olduğuna göre avni heyetten bah · 
solunmaktadır ve Ebülkasımın ismi bile gecmi 
yor. Ebülkasımın kendisini methettiği ve he
yet azasından bulunduğu muhtemeldir. 

( 4) - O gü st Kur. 



ının vürudunda Recep nihayetinde Divana çık
tı. Name ve hediyesini takdim etti. İki ay te· 
vakkkufdan sonra cevapnamesini alıp avdet et· 
ti (1). 

Molay Mehmed, Divanı hümayunun Ce
zayirlilerin inzibatsızlığmdan bıkarak onlarla 
i rtihatını keseceğini zannediyordu. Filhakika 
divanı hlimayun İngilizlerin teşviki ile Fran· 
sıziada bozu§tuklaı·ından dolayı Cezayiri sı

loştırıyordu. Cezayirliler ise Ingilizierin yaı
dımı ile Fası Fransaya ilanı harp ettirmeğe ça· 
lıştılarsa da muvaffak olamadılar (2). Divanı 
hümayun, Fransıztarla mıinasebet tesisi için 
Cezayire fermanlar gönderiyordu. 

Fas hükümdarı 1204 de Sultan Abdülha
mide kaptan paşasının oğlu Barkas Elhaç Mekki 
ve Kaid Mehmet bin Abdullah ile bi.- mektup 
ve kendi cenk gemilerinden dört gemi ve Mal
tadan kurtardığı (536) esir ve haremeyn şürefa
sına on senede mukassatan tevzi edilmek Üzeı·e 

(5000) Sıbiyke altın göndea·mişti (3). lkin
ci defa olarak gene 1204 senesinde vüzera.san
dan Tahir bin Abdülhakla (1204) senesi zar
fında haremeyn fıkarasına tevzi için bin se
biyke altın irsal ile bu paranıı~ surre emL.,i ile 
kendi tarafından izam olunan Seyit Ali Yüş
şibani marifetile mahalline isa) ve bermucibi 
defteı· sahiplerine tevzi olunmasını rica et
mişti (4). 

Bunlara cevap olarak, beşbin altın gelip 
Surre ile gönderileceği ve bin Irantar barutla 
(536) esirio vasıl olduğunu müş'ir narnci 
hümayun 1204 senesi Cemaziülahırında Kaid 
Mehmet bin Abdullahla gönderilmiştir (5). 

Mezkur mektuplar birinci Abdülhamidc 
hitaben gönderilmiş ise de onun vefatından 

sonra vasıl olmuşlardı. 
Molay Mehmet (1204 . 1790) da öldü. 

Yerine oğlu Yezid geçti. Y ez id de babası gibi 
Osmanlı hükumeti ile iyi geçindi. Hatta Meh
medülkebir Oranı muhasara ettiği vakit o da 
Sebteyi muhasaraya aldı. Fakat muvaffak ola
madı. Sebte de yaralanmıştı. Y aa·ası sonradan 
ölümüne sebep oldu. 

Y ezidden sonra dört oğlu saltanat kavga
sına giriştiler. Abid askeı·lerinin ve Serberile
tin yardımı ile Molay Süleyman tamamile 
Mağribi itaat ettirerek hükümdar oldu ve ba
basının siyasetine devam etti. Fransızların Mı-
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sır seferi şimali Afrikada Türk şöhretine nakise 
verdi. Halvetiye tarikatinin mürideri Türk ta· 
rafta.rı idiler. Bu tarikat atlas dağlarına yayıl

dı. Bunların ahali arasında yaptıklan tahrikat 
Mc!ay Süleymunın hoşuna gitmedi. Bütün mü
rabıtları memleketten kovdu. 

(1209-1795) de Molay Süleyman Cezayi
ı·e hediyeler göndermişti. Bunlan götüren 
kervan Ucdada yağma edilmiş ve hediyelere 
memur olan ( Ezzeyyani) şikayet için Tlemse
ne gittikten sonra Merakeşe dönmüştü. Garp 
beyi Mehınedülkebir bu eşkiyayı terbiye et· 
rnek için Ucdayı işgal etti. Molay Süleyman 
Vedanın vergisini toplamak ve oraya bir me
mur ta;ı.in etmek için bir kuvvet göndermi§ti. 
Mehmedülkebir bunun üzerine Ucdayı boşalttı. 

Mehmedülkebir üç sene sonra Cezayire 
Sancağın vergisini götürüp dönüşte öldü. Ye
rine gelen hacı Mustafa iktidarsızdı . 

Molay Süleyman Tetvanlılar ve Cezayirli· 
ler tarafından yardım gören Rifli Mehmet bin 
Abdüsselam ve (Zeytan)ın isyanlarını yab§tır 
dı; kendisi de Türklerin aleyhinde bulunan 
Murabıtlara hüsnü kabul gösterdi ve Cezayir· 
de isyan çıkarmak içi-ı mümkün olanı yaptı. 

Abdülkadir lbnÜş§erif ismindeki murabı

tın teşviki ile Cezayirin garp eyaletinde isyan 
çıktı. (Budali) lakabı (Eihaç Mehmet lbnül
aharaş) da Babur kabilelerini ayaklandırdı. 

Maskara beyi Hacı Mustafa, lbnüşşerif is
yanının ilk anında şiddetli hareket etmedi. Bia· 
çok çarpışmalar oldu ve nihayetinde Hacı 

Mustafa bey Maskarayı bırakıp Orana gitti. 

lbnüşşerif Maskaraya girerek kendine 
merkez yapb ve etraf kabilelere beyannarneler 
göndererek Türklerle kar§ı muharebeye ça
ğırdı. Şarkda ise lbnülahraş ve onun müttefıki 
Zebuşi Kostanlin beyi Osman beyi bir pusuya 
düşürerek maiyetinin bir losmı ile beraber 

( 1) Tarihi Cevdet, cilt 4, sayfa S 1. 
(2) Ogüst Kur. 
( 3) Divanı hümayun mühimme defteri 

numara 187 sayfa 8. 26 safer 1204 
( 4) Di va nı ~•:ima yu n mühimme defteri 

numara 187 sayfa 8. 12 Recep 1204 

(S) Divanı hümayun mühimme defteri 
numara 187 sayfa 10 Evahir Cemaziülalur 1204 
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mahvetmi~lerdi (1). Cezayir dayısı Garp sanca
ğına (Mehmet Mekallaş)ı tayin ederek gönder 
di. Mehmet bey hemen asilere karşı harekata 
başladı ve lbnüşşeı-ifi Şark tarafına ath. Mas· 
karaya hücum ederek oradaki düşmanları kov
duğu gibi lbnÜ§§erifin ailesini de esir etti. lb
nünerif (Mehmet bin Uda) zaviye&ini tahkim 
eelerek oraya sığınmıştı. Bu muhkem yerde de 
onu eze~k bozguna uğrattı. 

Fasta münteşir (Derkavi) tarikati vardı. 

Reisieri Fasta oturuyordu. Bu tarikat Cezayir 
arazisine de yayılmıştı. Asıl ~eyhleri ve reisieri 
Molay Elaarabiyyüldel"kavi idi. Cezayir ara
zisindeki derkavilerin şeyhi de Abdülkadir bin 
şeyh yahut lbnüşşerif idi. (2). Bütün Derkavi
ler Cezayire karşı isyan harekatına iştirak e
diyorlardı. Abdülkadir bozulduktan sonra 
Tlemsen taraflarına kaçarak o taraftaki tarikat 
arkadaşlarile TlemS!ll'<e hücum etti. Tlemsen 
muhafızları her taraftan taarruza uğradıkların
dan (Iç kale - Meşver)e çekilmişlerdi. Meh
met ~sileri takiben Tlemsene doğru yürüdü. 
(Vadiyül Ehad)da yeni bir muharebe daha ol
du ve (600) asinin kafası kesildi. Tlemsen de 
muhasaradan kurtuldu. Del'leavi tarikati mü
rit ve möntesiplerinin harekatını Molay Süley
man dikkatle takip ediyorlu. Tlemsenin kurtu
luşunu görünce kendisi ertaya çıkmadığına isa
bet etmiş olduğunu anladL Mehmet bey Tlem
senlilerle muhafızları banştırarak Orana dön
dü. 

Kostantİn Sancağında Osman beyin yeri
ne gelen Abdullah bey Berberi reisierinin ve 
bilhassa Mukraninin yardnnı ile lnbülahraşa 
kar~ı taarruza girişti . . fbnijlahraş kaçtı ve 1807 
de tepelencfi. 

İbnünerif Oran sancağıda tekrar meydana 
çıktıysa da Mehmet beye Eghirs ovasınd'a rnağ 

lüp oldu. Asiler .gal"be doğru kaçınağa ça· 
lışıyorlardı. Mehmet bey bunlara T afnada ye
ti~erek ezdi. Ve peşlerini bırakmıyarak Tou
tada bir darbe daha vurdu. 

Cezayir kuvvetleri Şarkta ve garpta asi
lerle uğraşırken Molay Süleyman (1805-1219) 
ve Figig (1222 • 1808) de Tuat ve (Guara) yı 
zaptettikten sonra (1237-1821) de öldü. Yeı·ine 
Molay Abdürrahman geçtj. 

Derkavi murabıtlarının Türk arazisinde 
artık nüfuzları kalmamıştı. Molay Abdürrah
man (Ayni Madhi)deki Ticani tarikati mura:bıt 
larını alet olarak kullanınağa başladı. Bu müf
sitlerin teşviki eseri olarak Babur, Curcura 
kabilelerinde isyan devam ediyorou. Cezayirli
ler 1826 ya kadar her türlü ~iddeti ıkullanarak 
isyanı söndürmeğe çalıştılar. 

Fransızlar Cezayiri istilaya hazırlanırken 

Faslılar FrB!lsızlarla ittifak yapıyorlardı. Fran· 
sız ajanları son zamanlarda Cezayirin içinden 
Fas ve Tunus tarikile malürnat alıyorJardı. Mu
haberat dilenciler ve murabıtlar vasıtasile yapı
lıyordu. (1830) da Fransızlar Cezayire musaHat 
olurken Fas emiri Molay Abdürrahman idi. 

Osmanlı hükumetinin Fasla son temasları 
dördüncü Sultan Mustafa tahta çıktığı vakit 
gönderilen mektup (21 Rebiülevvel 1222) ile 
devletialiye m'Üzayekada olduğundan ödünç o
larak yirmi bin kese verilmesi hakkındaki (23 
Ramazan 1222) garip müracaatindan ibaret 
kaldı (3). 

(1) Yeledi Avad kabilesinde (Elmilya)da 
Demine köyü civarında mezarı vardır . Mezar 
ta§ında vefat tarih( 1219 olarak yazılıdır. (Güs 
tav Mersiy~). 

(2) Ebiilkasım Ahmedüz:ı;eyyani. 
(3) Tarihi Cevdet, cilt 8, sayfa 356, 360 

-9-

D YILAR DE Ri (Mahat) 

Kiiçük ibrahim pa~a - Tunıısla ınııharebe- Tlem$Pn isyrm.ı - ibrnhim prışmı.m Miimii 
- Mehmet paşanm dayılığı- Ha~·lı ordusu - Amiral KPppel - Baruthanı> infilôkı -
Veba- Kıyamlar- Uzım Alinin isylmı- Hasan bey Buhanekin vP.fatı- Ali dayı -
Fransızlar/rı ihtilli/ı - Tıınıı,.~/a harp - Esirlı>rin isyaııı - Ali dayının vefatt. · 

20 taşrinievvel 1745 (1158 de dayılığa ge- zerine yürümek teşebbüsünde idi. Halbuki 
çen küçük lbrabim kırk Oe§ ya§mda idi. Ecne- Trabluslular ekseriya Cezayiriilere dost ve ta-
bilerle iyi geçindi. Tunus beyi Trablusgarp Ü· raftar idiler. Binaenaleyh Tunusu bu tecavüz-



den men için kendisi 6 nisan 1746 da (4000) 
Türk askeri ve yerlilerle hareket etti. Kostan
tİn beyini de beraber aldı. Harekatta evvela 
muvaffak olarak (Eikef)i muhasara etti. Fakat 
muhasara uzun sürdü. Içerdekiler hücum etti
ler. Askerde hastalık çıktı; İbrahim dayı geri 
döndü. lki taraf da büyük bir muvaffakiyet 
kazanmada::. (1159-1746) kinunuevvel nihaye
tine kadar ufak tefek çarpışmalar oldu. Bu ta
rihte Ali bey hediyeler gönderere!< dayıya arzı 
itaat ettiğinden ve Cezayirin garp tarafı çok 
karışık olup oraya asker göndermek, mecburi
yeti görüldüğünden Ali beyle barışıldı. 

Kul oğulları Tlemaende ahali ile birlikte 
isyan etmişler ve Tlemsen kaidi Yusuf beyi 
kovaı·ak kendi başlarına kalmışlardı. İbrahim 
dayı bunların üzerine yürüdü. Şehri aldı ve 
yağma ve tecziye etti. Asiler imha olundu. Da
yı bu isyanda müşterek oldu!<larmdan dolayı 

bütür. kul oğullarının mahvını düşünerek bay
ramda icrayı kararlaştırılmış ve emir vermişti. 
Fakat (1748) (1161) şubatında birden bire 
öldü. Zehirlenmiş olması ihtimali vardır ( 1). 

Yerine Hocetülhayl Mehmed paşa bin Be
kir geçirildi. Mehmet dayının lstanbula derya 
kaptanı vasıtasile gönderdiği hediyeler kanun 
ve kııidesi üzre atebei mülukaneye arzolunmuş 
ve İbrahim pa§anın Biemrillahi teala fevt ol
ması ve kendisinin ve ocaklının ilam ve ıs

tirhamları üzerine rütbei mirimirani ile Ce
zayirigarp beylerbeliği dahi uhdesine verilmiş 
ve bir hilatla kadri iyla olunarak ocak ricalite 
hüsnü müaşeret ve Venediklilerle olan hududu 
bahriye riayet ve Sicilyateyn ile ve devleti ali
ye ile sulh Üzere bulunan sair müsteemen ta
ifesine hilafr şeraiti müsalaha zarar verilme
mek hususları tavsiyesini havi hükmü şerif 

gönderilmişti. (2. 
Mehmet paşa zeki, okumuş, yazmış adalet 

ve insa>tiyetile şöhret almış bir zattı. 
Şehrin inzibatı son senelerde çok bozul

muş hırsızlar pek çoğalmışlardr. P~a şedit tet 
birlerle birkaç ay içinde memleketi bunlardan 
temizledi. Bu sırada Fransız konsolosu olan 
Torna hiç bir Avrupa şehri Cezayir kadar in
zibatlı olmadığını yazmıştır (3). 

Mehmet paşa istihk8mlarla uğraşıyor, si
lah ve cephaneyi ziyadeleştiriyoı·, Tersaneye 
lazım olan eşya Holanda, Danimarka ve lsveç 

47 

hükumetlerinden aynen vergi halinde alınmak
ta olduğundan bunların alınmasına çok itina e
C:iyordu. Yukandaki milletler son senelerde 
barut, mermi ve gemilevazınu olarak külliyet
ti hediyeler getirmişlerdi. 1747 de Danimarka 
(40) top (40) havan (6000) bomba 20.000 gül 
le ve büyük miktarda inşaat malzemesi vermiş
di. Havan toplan dökme demirden olduğun

dan kabul olunmaiT'JŞ ve tunç top getirilmesi 
ve aksi halde münasebetin kesiteceği bildiril
mişti. 

Holandalılar gemi malzemesi, barut, gül
le ve kırk bin franklık 1lrurşun verdiler. lsveçli
ler katran kablo ve beşyüz kental barut, yirmi 
bin gülle, seren direkleri, kaplamalık kereste 
verdiler. 

Bu sırada lsveçliler garip bir muameleye 
uğradılar: lsveçliler Napoliye mensup bir ge
miye dayı ve ayan için hediyeler yükletip ge· 
tiriyorlardı. Bu gemi korsanlar tarafından tu
tuldu. Gemideki sandıklann üzerinde kime ve

rileceği de yazılı idi. 1 sveçliler bu 1<adar aşikar 
olan hediyelere korsaniann ilişmiyeceklerini 

zannediyorlardı. Halbuki Cezayirliler bunları 

kendi kılıçlarile aldıklanndan ganimet olduğu

nu iddia ve bediyeleri verilmemiş addettiler. 
Eğer dostluğun devamını (sterlerse yeniden he
diyeleri getirmelerini bildirdiler. Yalnız, hedi
yeleri getirenleri esir saymadılar. 

Papa on dördüncü Benuva birkaç seneden 
beri Serberiye hükumetlerine kartı bir haçlı 
ordusu yapmağa uğra§ıyordu. Malta, V enedik, 
Cenova, Sicilyateyn yardım vaadetmi§lerdi. 
Donanmanın Oranda toplanacağı kararlatbnl
mı§ olduğundan oraya erzak ve nriihimmat 
yığılıyordu. Berberiyeye çrluınlacak kuvvet 

(12.000) kiti olup hareket zamanına intizaren 
talim ediyorlardı. Bu haberden Cezayir telata 
düşerek İstanbuldan yardım istemi§ti. Divanı 

hümayun bu istirhaınları pek soğuk kartılıyor 
ve reisierin itaatsizliğini, yeniçerilerin inzibat
sızlığını cezaya layık görüyordu; maamafib bir 

(ı) Grammont. 
(2) Divanı hümayun mühimme defteri 

No. 153, sayfa 239 evahiri reblülahır 1161. 
(3) Tomanın mektuplan Marsilya ticaret 

odası mahzeni evrakı AA. art 481 
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az topçu ile top ve imdat kuvveti gönderdi (1). 
21 Mayıs 1749 da Cezayir konsolosu bulu 

nan (Andre Aleksarıdr Lömer) i dayı iyi kabul 
etti. İspanya ile Fransanın birleşerek Cezayire 
taarruzlanndan endişe ettiğini söyledi. Fakat 
haçlı ordusu bazı 'hükümetlerin ihmal i ve bazıla
rının hasisliği yüzünden yapılamadı. Cezayir de 
b\ı beladım kurtuldu. 

Böyle bir taarruzun hemen bütün Avru
pa devletlerini Cezayire musaHat etmesi muh
temeldi. Çünkü Cezayirden alınacak intikamı 

olmıyan millet yoktu. 
İngilizlerin iki gemisi (Kabili)lere barut 

sattıktanndan dolayı tutularak tayfaları ve yü
ıkii müsadere olunmuştu. Ingiliz konsolosu 
(Stani Ford)un şikayeti fayda vermedi. Bu ha
vadis Londrada büyük hiddet uyandırdı. A
miral Keppel kumandasında yedi harp gemi
sinden mürekkep fHo ağustosda Cezayire geldi. 
Ertesi günü amirat, şikayetlerini divana söyle
di; fakat savsaklayıcı cevaplar ve Ingiltereye 
iki sefir göndermek vaadirıi aldı. Filhakika 19 
eylülde ehemmiyetsiz bazı hediyelerle Londra
ya elçileri yolladılar, ertesi sene 10 temmuzda 
amirat Keppel dört gemi ile tekrar geldi. Fakat 
dayı çlçinin avdetine kadar müzakeı·eye giriş
miyeceğini söyledi. Eylülün 16 rncı günü In
giliz filosu tekrai· Cezayir önünde göründü. 

J.ki gün sonra divan toplandı;amiral da geldi. 
Divana kılıcyile girmek ve dayanının elini öp
memek hususlarında ısrar etti. Dayı gülerek 
razı oldu. Fakat asıl mesele korıuşulurken, a
mimi, Ingilizlere ika olunan zarariara karşı 
tazminat olarak, Ingilizlerinde Fransıztarla ay
ni hukuka malik olmasını teklif edince Meh
met dayı istizahkarane; kendisine kılıçla hu
zura girmek ve el Öprr::emek gibi iki imtiyaz 
vermiş olmakla üçüncü müsaadenin diğer hü
kümetlerin hasedini celbedeceğini beyanla red 
etti. Yirmi kadar' esir verilip iki reis de ceza
ya uğratılarak mesele ıkapandı. 

Arnİral Keppel Tunusa giderek Tabarka 
adasını, (Kap Negr) ticaret mahallini istedi. 
Tumıslular oraları Cezayiı·e ait olup Dayının 

kendilerini mezki'ir mahallere el dokundur
maktan menettiğini söylediler. lngilizleı· çok 
gücendiler; fakat son kat'i münasebetin kendi
lerine (256) ticaret gemisi zayi ettirdiğini dü
şünerek daha ileri varmadılar. 17 mayıs 1751 

(1165) de bu hususta bir teşebbüs daha yap
tıiarsa da o da müsmer olmadı. 7 , 8 eylul ( 1164 
-1750) de yıldız baruthanesi patladı ( 1500) 
kental barut mahvoldu. Molay Mehmet burcu 
yıkıldı. Baruthaneye yalan evlerin çoğu zara
ra uğradı. Mahvola.."'l barutun yerine yenisini 
getirmeleri (Danimarka) ve (lsveç) hüku
metlerine tenbih olundu (2). 

Harıburg ve Taskana sulh istediler; çok 
hediyeler verdiler. lstanbulda da çalı§tılar. Os
manlı hükumeti ile Roma imparatoru olan Tos· 
kana dükası beyninde yapılan muahedenin 16 
rncı maddesinde (Garp ocaklarına dahi sulhün 
haber verilerek Imparatorluk sefain, tüccar 
ve Reayalarının ocakların taarruzundan emin 
kalması ve ccakların da muahede ile bağlanma
sı) şart kılır.ınıştı. Bu husustaki müzakereler 
ya İstanbulda yahut Istanbuldan ocaklara 
gönderilecek memurlar ve imparatoı·lul( mu
rahhaslarile yapılacaktı. 

İmparatorlu!< tarafından (Grimo Marisk) 
ve (Karlo lpoliti) adlı iki kişi tayin olunduğu
nu lstanbulda mukim Nemçe elçisi (Baran de 
Pingler) bildirmişti. Kaideyi kadime Üzere 
kaptan paşa tara..~ndan da bir adam Oivanı bu· 
mayunca tayin olunan mübaşirle berabeı· ve 
murahhaslarla iki kıta gemi ile Cezayire gönde
ı·ildi; sulhün akdile imza olunacak temessük
lerin mahalline kaydoluoarak badema düsturül
amel tutulması için lstanbula irsali hakkında 

h'iiküm isdar olundu (3). 
(1747) 1161 senesi rebiülahırının evai

linde gönderilen bu hükümden iki ay sonra mü
ba~ir Songur Ali Ağa ile aşağıdaki hüküm irsal 
olunarak müsalahanameye bazı maddelerin ko 
nulması emrolunmuıtu (4): 

Cezayir gaı·p ve Tunus ve Trablus bey
lerbeyine ve müftü ve kadılarına ve mübaşir 

Songur Ali Ağaya hüküm ki: 
Devleti aliyerole Roma imparatoru olan 

Taskana dükası beyninde akdolunan ınuahede
nin evvelki maddesinde (devleti aliyyemle Ro-

(1). Grammont. 
(2) Grammont. 
(3) Divanı hümayun mühimme defteri 

Numara 153 sayfa 263 
(4) Divan ı hümayun mühimme defteri 

Numara 153 sayfa 263 



ma imparatoruna tabi olan reayalar beyninde 
berren ve babren sulh v.e dostluk daimi ve ales
seviye akdi ticaret karardide olup şöyle ki 
Roma imparatoruna tabi reayalar ve bahusus 
Hetrorya yani T oskana dükalığı gibi hükume
tinde olan iskele ve liman ve adaların reayaları 
ve ke-zalik Hamburga ve Lübek şehirlerinin 

tüccarından ha§metli Ç21sari Bavekann bayrak 
ve patentalarile memaliki mahrusama gelip 
rızk ve metaların çıkanp alı§ veriş edeler ve 
müşarünileyhin bayrak ve patentalarile yürü
yen tüccarları mahsus kendi sefinelerile 
devleti aliyem i~.kelelerine amedüşüd edip me
taların çıkarıp bila mani arninen ve salimen çı
kup gideleı· ve fırtına ve avarızı saireden muta
zaranr olan seEinelerinin tamiri ve kifafı nefis
leri için iktiza eden nesneleri akçalarile işti

ra tarafeynden caiz ola) deyÜ zikr ve tasrih o
lunduğuna göre siz ki mumaileyhimsiz akdi 
sulh eylediğinizde maddei mezkure dahi mad
dei sıulha zam ve idhal ve bu veçhile itmaıru 
maslahata saay eylemeniz fermanım olmakla 
. .. . Fi evasıtı cemaziülahır 1161. 

Bu mitekked emirlere rağmen T o&kana ve 
Roma imparatorluğu ile sulhün imzası bir sene 
sürdü (1). 

Korsanlık devam ediyor fakat hasılat ge
tirmiyordu. Hoşnutsuzluk umumileşti. Bir
kaç defa kıyamlar oldt4 Dayı bunlan bastırdı. 
Bu sebeple herkesten şüpheli ve şedit ve zalim 
oldu. 

1752 de veba çıktı. Dört sene sürdü. Ayda 
(1700) kişiyi götürüyordu. Bu felakete lotlık 

da ilave oldu. Esirler bir cenelvali saatçinin ida
resinde büyük kürek zindanının kapısını kıra• 
rak kaçtılar. Silahlanıp şehrin sakaklanna da
ğıldılar. Uzun ve ıkanlı çarpl§malardan sonra 
sükunet hasıl oldu. 

1752 ( 1166) eylulünde ( Prepaud) adlı bir 
tüccaı· gemisi kaptanı i§aret vermiyerek ve bay 
rak gös termiyerek üzerine bir geminin gelmek
te olduğunu görmüş ve sale korsanları zannede 
rek ateşe başlamıştı. Kavga kızıştığı sırada Ce
zayir gemisi olduğunu anladı. Kaptan mağlup 
olarak tutuldu. Cezayirliler otuz kadar zayiat 
vermişlerdi. Kaptan Cezayire getirildiği vakit 
ölenlerin aileleri ,akrabası intikam avezelerile 
halkı ayaklanrnağa teşvik ediyorlardı. Kaptan 

Cenine sarayına sürüklendi. Dayı biddetli idi. 
Kaptanı dinlemeden hemen sopa emrini verdi. 
Kaptan dayak altında öldü. Geminin tayfaları 

kürek zindaruna götürüldü. Fransız konsolosu 
ancak tayfaları kurtarabildi. Bu sene Mehmet 
paşanın beylerbeyilikle ibkasına ferman geldi 

(2). 1 

11 Kanunuevvel 1754 ( 1168) de Divan da 

uliiEe oağıtılırıken uzun Ali isminde bir Arna
vut dayıya hücum ederek evvela lolıçla vurdu 
ve sonra tabanca ile öldürdü. Uzun Alinin ar
kadaşları da hazinedarla diğer büyük me· 
murlan boğazlıyorlardı. Uzun Ali kendisini da

yı ilan ve yeniçerilerin ulUEelerini iki kat yap
tığını beyan ederek kendisine taraftar bulmak 
istiyordu. 

Bu sırada Hocatüinayl nöbetçi efratla içe
ri girerek asilerin üzerine hücum etti. Uzun 
Ali kaçmak istedi, fakat kapılar kapalı idi. Dn· 
ymın oturduğu aslan postuna kurularak ölü
mü bekledi. Sarayda birkaç saat müthiş kital 
oldu; ı·ivayetlere bakılırsa burada bu esnada 
beş dayı intihap ve idam edilmiıtir. 

Ceninedeki vuruşma neticesinde Garp A· 
ğası ve Mehmet pa§Bllın emektar kethüdası 

(Ali Melmuli) dayılığa intihap ve sayfiyede ol
uğundan evine haber gönderilerek getirilüp 

derhal dayılığı ilan olunmuştur (3). 

17 senedenberi Kostantİn sancağı beyi 
la., Hasarı bey Buhanek 1167 de vefat etmit

<i. Mumaileyh (1152- 1739) ve (1159. 1746) 
muharebelerinde bulunmuş memleket dahilin
de akilane ve metinane işleri idare etmi§ ve 
bütün himmetini Kastantini güzelleıtinneğe 

vermiş ve (Seydi Elahdar) camisini yaptır-

( 1) Grammont. 
(2) Divanı hümayun mühimme defteri 

No. 155 evail cemaziülahır 1166. 

(3) Mehmed pa§anın Cezayir m:.izesinde 
iki kitabesi vardır. Birisi Zahire anbarının ta
rih taşıdır. 1163 tarihini havi olub Mehmed 
paşa bin Bekir tarafından yaptırıldığını göste
riyor. (Gabriyel Kolen sayfa ıos No. 70). İkin
cisi Mehmed paşanın mezar taşıdır. Cezayir
de yedi sene hakim olduğunu gösteriyor. Ta
rihi ı 168 dir. (Gabriyel Kol en sayfa ı ll No. 
72). 

Şiınal Afrikai: 4 



so 
mı~b. Mezarı o camidedir ( 1), 

Ali dayr da diğerleri gibi lstanbula hedi
yeler ve istida ile mahzarlar gönderdi. Padi§ah 
da mumaileyhe bir sevbi hil'at ve Cezayirigarp 
beylerbeyliğini tevcih etti (2) . 

Ali dayıya baba Ali ve (Ali Buseba') da 
derlerdi ( 3). 

Ali paşa ihtilali tertip edenleri öldürmekle 
ite ba~ladı. Ihtilalcilerin bir kısmını kazığa vur
durdu; bir k:rsmınr boğdurdu, bazılarına da da
yak altında can verdirdi. (1755) senesi niaa· 
nında yeniçerilerin isyanını şiddetle söndürdü. 

Ali paşa Ingiltere ve Fransa ile iyi geçin· 
mekte fakat Toskana ve Holandaya karşı harp 
etmekte idi. Çünkü her devletle sulh yapılsa 

korsanlık edecek gemi kalmazdı. 
Danimarka ve lsveç külliyetti hediyelerle 

hrtınayr muvak!caten geçittiriyorlardL 
Ali paşa (117!)-1756) da Tunus Üzerine 

yürüyerek muharebe ve istila etti. Oradaki 
Nemçe ( 4), lsveç (S) , N ideriant (6), konsolos· 
ları tutulup haps ve eşyalan iğtinam ve adam
lan ve aileleri seby ve istirkak edildi. Holanda 
konsolasunun hapsine sebep Tunusa mermi ve 
barut vermiş olması idi. Konsolos, hükumeti
nin yüz senedenberi bu mevadd1 ocaklara ver· 
ınekte olduğunu-aniatmağa beybude uğraşnu§
tr (7). 

Bu hüktimetlerin İstanbuldaki seEirieri 
işe karışblar. Bunların hemen serbest bırakıl

ması ve mallannın geri verilmesi için divan.ı 

hümayundan Cezayir beylerbeyiliğine mütead· 
dit emirler yazıldı. Muhabere hayli uzadı. Pa
dişah Tunuala ola.n muharebede kimin haksız 

olduğu sonradan tahkik ve icabma göre mu
amele yapılmak Üzere konsoloslann derhal bı
rakılmasrnda ısrar ediyordu. Divanı humayunun 
bu tazyikleri ve konsolosların verdikleri pa
ralar neticesinde serbest bırakrldılar. Ali pa§a 
Tunusa Mehmet beyi tayin etmiş ve Mehmet 
bey de Cezayire senede elli bin sekin vermeği 
kabul etmişti (8) . 

Malta amirali (Bailly de Fleury • Bayyi de 
Flöri) bazı Cezayir gemilerini tutmuştu; Ali 
pa§a bunların geri verilmesini Fransız konsol~ 
sundan istiyordu. Fransız ıkonsolosu Lömer, 
Fransa kralmm Malta tarikile hiç münasebeti 
olmadığını anlatb. 

Ali paşayı intihap ettinnit olan Hocetül 

hay! şimdi paşanın aleyhine dönmüş ve öldür
mek için tertibat yapmakta bulunmuştu. Dayı 
bunu haber aldı ve ihtilalin kopacağı günün 
sabahı mürettiplerini tutup boğdurdu. Ocak
larla Osmanlı büktimeti arasında çok muhabe
relere sebep olan gümrük ve miras meseleleri 
vardı. 

Ocaklılar Ôcak zabitlerinden hacca giden· 
lerle sıla arzuaile memleketine dönenlere oca
ğın orta malından mudarebe tarikile para veri
yorlar, onlar da bu para ile memleketin imalit 
ve masnuatı nefisesinden bazı e§ya alıp Anado
lu ve Rumeliye götürüyorlardı; o ocaklılar ken
dilerini hakiki kapı kulu saydıklanndan ve bu 
eşyadan ticaret kasdı olmadığından bunlardan 
baç ve gümrük resmi alınmamasını evvelce te
min ebni§lerdi. 

Miras meselesi ise, ocakltiardan gerek yol
da ve gerek mezunen memleketlerinde bil.a va
r isi şeri vefat edenlerin mirası ocağa ait oldu
ğundan bu metrukatın ocağın Osmanlı memle-

( 1) Hasan Beyin Kastantinde yaptırmış 
olduğu camiin kitabesinde H asan bey bin Hü
seyin bey tarafından hicretin 11 56 ıncı senesin
de yapt ı nldığı yazılıdır. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
No. 157 sayfa 15. 

( 3) Grammont Ali paşanın Mısırdan eışek
cilikten gelme cahil. kaba, müteassıp arasıra cin
net nöbet lerine müptela olup rast,gele emirler 
verd iğini ve bazan bir esirin veya bir tayfanın 

mütaleasına müracaat edip bazan azarnet tavn 
alarak merasim icadettiğini ve evharnlı oldu
ğunu yaz ıyorsa da Divanı hümayundan yazılan 
hükümde Ali dayının müt eveffa Mehmet paşa
nın emektan ve kahyası ve Garp Ağalığı hiz
metinde olup şecaa t ve hamasetile meşhur ol
duğunu zikretmektedir. 12 sene paşalık etmi~ 

olduğuna göre Grammont un yazıları yanlrştır. 

( 4) Di va nı hümayun m üh imme defteri, 
No. 159 sayfa 34 evail cemaziülevvel 1170 

(S ·) Divanı hümayun mühimme defteri . 
No. 159 sayfa 258 evasıb Zilkade 1170 

(6 ) Divanı hümayun mühimme defteri, 
No. .sayfa 260, 261 evasıtı zilkade 1170 ve 
eva h ir i zilkade 117 O 

(7) Grammont. 
(8) Grammont. 



1ketlerindeki vekilierine verilmesi idi. 1145 se· 
noai evabiri zilhiccesinde her iki hus.usa da mÜ· 
saade olunarak emri şerif verilmişken lzmir 
Molla ve kadısı, terekeye ocakların İzmirde 
oturan vekilieri Hacı A1hmedi karıştırmadığın
dan divanı hümayuna şikayetler ulaştırılarak 

evvelki emir veçhile hareket olunrolisı İzmir 
molla ve kadısına bildirilmek suretile ocaklann 
imtiyazı tekit olunmuş ve bu meseleler 1246 ya 
kadar hayli defa muhabere olunarak emirler 
verilmiştir (1). 

(1170-1756) da {Kabili)ler isyan ve (Bur 
cu Bogani)yi zapt ve ağustosta (Burcu Buri· 
ya)ya tecavüz ettiler. Bu karışıklık ve döğüş
me 1757 senesi orta~ına kadar sürdü. Fransız 
konsolosu hem hediye vermiyor ve bem de 
hergün şikayetlerle pa!}Byı taciz ediyordu. Da
yı, Fransızların lspanyollara Fransız pasapor· 
tu verdiklerini söyliyerek konsolosu divandan 
kovmuştu. Fransada kimse bu eheınmiyetsiz iş 
lerle meşgul olmuyordu. Ancak 1762 de Fran· 
sadan iki memur geldi. Ali paşa, yanlışlık oldu 
ğunu ve kendisini iğfal etmiş olan hazinedarı 

cezalandırdığını söyledi. Gelen memurlar da 
daha ileri varamıyacaklarını bildiklerinden bu 
izahatı kafi görerek dönüp gittiler. 

Lord Klevlend külliyetti harp malzeme· 
si getirerek sullıü yeniledi. Yenedile de peşi

nen !kırk bin seğin verdi, ve her sene on bin 
segin vermeği taahhüt ederek sulha nail oldu. 
Son harekatıarzlar Cezayir şehrinin kanallarını 
bendlerini, su borularını bozmuş olduğundan 

şehre su gelmiyordu. Ali paşa bunun için hu
susi bir vergi koyarak çeşmeleri ve yolları yap
tırdı (2). 

Cezayir ocağı {1161) de Osmanlı devleti· 
le sulh yapmış olan Nemselilerle müsalahayı 
imzalarruştı. Fakat Nemse konsolosuna ademi 
iltifat ve tazyik ile muamele olunduğu lstanbu
la bildirilmiş olmağla Divanı hümayundan tah
liyesi emrolunmuş ve konsolos tahliye edilerek 
vazifesine başlamıştı. Cezayir ocağı Nemseli
lerle yeni bir muahede yaparak konsolasunun 
değiştirilmesini istiyordu. Divanı hümayun 
Nemse sefiri vasıtasile bu talebi Nemse hüku
metine iblağ ve Cezayir beylerbeyine de key
fiyeti işar ile yeni sulh muahedesinin divanı 
hümayun kalemine kaydalunmak Üzere bir su· 
retini istemişti. {1171 senesi saferi evaili) (3) 

$1 

Cezayir beylerbeyi bu fermana cevap ver
mezden evvel Hacı Mehmet namında bir zat· 
la mah:ıar ve hediyeler gönderip cihada gayre
tini ve şeraiti itaat ve ubudiyete saay ve ikela
mını arzetti. Mahzarında (Vahran) yani Oran 
kalesini istila etmit olan İspanyolların kalei 
merkume havalİsinde sakin olan Urbanı nifıı.k 

ketman ile ittihadlarından dolayı yaz; kı1 ken
dilerile muharebeden hali olmayıp ekseriya küf 
fari gerçe taamei şemşiyr oluyorsa da Ispanya 
yakası bir gecelik mesafe olmakla derhal me

kulat ve cebhane ve mühimmat gönderilerak 
!kaleye imdat ve istihkim verdiklerinden me

maliki mahrusadan asker yazılmasına müsaa
de olunması ve top ve havan veaair mühimmat 
ve cephaneec müzayaka olduğundan bunlann 
irsali ve ocaklılardan hacca ve sılaya gidenler· 
den rüsumat vesaire talebile rencide edilmeme
leri için emir verilmesi istirham olunuyordu 
(1172) (4). 

Tarafı şahaneden defter mucibince hum· 
bara, gülle ve demir vesair milhimmat hacı 
Mehmeide testimen gönderilmiş ve iatedikleri 
verilmişti. Ayni tarihle Cezayire gönderilen 
bir fermanla Ali paşanın beylerbelilikte ibkuı 
bildirmişti (5). Fakat Ali paşa Nemse ile ya
pılmış olan muahedenin suretini göndei"'DD
mekde ısrar ediyordu. 

Divanı hümayunun talebine karşı beylerbe 
yi mektubunda (Bu misillü akdi mevad muahe
de için verilen abitnamenin bir suretinin ocakta 
kalması ve bir sureti konsolasa verilmesi ve 
bir suretinin dayı tarafına iraali ocağm kanu· 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri 
No. 157 sayfa 206 evaili sefer 1169 

(2) Ali paşanın Cezayirde yaptınnrş oldu· 
ğu çeşmelerden tarih taşları Cezayir müzesine 
alınmış olanları on birdir. İkisi ( 1174) altısı 
(1176) ikisi (1178) ve birisi (1179) da yaptır
rılmış olduğu tarihlerinden anla§ılıyor. Ali 
paşa (Mede) caddesindeki camii de tecdit ettir
miştir ( 1172). 

(3) Divanr hümayun mühimme defteri, 
No. 159 sayfa 327 

(4) D. H. M. D. No. 160, sayfa 306 evabir 
muharrem 1172 

(5} D. H. M. D. No. 160 sayfa 30'/ evabiri 
muharrem 1172 
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nr olup hilafına amel olunsa kendilerile sulh ve 

salatı üzere olan düveli aaireye sirayet • etmek 

ihtimali olmakla bir suretini tahrir ve Derali

yeye göndermekte guzat ve murabitin kullan
nın ve ricali divarun itizar eylediklerini) yaz

mı§b. Divanı hümayundan buna cevaben yazı
lan hükümdel (Düveli saire ile olan ukud ve 

muahedeniz devleti aliyenin, Nemçe misillü, ta
vassut ve ittizamile olmadığından bu teklifin 

aharlara airayeti bir türlü iktiza etmeyüp dü
veli sairenin sizinle müsalahaları meyanenizde 

bitterazi olmaktan naşi bu maddeyimukiysün 
aleyh ittihaz ile umuru sariyeden olamiyacağı 

zahir ve atikar ve itizarlannız yolunda olmadı

ğı bedidar olmağın ricali divan ve muhafız ve 

mürabitİn kullanma bu keyfiyeti ifade ve tef
him ile Divanı hümayun kalemine kaydolun

mak üzere temessükün bir suretinin iraali ve 
nzayı hümayuna mubaderet ve hilafından teha

§İ ve mücanebet olunmak)emrolunuyordu (1). 
lki tarafrn bu kadar ısrar ettiği meselenin ne
ticesi malum değildir. 

13 kimunusanİ 1763 (ll 77) de Cezayirde

ki esirler fena muamele gördüklerinden ve fid

yei necat olarak çok para istenilerek kurtulmak 
ümitleri kalmadığından isyan ettiler• Çoğu 

öldürüldü. Eski Tunus beyinin oğlu Yunus bey 

de bu sırada bütün aileaile katiolundu (2). 

Fransızlar ticaret gemilerinin hepsini si

Jahlandırmıtlardı. Bu tüccar gemileri her za

yıf gördükleri Cezayir .geınilerine hücum edi

yorlar, eğer mağlup olurlarsa sizi (Sale) kor
sanları zannettik diyorlardı. Gene böyle bir 

vaka oldu; kaptan (Aubin) idaresideki Franaız 
gemisi bir Cezayir gemisine ate§ açmı§b. Fakat 

Cezayirliler galip olarak ı4 eylulde gemiyi ye
dekliyerek Cezayire getirdiler. Fransız konso

losu kaptanı kurtarınağa çok uğra§b. Dayı 

(Fransızlar daima böyle yanlıılık oldu diye bi

zim gernilerimize sata§ıyorlar binaenaleyh bi

zim en büyük dü§manımız Fransızlardır) ceva

bile konsolos (Valier}i ve bir bat papazı demi
re vurdu. Limanda olan 4 geminin tayfalarını 

misyonerleri, kançıları, konsolosun katibini 

tutturup beylik zindanına :ırolladı. Bunlan zor 

işlere koydular; bunlar (45) gün bu halde kal

dılar. Kostantİn beyi de Cezayirden aldığı emir 

üzerine Fransız ticaret müesseselerini ve Mer· 

can gemilerini Seköstro ve haczetti. Fransız 

konsolosu serbest bırakılınca Fransaya rapor 
göndererek Rastiyon ve Lakaldaki Fransızlar

la konsoloshar.e memurlan ve Cezayirdeki 
Fransız tebaası dayının elinde rehine gibi ol

duklarından bu Fransızları Cezayirden çektik

ten sonra beyliği tecziye etmek en iyi tarzı ha

reket olduğunu anlattı.Fransa sarayı bu haberi 

alınca iki harp gemisi ve bir firkateyn ile (de 

Fabry)i gönderdi. (de Fabry} ll teşrinisani 

1763 de Cezayirin önüne geldi.Fransızları gemi 

)ere alrr,ağa kalkışınca dayı kendisinin onların 

muhafızı olduğunu beyan ederek gemilere git· 

melerine müsaade etmedi. Filo kumandanının 

şikayetlerine o da batka ıik:ayetlerle mukabele 

etti. (De Fabry} ısrar etmedi. Talimat almak 

için Fransaya döndü. 

ı 764 senesi kimunusa.nisinin 4 ünde tek

rar geldi. Ali pa§a Fransız konsolasunu donan 

maya giderken ve gelirken beş top atarak selam 

ladı. Şikayet edilen üç reis cezalandınldı. Ha

zinedan idam e tti. "Birkaç kişiyi döğdürdü. Bu 

mesele de böylece kapandı (3). 

Kaptan Harisson kumandasındaki küçük 

Ingiliz filosu da Cezayire gelerek bazı şikayet

ler ettiyse de vaidden batka bir §ey alamadı. 

Kendilerine verilmi~ olan pasaportlan Napoli

lilere vermiş olmalarından dolayı Cezayiı· 

T oskanaya harp ilan etti. ı 765 senesi 

iptidasında paşaya suikast tertibab yapmı, 

olmalanndan dolayı kırk kiti tutularak lzmire 

sürüldü, ve mallan zaptolundu. Ali pa§a bir se

ne daha yaşadı, fakat dışan çıkmıyordu. 2 şu· 

bat ı766 ( Ramazan 1179) da öldü. 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri 
No. 160, sayfa 329, evasıtı safer 1172. 

(2} Grammont. 
(3) Grammont. 
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DAYILı\R DEVRi (~abaat) 

111Piımr>d bin Osman day ı paf$a - Y PrıiçPri/ , •rin azguılığı - Kıy'!m ı>e is yarılar - V Prgi· 
lı•ritı zi_mdı•leşmı· ~i - Dmıinuırlw dononma.~ı - Kabili is)'allt.- lspmıyollarla rsir ınuba· 
(/r•lesi- İngiliz lwrısolo.wnıın lmı •ulması -(1776 · 1190) lsparıyol hiicumıı ve bozgun-

/uğu - Orandan kaçan Frmıs1z Psirler - Derkaviyler. 

Mehmet dayı, Ali paşa zamanında evvela 
ınabeyinci sonra hazinedar olmuştu; Ali paşa

nın son hastalığı esnasında yeniçeriterin isyan 
te~ebbüsleri Mehmet dayının tedbirleri ve me
taneti sayesinde boşa çıkmı§tı. 

Mehmet dayı çok metin, akıllı, çalı~kan, 

adaletli lakin hasis idi. Fakat bu intihap hel'hal 
de çok iyi olmuştu. Mehmet dayı Cezayir da
yılarının en iyisi oluo uzun müddet hükumet 
etmiştir ( 1). Mehmet d ayı da diğerleri gibi pa· 
şa ünvanını aldı. 

Dayılığa geçince kendilerinden haklı şika· 
yetler olursa hemen ceza edeceğini reisiere an
lattı. Yeniçeriler çok azmı§lardı. Onları da yola 
getirrneğe uğraşb. Evvela yeniçeriterin silahlı 

olarak şehirde dola~malarını yasak etti. Verdiği 
emirlerin yapılmasını çok dikkatli takip etti. 
Dayılığa intihabından iki ay sonru , ll nisanda 
bir kıyam oldu. Y apanalrın yedisi öldü. Diğer 
otuz kadarı da (Kabili)ye kaçtılar. Haziranda 
tepe camiinin önünde dayıyı öldürmek istedi
ler; buna kalkışan (13)kişi boğuldu. Yalı vekil 
Harcı çok dile gelmiş olduğundan mensuplari
lc beraber sürüldü. 

Tcşrinievvelde yeniçeriler kazan batına 

toplc>•l •P ayaklanrrağa uğraşırken hemen ora· 
cıkca dördü öldü,üJerek isyan söndürüldü. 

Mehmet oaşa ciddi ve adil davranıyordu. 

Fa'"(at yeniçeriterin nizarnı çoktan beri bozul
muş olduğundan bu şiddetli icraat (1783-1198) 
tarihine kadar miiteaddit isyanlar yapmalarını 
men'e müessir olamadı; fakat oa~a da onları 

her defasında şiddetli ceza etmekten usanma
dı. 

Ingiliz ve Fransız gemilerine dokunma
mak ~rtile bütçeyi muvazeneleştirmek için 
Mehmet paşa,Venedik, Holanda, Danimarka ve 
lsveçin vergilerini ziyadeleştirdi. En evvel Ve
nedikten işe batladı; dayılığa geçtiği vakit a
det olan hediyeyi vermediği için Venedit. kon
solosunu kovdu, ve 1764 muahedeaini yırtb, 

Yalnız yeni sulh yapmak için dört ay zorla 
müsaade verdi; sulh yapmak için evvela elli 
bi, teskin ve her sene de on bin yerine on iki 
bin segin vergi istedi. 

V enedik amirali Angelo Emmo kumanda· 
sında 13 temmuz 1767 de bir filo geldi; fakat 
hir şey yapmadan dönü. Bu filo 8 haziran 1768 
de tekrar göründü; bu defa (22000) segin he· 
diye getirmiş ve verginin ziyadele~mesini ka
bul etmi! olduğundan dolayı sulha muvaffak 
olarak memnunen gitti. 

Holanda barut ve mühimmattan başka

ca hediyeler de getirerek mazide olduğu gibi 
silah ve cephane tedarikini kabul etti. 22 §U· 

bat 1769 da kaptan (Binkes) gelerek eski um
ahedeyi yeniledi; beraberinde ( Zefir) gemiaile 
matlup hediyeler yüklü 3 gemi vardı. Martın 

iiçünde bu eşya karaya rıkartılarak teslim o
lundu. lsveç ilk teklifde itaat etmişti. Mühim· 
mat, gemi malzemesi olarak vergisi üç yÜz bin 
livre çıkarılmışb. Adet olan hediyeler tabii 
bundan başka idi. 

Eski dayı zamanında çok nüfuz kazanmıt 
dan 1 nJ!'ilizler itibardan düşdüler, İngiliz kon· 
solosu pa~a divanına kılıçlı olarak çıkınağa ıs· 
rar etti ise de, eğer böyle bir şey yaparsa 
kılıcı kafasında kırılacağı anlatılarak vazgeçi· 
rildi. 

Danimarka ile sulh kolay olmadı. Ceza
yirliler (1767)de Danimarkalılarla bozutmu, 
ve ertesi sene Danimarkairiarın verdilderi bir 
çok para sayesinde barışmı~lardı. Fakat dayı, 
hususi hediyelerin geç kalması ve Danimarka· 
hların Hamburg gemilerini kendi sancaklan a). 
tında muhafaza ederek muahedeyi auüstirnal 
t- ttikleri iddiaaile Danimarkaya harp ili.n etti. 
Divanı hümayunun tavsiyesi diolenmedi. 1770 
senesi tPmmuzun birinde Kontr amiral (Kaiia) 
kumandasında yetmişer toplu dört saffı harp 

(1) GraınQıont. 
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,gemisi, ıkırkar toplu iki firkateyn (1) bomba 
galyoti, dört nakliye gemisinden mürekkep Da· 
nimarka donanınası Cezayir önünde demirledi. 
Amirat belyaz <bayrak çekti. Mehmet paşa liman 
reisini, nim resmi ha:ı;ır bulunmak üzere, Fran
sız konsolosunu donanınaya göndererek amira· 
le tebliğ ettirdi ki (Eğer dütman olaraık geli
yorsa ka,bule hazırız, hemen bücuma ba§la
sm, eğer muabede yapmak için geliyorsa bom
ba galyotlannın bulunması fazladır, manasız· 

cbr). Amiral Danimarkalılardan alınmış olan 
malların geri verilmesini istedi, ve Cezayir )j... 

manının ablokada olduğunu bildirdi. Cezayir 
istihkamlan çok kuvvetli idi. Kalelerde beş yÜ· 
ze yakın top vardı (2). lstlhkimlara tesir ya· 
pabilmek için yaklaşmaık lazımdı. Halbuki sahil 
deki bu kadar topun karşısında yaklaşmak o ka 
dar kolay değildi. Limanda bulunmakta olan 
Fransız gemileri temmuzun dördünde çıkıp 

gitmişlerdi. S - 6 temmuzda Cezayir top 
çekerleri limandan çıkarak galyotlara hü
cum ettiler. Muharebe çok şiddetli oldu. Tem
muzun onuna kadar top ve bomba muharebesi 
devam etti, fakat şehirdie mü'him bir zarar ol
muyol'du; çünkü düşman gemileri uzakta idi
ler. Mehmet paşa Danimarkalılarm balıklarla 

mtıiharebe ettiklerini söyliyereık eğleniyordu. 

Temmuzun on birinden sonra hava bozdu. 
Te mm uzun on dördünde-amiral bir mü kaleme 
memuru daha gönderdiyse de faydası olmadı; 
kalktı gitti. Danimarkairiarın bu muvaffakiyet
sizliği Cezayiriiierin gururunu kabartb. 

(1772-1186) da Danimarkalılar aıniral 
(Hosland)ı gönderdiler. Cezayirliler buna kar
şı sert davrandılar. Aldıklarmdan hiçbir şey 
geri vermediler. (50.000) segin, dört tunç ha.van 
topu (4000) gülle, (SOO) kental barut (SOO) 
büyük aeren bir çok inşaat malzemesi, kerea· 
te ve halat ile münasebet kesildiiden sonra ve
rilmemif olan senelik mutat hediyeleri ve kon
solosun venneai müteamil bulunan peşkeşleri 
istediler ve aldılar. 

(1181 • 1767) iptidasmda Kabililer isyan 
etmiılerdi Üzerlerine gönderilen asker üç yüz 
kiş.i zayiat vererek dönmü-ştü. Dayı yeniçeri a
ğasını korkakldda ittiham ederek öldürttü. Ye
rine Hocatülbayli tayin ile dört bin yeniçeri ve 
Titeri ve Oran sancaklarından on iki bin yerli 
cenkçi ile yolladı. Koatantin beyj de (Setif) ü-

zerinden yürüyerek bunlan takviye ediyordu. 
Bütıün Kabili dağlan ateş içinde idi. Mürabıt' 
Seyit Ahmedüsadinin emri altında kırk bin 
kişi vardı. Amnoş civarı11da muharebe başladı. 
Cezayir ordusu (1.200) Türk ve (3.000) yerli 
zayiat verdi; kumandan öldü. Ağırlıklannı za· 
yi etti. Kabililer (Mit.ice) ve Cezayir surlarına 
kadar geldiler; o civarlan yağma ettiler. 
yolları kestiler; Buğday kafilelerini tuttular. 
Şehire erzak gelemez oldu<. Kıtlık çıktı. Bu· 
r.ıun neticesi olarak heııkes paşanın aleyhine 
döndü. Oç ayda üç defa paşayı öldürrneğe kal
kıştılar. Pa~a da sarayına çekilip çıkmadı .. 
(1183-1769) da yeni bir kuvvet daha gönderil
di. Fakat bu kuvvete (Kabili)ler ile vuruşma
ması ve muayyen kuvvetli mevkiler tutarak o
ralarda yerleşip oturmaları emredilmişti. Bu 
mahirane terfibat az zamanda neticesini gÖs· 
terdi Bu sefer dağlılar saı-ılmışlardı.. Orada 
<kıtlık oldu. Kabililer arasında bozgunluk çıktı. 
Flissas ve Maaktaslar Berberileı-e saldırdılar. 
Bu muharebeler yedi sene sürdü (1182. 1782) 
temmuzonda Blida ve lsser dağlarındaki kabi
leler sulh istediler. (1187-1773) teşrınıevve

linde Kostantİn beyi Salih bey Hodnadaki ka
rışıklıklan yatı~tırdı. Sükunet hasıl oldu. 

(1182-1768) de İspanyollar Cezayirliler 
le büyük mikyasta esir mübadelesi yapmışlardı. 
Ispanya kral meclisi (250) senedenberi esir sa
tın alınmasına ve değiştirilmesine katiyen mu
halifti Çünkü nQ suretle olursa olsun Islam 
kuvvetinin artmasına mani olmak maksadını 

takip ediyordu. Buna rağmen ( 1 182) te§rini· 
evvelinde (1106) Mor ve Türk o kadar lspan· 
yolla değiştirilmiş fakat (712) İspanyol daha 
kalmıştı. Bunlar içinde İspanyollar yedi mil
yondan fazla para ödediler. 

Portekizler esirlerini almak için iki mil
yon ve Avusturyalılar beş yüz bin livr vermİ§· 
!erdi. Husuai Şahıslar ellerindeki esirleri(1200) 
kuru§ gibi fevkalade bir fiyata satmışlardı. Da. 
yının Franaızlarla arası iyi idi. 

Ç~me muharebesinden sorıra bir Rus ge
misi (Cezayir Türkiyenin eyaleti olduğundan 
Ruslar Cezayiriileri dahi kendilerile muharip 
saydıklarından) Cezayir hacılannı tıqıyan bir 

(I) Grammont. 
(2) Forbige. 



Fransız gemisini tutmuştu. Fransızlar bunun 
ne kadar büyük mesele çıkaracağını amiral 
Orlofa anlatarak gemiyi bıraktılar. 

Istanbuldan Cezayire (200) topçu gönderil
mişti. Fransız konsolosu divanın kararile Pa
riaten muallimler ve (Dupont) isminde bir dö
kümcü ustası getirtti. (1) lngilizlerle olan mü
nasebet ise fena idi. Ingiliz konsolosu Fraser 
zabire ihracat müessesesi açmak için dayıyı sı

kıştırıyordu; halbuki memleketin ihtiyaç için
de bulunduğu sırada ihraç müessesesi aç
mak mutlaka isyana sebep olurdu. Nihayet da
yının huzuruna kılıçla çıkmak meselesinde ıs
rar eden konsolos saraydan kovulmuştu. 

27 leşrinievvel 1772 kaptan Wilkins Ceza
yire geldi. Esirlerden kaçıp gemisine iltica ede
cekleri kurtaracağını ilan ile divana giderek şi
kayetlerini anlattı. 

Divan, kovulan konsolosu katiyen Ceni
ne sarayına kabul edemiyeceğini söyledi ve 
kurtarmak istediği esirlerin hepsini zincire 
vurmuş olduklarını mülakat günü kendisine 
gösterdi. Kaptan başka bir şey yapamıyarak 
kalktı gitti. 

(1187-1773) senesi oeşrinievvelinin on bi
rinde kaptan Stoff (Aiarm) firkateyni ile gel
di. Dayı kavgaya konsolosun sebep olduğunu 

ve eğer sulh istiyorlarsa bunu değiştirmelerini 
bildirdi. (1188-1774) de Komodor (Denis) ku
mandasındaki iki gemi konsolos (Fraser)i ge
tirdiyse de Cezayirliler karaya çıkarmadılar. 

16 şubat 1775 de Alarm firkateyni padi
şahtan barı!mak hakkında emri harnil olarak 
geldi. Ingiltereye tarziye olmak üzere biç ol
mazsa on beş gün için Fraserin ıkabulü ferman 
buyrulmuştu. Buna da katiyen yanaşmadılar. 
Bütün ısrarlar ve müzakere neticesind:~ kaptan 
Stoff dayıdan Ingiltere kralına eski konsolos
tan şikayetlerle dolu ve yeni konsolos gönderil
mesini müş'ir bir mektup aldı. 1190-1776 da ge 
len yeni Ingiliz konsolosu g~ne Julıç meselesi 
çıkardı. ' 

Mehmet paşa bu sırada Rusya, Ingiltere., 
Ispanya, lsveç hükumelerinin taaruzundan en
di~ede idi. Bir fırtına kopacağrru tahmin ile, 
istihkamları kuvvetlendiriyordu. lt başında 
kendisi bulunuyor, esirleri tetvik için para 
dağıtıyor, mıemleketin içerisindeki beylere ga
yet kat'i emirler vererek aakerin ai.lih albncı. 
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tutulmasını ve ilk itarette yola çıkacak surette 
hazır bulunmalarını bildiriyordu. Ayni za
manda para ile ikna ettiği mürabıtlarla (Kabi
liler) içinde cihat...,ropagandası yaptırıyordu. 

Ispanya, Orandaki vaziyelinin çok masraflı ve 
zeliliine olduğunu ve Cezayir yıkılmadıkça (O
ran) da rahat kalmıyacağını anlıyor ve siliihla
nıyordu. 

Üçüncü Şarl (Kartajen - Kartac:ta) da 6 
büyük harp gemisi, 14 firkateyn, 24 korvet, 
ve bomba galyotu ve (22,600) askeri harnil 
(344) nakliye gemisi toplamıştı. Orduya gene
ral (O'reilly) ve donanınaya amiral Don Pedro 
Costejon tayin olunmuştu.. 

(1190-1776) mayısının ortasında kalkacak 
olan donanma havalann fenalığından (23) ha
zirana kadar kaldı. Temmuzun birinde gitmi
ler Cezayirin önünde göründüler. Dü§man 
donanması sahili tetkik ediyordu. Heyeti sefe
riye kumandanı her tarafın bataryalarla müt
hiş surette tahkim edilmiş olduğlınu anladı. 

Biraz tereddüttçn sonra Harat nehrinin denize 
döküldüğü kumiuğu beğendi. Ihraç hareleeti 
sıruında kuvvetli şark rüzgiin iti güçleştirdi
ğinden temmuzun sekizinci günü yedi saatte 
(7700) nefer ve (12} top karaya çıkardılar. 

lptida büyük mul(abele görmedil~r. Fakat bir 
az sonra donanınayı hiçe sayarak ıkum yığınlan 

arkasında duran Cezayir askerlerinin tüfek a
teşinden çok rahatsız olmağa batladılar. Biraz 
ilerleyip (600) metre ileride görülen yüksek
likleri tutmak istediler. Fakat, evler, bahçeler 
ve çalılıkların sakladığı binlerce avcı lspanyol
lara tepenin eteğirıden ileri adım attırmıyorlar
dı. Ayni zamanda yerli gönüllü süvarilerin ve 
Kabililerio sağda solda yayıldıklan görülüyor
du. Haraş ve Hamadaki üç batarya lspanyol
firarilerinin toplanmasını menediyor ve zabit
lerin ihzar olunan bir sİperin gerisinde 
askerlerini barındırınağa uğratmalan bota gi
diyordu. Az zamanda bütiin münasip noktalar 
bila fasıla gelmekte olan Cezayir topçusu tar
rafından tutuldu. lsoanyollar çok büyük zayia
ta uğradılar. Bes saatten az zamanda 191 zabit 
(2088) nefer ölmüş yahut safdan hariç kal

mı~b. İspanyollar tamamile kutatılmışlardı. 
Tutunmağa uğraımalan faydasızdı. Cezayir 

(1) Grammont. 
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kuvveti her an artıyor bütün sahil ve şehir as
kerleri av vurgununa kotuyorlardı. 

• Bu manzaranın bidayetinde Vela.sco ge
misinde bulunan başkumandan karışıklığı gö
rünce karaya çıktı; fakat askerleri toplamağa 

uğraşması beyhude oldu. Gönüllülerin ve (Va
lon) ve Savua alayının ve bpanyol muhafız
Iarın fedakarlrkla çalışmalanna rağmen askere
intizam vermek kabil olmuyordu. General ale
lacele çalı çırpıdan yapılan siperlerin arkasına 
ukerini çekti. Y okiama yapıldı; askerin kırk 
sekiz saatten b.eri uykusuzluık, yorgunluk, ha
raret ve susuzluktan bitkin olduğu ve fişekierin 
tükendiği anlaşıldı. Artlk dayanmak imkanı 

kalmamıştı. Daima ziyadeleşen Cezavirlilerin 
ateşine cevap veremiyeetek vaziyete düşmüş

lerdi. Oracrkta yapılan harp meclisinde bilitti
fak çekilmek karan verildi. 

Türk kurşunundan ve kılıcından kafa
sını, canını kurtaranlar 8,19 temmuz gecesi sa
at üçte gemiler•e kendilerini attılar. Ve ge
milere binerken zorluk çekmediklerine pek 
revindiler. Karaya çıkarmış oldukları tooları is
tihkam edevatuıı tabii orada bırakmışlardı. Filo 
ayın en dördüne kadar Jimanda kaldı. General 
Cezayirden intiı..am almak için ~ehri bombar
dıman etmeği bir lahza düşündü. Fakat mec· 
lisi harp razı olmadı. Donanma Ispanya yolu, 
lunu tuttu. Bu seferde muvaffak olarnamamın 

sebeplerini amiral ve general biribirierine at
tılar. Fakat 44 harp gemisinin karadaki askerini 
Cezayir bataryalarına kırdınp seyirci kalması 

ve küçük gemilerle kıyıya yanaşıp cıvar te· 
peleri ve kumlukları atet altına alarak düşman· 
dan temizlernemesi sebebi anlaşılamadı. 

General ihraç noktasını intihabda tereddüt 
ekierek yedi gün geçinnitti Bu hal hem ihraç 
noktasını belli etmis ve hem de dahilden kuvvet 
yelitmesine irokan vermitti. Evvela çıkımf o
lan yedi bin yedi yüz neferden başka gemilerde 
daha (15000) nefer vardı. Bunları neden çı

kannadığı meçhUid'Ür. (1). Bu zafer Cezayirde 

ve bütün şimali Afrikada büyük tesirler yaptı. 
Şairler mücahitleri kasidelerle meth ve sena 
ettiler (2). Isimlerinin etrafında hurafeler te
§dcküJ etti ve hala söylenir (3). 

Dayı pek büyük tazim ve bürmetlere 
garkedildi Hiç bir §eyi teaadüfe bırakma-

----- ~====== 
mış olması takdir olundu. Paşa gösterdiği du
rendişlik ve <tkilane ihtiyatın mükafatmı gÖr· 
müştü. 

Postillon d'alger gemisinin suvarisi olup 
Fransız, lsveç, Danimarka, Holanda konsolos
lannın ailelerini bu muharebe esnasında bir ka
zaya uğratmamaları, için, alıp 26 haziranda ha
rekf't eden kaptan (Domergue)e göre Cezayir
liler muhtelif yerlerde yüz elli bin kişi top· 
lamışlardı. Matifu burnunda Kostantin beyi
nin kumandasında kırk bin, Miticada Titeri be
vinin kum:mdasında kırk bin, Koleada Mas
leara "beyinin hali!esinin kumandasında yiı·mi 

bin, Arzeu'da Maskara beyinin kumandasında 

yirmi bin, Babıazunda Şioahi ağasının kuman
dasında altı bin Türk, Babül Vadda hazineci 
kumandasında iki bin, Kuloğlu, Limanda yalı 
vekilharcınm kumandasında üç bin, Bahriyeli 

ve Kaksin burnunda Zuav taburlarile iki bin 
Türk, bulunu ordu {4). Di:şman donanınası 

görününce esirler, tahtı muhafazada olmak ve 
isyana kalkışmalarına imkan kalmamak ıçın , 

kaffeten (Meda)ya gönderilmi şlerdi. Konsolos-
lar ve hristiyan tebaa asla rahatsız 
Mehmet paşa esiriere ve yarahiara 
insanca davrandı (5). 

edilmedi. 
karşı çok 

Ispanya donanmasının tekrar hücum için 
hazırlanmakta olduğu işitildiğinden paşa sahi
lin zayıf noktalarına istihk8mlar ve batarya 
mevzii yaptı. Şimali Avrupanın bütün kpçük 
devletleri silah ve cephane getirrneğe davet o
lundular. Yerli cenkçilere kıymtli hediyeler ve-

rilerek hepsi memnunen memleketlerine gÖn· 
derildi. Ispanya taarruzu esnasında Fransız 
konsoloshanesi en ufak taarruza bile uğrama-

( 1) Bu sefere ait vesaikin kısmı azamını 

Revü Afriken neşretti. (1864 senesi 72, 55, 
318, 408. ve 1865 senesi 9, 39, 303 üncü say
faları (Grammont). 

(2) Bilhhassa Zehratün Neyyirat (Parlak 
çiçekler) kitabında. 

(3) Grammont. 
{4) Bu mektup Gazet dö Fransda 1775 

senesi sayfa 263 de yazıl~tır. (Grammont) 
Kaptan askerlerin bu mevcudiyetini tabii riva
yete göre yazmış olduğundan mübalağalıdır. 

( 5) Grammont. 



mış ve bilakis Ispanya misyonerlerine melce ol 

mu§.tu (1). 
Bu galibiyet üzerine Mehmet paşa yeğeni 

ve evlathğı olan yalı vekilharcı Hasan beyi 
birinci Sultan Hamide zaferini arz ve hediye
lerini takdim için göndermişti. Hasan bey la
tanbulda çok memnuniyetle kabul olundu. Dö
nüşte kendisine hediyeler verildi; dayıya da 

yelken, direk, gemi malzemesi, hil'at ve mu
rassa sorguç ve güzel bir kılıç gönderildi. 

Hasan bey Osmanlı gemiaile gelmeği 

tehlikeli görerek Septimane adlı bir Fransız 

gemisine binmişti. Cezayire az bir mesafe kal
ınışken İspanyolların devriye yapan filosu bu 
gemiyi tutttı. Kaçak taşıyor diye Kartacnaya 
götürdü. Arnirailik meclisi gemi ve tayfayı ser 
best bırakarak içindeki eşyayı ganimet malı 

saydı. Eşya beş bin kental demir, (82) seren 
direği, (SOO) ~eıntal halat, (4200) parça yelken 
bezi idi. Kaptan meclisin bu kararını kabul et
medi. Fransız elçiliğine koştu. Fakat elçinin 
kendisine pekaz yardımı oldu. Cezayirde bu 
iş in tesiri çok biiyük olmuştu. 

Mehmet paşa Fransız rkonsoloı;u De La 
Valiere'yi çağırarak bu hallerden Fransızları 

mes'ul saydığını ve muahedelere nazaran sa.n
cağın hamuleyi himaye edeceğini beyan etti ve 
padişahın Cezayire olan hediyelerinin tama
men geri alınıp getirilmesini istedi. Ispanya 
sarayı Fransaya karşı hiç dürüst davranma
dı. Müttefikine yapacağı fena tesirleri düşün
medi, bilakis Hasan beyin ve hediyeterin elle
rine geçmesini Cezayirle yapacağı muahedeyi 
l<olaylaştıracak ve çabuklaştıracak zannetti. 
Nihayet lspanyollar aldıklarını geri verdiler. 
Fakat hak değil lutuf saydılar. Hasan beye de 
ayrıca hayli hediyeler vererek Cezayire gön
derdiler. Neticesi şu oldu ki Hasan bey lspan
yolları methetti. Hakkı ve adaleti yerine getir
miyen Fransızların aleyhinde bulundu. Fran
sız konsolosu itibardan dü§tÜ. Bundan dolayı 
konsolasun yeisine payan yoktu. 

Fakat Ispanya kralı üçüncü Şarlda Ceza
yirle sulh yapamadı. Padişahı tavsit ettiği hal
de gene muvaffak olamadı. Cünkü Mehmet 
paşa bu anda Ispanyanın Cenev-e, Napoli, Mal
ta, Livom Hükumetlerini Papa altıncı (Pi)
nin teşkil etmekte olduğu ehlisalibe girmele
ri için tetvikat yapmakta olduğunu biliyordu. 
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Eğer Cezayirliler İspanyolların donanmasını 

Kadiks önünde hezimete uğratmamış olsalardı 
bu ehlisalip daha (1194-1780) de yapılmış ola-

caktı. J 
Akdeniz hükumetlerinin birleşmesine kar 

şı Mehmed paşa fütura düşmekten çok uzak
h. O, eskisinden daha cüretli ve çalışkandı; 

bu sırada 12 harp gemisi daha denize indiri
yordu. Paşa, divanı hürnayunun ısrarlarına 

rağmen Avusturya imparatorluğuna harp ilan 
etti. Limanın müdafaası için top çeker yüz adet 
şalope vaptıı·dı. Hergün bunlardaki askeri ta

Jim ettirdi. Yaşının ilerlemiş olmasına ve haa
ta mizaçlı bulunm'\sına rağmen kendisini bu 
yorgunluklardau ~irgemiyordu. Bütün bu iş

lerin müthiş kıtlık esnasında yapılmakta olduğu 
şayanı dikkattir. 

(1192-1778) ve (1193-1779) senelerinde 
çekirge memleket mahsulünü bitirmiş ve tem
muzda meınlekette çekirgeden başka yiyecek 
şey kalmamıştı. 

Bu sırada Cezayiriiieric Fraıı.sızlar arasın· 
da iki mesele cıktı. (Kuddüs reis) ismindeki 
kaptan muaheede mucibince Fransa kara suları 
sayılan bir mahalde Ceneveliler tarafından esir 
edilmişti. Bu birinci mesele iyi halledildi. 
Ikinci ise Fransız esirleri meselesi idi : 

İspanyollar Oranda askerlik ettirmek için 
her taraftan adam topluyorlardı. Bazı Fran
sızlar da lspanyollann Meksika ve Perunun 
hazinelerile gözlerini karnaştırarak iğfalleri ü
zerine asker yazılarak Barselona gönderilmit
lerdi . Bunlar Arnerikaya değil bir <!aha dönme
rnek Üzere Orana sevkolunmu~lardı. Bu kale 
daima muhasara altında idi. Duvarlar arasında 
yaşamağa mahkUm olan bicareler daüssıladan 
ve diğer sari hastalıklardan kınlıyorlardı. 

Son derece ~iddetli muameleye tabi tutulmalan 
fena beslenmeleri, para almamalan buradaki 
askerleri manevi ve fiziyoloji sefaletin en yük
seğine çıkarıyordu. 

Orana düşen muhafıziann hepsinin birin
ci emeli bu cehennemden kaçma'lcb. Buradan 
kaçariarsa ba~ka bir vabın bulam•yacaklannı 
da biliyorlardı. Fakat buradaki me~at her 
seyi göze aldınyordu. Din deği§tirmeğe bile 
havrdılar. Sudanın servt'ti, Korsanlığın gani-

( 1) Graınıı;ı.ont. 
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metleri ile daha evvelden beyinleri dolduııul

muttu. Binaenaleyh muhafızlar ilk fırsatta ka
çıyorlardı. Kaçanlar bir kaç adım sonra Is
Iamların eline düıüyorlar, bazılarının yeriiierin 
elinde akibetleri meçhul kalıyor; bazıları asker 
tarafından tutularak Cezayir zindanının yeku. 
nunu kabartıyorlar ve Islamlığa da kabul olun
muyorlardı. Esirler kendilerinin Islamlığa ka
bul edilmemesini misyonerierin ve konsolosun 
tetebbüslerine hamlederek ba§papazla konsolo
su öldürrneğe karar vermiılerdi. 

29 tetrinievvel (1196-1781) de bu esirler
den (Pikar) günah çıkarmak için papaz (Ko
san)ın yanına girerek bıçakla müteaddit yer
lerinden yaraladı. Ayni günde konsolosla kan
çalan da vuracaklardı. Fakat bu mesele duyu
lunca onlar ihtiyatlı bulundular. Bu cinayetten 
dolayı en ziyade kabahatli olan esirlerin bazisı 
asıldı. Diğerleri de serbestilerini kaybetti
ler. Bu netice esirleri daha ziyade hırslandır

dı. 

Fransız konsolosu bu hali memleketine 
yazmııtı. Esirlerden bazılannın satın almma
sına müsaade istedi. (1) ve muvaffak oldu. 

1194 (1780) de yeni fesatçı olarak Der
kavile.r çıktı. Bunlar bil'kaç asırdanberi te~k

kül etmiş ve merkezi Fasta bulunmakta olan 
tarikat mensuplan idi. Cezayir ve Oran civa
I'Inda dahi müntesipleri vardı. Fakat bu tarihe 
kadar siyasi mahiyetleri yoktu. Hayli zaman
danberi Fas hükümdarının teıvikile Derkavi 
mürabıtlan ahaliyi Tüııklere kar§ı fı,kırtıyor

larcb. Ayni Temu~ent yakınında Aynülhut da 
bir fesat merkezi kurulmuttu. 

Garp beyi 1191 (1777) de ölmÜ§ yerine 
Halifesi Mehmet bin Osmanın geçeceği bekle
nirken Hacı Mustafa isimli bir zat gelmitti. 
Mehmet bey gene halif~ kalcb. 

Derkavilerin bizim taraftaki teYhi Abdül-

---========= 
kadir bin Şerif garp eyaletinde bir isyan çıkar
dı . Mustafa bey tiddetli hareket edemediğin
den Abdülkadir Maskarayı zapetti ve Mustafa 
beyi Oran cihetine kaçırdı. Mustafa bey 
(1194-1780) de tekrar asker alarak Derkavi
lere karşı yürürken vefat etti. Yerine Mehmet 
bin Osman bey tayin olundu. Mehmet bey 
Derkavileri e:ıJdi ve dağıttı. Birkaç sene sesleri 
çıkmadı. Bu sükunet esnasında garp beyi 
memleketteki haydutluğu . ortadan kaldırdı. 
Bir çok başari kabileleri itaat e soktu. V ergile
rio muntazaman alınmasını temin etti ve Ora
nı sıkıştırrnağı ziyadeleştirdj (2). 

Cezayirliler Nemçe gemilerine sataşmak
tan vazgeçmiyorlardı. 1195 te mahsulatta do
lu altı Nemçe gemisi tuttular. Nemçe orta el
çisi Baron Herbert divanı hümayuna müraaat 

etti. Padişah bunlann geri verilmesi hak!unda 
Mehmet paşaya hüküm gönderdi. Fakat bey
le~beyi Nemçelilerde.n altı değil üç gemi aldık

lannı ve gemilerin evrakmda kaplanın ismi 
bulunmadığmdan §Üpheli görüldüğünü ve 0-
cakla düşman olan lsoanyal ve Portekize za
hire götürmekte olduklarını cevaben bildirdi. 
Padi§ah iadelerinde gene ısrar ediyordu (3) . 

1197 de Fransız konsolosluğu na ( Kersi
Kercy ) tayin olunmuş tu. Cezayirliler bu esna

da Fransızlardan ba,ka hükumetlerle hali 
harpte idileı:,. Dayı İngiliz konsolosunu huzu
runa bile kabul etmiyordu. Konsolosun teh
ditleri istihza ile kartılandı ve (1198-1783) de 
Cezayirden çıkarıldı ( 4). 

( 1) Grammont. 
(2) Forbige. 
(3) Divanı hümayun mühimme defte ri. 

numara 179 sayfa 121 Evail Ramazan 1195. 
( 4) Grammont. 

-ll-

D Yil: H DEVR1 (Mabaat) 

(1783-1198) ls panyol trwrrıızıt - 1781 müttefik e/ıli salip Jıiicnmu ~ ispanyanın sulh 
için miiracaatı - iVP11u;e sulhii müzakereleri - Veba ııil.-i.~nd Fnm,nzların c•.•11· 
müba ·aası - ari.· ve Garp .sancahlarmın t •ıılmatı - l'r/elımet tmljrınm t'Pf(ltı- 120fı 

lspanyollann Minorka miiz;afferiyeti ve 
Amerikadakj istiklal mücadeleleri dolayısile ln-

gitizierin itibarı dütkündü. Cezayirliler Rus
larla sulhü reddetmitlerdi. Balear adalanndaki 



muvaffakiyetlerinden sonra İspanyollar Ce
zayirliler.in kendilerile uyu~mağa daha heves
li olacaklarını ümit ediyorlardı. 

Bu sırada Ispanya tarafından Osmanlı 

padişahına bediyelerle elçi gönderilmişti. 

Elçi sadrazarola görüşmek istedi. Fakat res
men Babıaliye gelmesi kaideye mugayir ol
duğundan Kağıthanede sadrıazanun sürat top
çularını seyrettiği esnada tesadüfen gibi bulu
narak takdim olundu. (I). 

Zilkadenin onuncu günü (1197-1783) ga
lebe divanı olup yeni abitnamenin teyidi için 
gelmiş olan İspanyol elçisi 'huzura kabul oluna

rak hediyelerini verdi. Bundan başka Cezayirli
lerle Ispanya arasında olan muharebelerde Ce
zayirde mütemekkin olmayıp sair Osmanlı mem 
leketleri ahalisinden esir tutulan altmış kişi Is
panyollar tarafından giydirilip hünkara tak
dim olundu. Bunlara padişah (15000) Darus
saade ağası (1000) ve sadrıazam da (1000) ku· 
t'UŞ verdiler. 

Ispanya ile olan sulhda Cezayir garp ocak
larının da sulhe iştirakleri iradelerine tevfiz kı

lınarak kendilerine yazılan fermanlar Ispanya 
elçisine verildi (2). Ispanya ile sulh yapmala
t mı tebliğ İçin Cezayire kapıcı başı gönderildi. 

(3). Mehmet paşa padişahın fermanmarağmen 
sulha yanaşmadı. Dedi ki (İspanya kralı Şarlin 
donanma hazırladığını biliyorum. Bundan kork 

tu da sulh yaptı dedirtmek istemem.) Artık iş 
silaba kalmı~tr. 

Cezayirliler bütün -Avrupa devletlerinin 
donanmalarile uğraşırken l1stanbuldan da do
nanmayı hümayuna iltihak ve donanma ile ha
reket için emiler alıyor ve o vazifeye de koşa
rak hizmette bulunuyordu. 

(1195-1781) de Venedikliler Nakziahd e
dip hevasına tabi 1küffarm sefayini hezimet e
serlerile ruyu deryada tecemmü ve hareketleri 
olup Mora adasına müstevli ve Akdenizdeki 
adalara da kasideri olduğu anlaşılınakla ilkba
barda donanma gönderilmesi kararlaşmııtı. 
Bu sefere ocaklar da iştirake davet olunmuş 
ve Cezayirden (20) kıta borton ve dört kıta 
çekdirme, Tunustan beş borton yedi çekdir
me, Trabl~s Garptan beş borton (3) çekdir
me istenmişti. Ocaklara behe.r borton için 

iki bin ve çekdirmeler için biner altın tahsis 
olunmu§ ve seferi hümayuna talip ve ragıp o
lan garip yiğitlere verilmek Üzere de bin 
altın ilave edilmiştir ki bundan Cezayirin his· 
sesi (45000) Tunusun (17000) Trablusun 
(13000) altın idi ( 4). Bundan başka beyler· 
beyilerine hassa hileifahirei hümayundan bi
rer sevbi hil'at ile dayılara, kulağasına ve kilı

yasına ve ihtiyarlarına ve borton ve çekdirme 
kaptaniarına giydirilmek ,üzere birer hil'at 
gönderilmiş olup bunlardan da Cezayire ·(29) 
Tunuşa (17) ve Trablusgarba (12) kıta tef
ri.k olunmuştu (5). Sonradan 1195 zilhicce 
evailinde her ocaktan verilecek gemilerin nevi 
ve adedi değiştirilerek Cezayirden (12) kal
yon, (3) çekdirme ve Tunustan (6) kalyon 

ve Trablusdan (8) kalyon iatenilmiş ve her o
cağa gönderilecek para da buna göre tebdil 

olunarak Cezayire maaihsan (28000) ve Tunu 
sa (12000) Trablusgarba (16000) albn gön
derilmişitir ( 6). 

1196 da Tunus, Trablus ve Ce218yir kal
yonları donanınayı hümayuna mülaki oldular. 
Kaptanı derya Mustafa paşa kumandasmda bu

lunarak 1196 Cemaziülevvelinde donanma bo
ğazdan içeri girdikte müşariinileyhten müsaa
de almadıkça ayrılınayıp münasip gördüğü 
veçhile hareket için emri hümayun aldılar. 

( 4) Mora ·savahilinin vehameti anlaşılarak 
ocakların kalyon kaptaniarına 1196 şevvalinde 
müstacel emirler gö~derilerek emri nerede 
abrlarsa bir .saat tehir ve tevakkuf ebneyip 0 • 

radan kalkıp Mora yarım adasının kalelerinden 

hangisine vanlmak mumkün ve münasip ise 
gidilmesi ve mezkiir yarım adadaki sarasker 
kaptanı derya Mtustafa paşa ile haberle§ip mü-

( 1) Tarihi Cevdet cilt 3 sayfa 80 . 
(2) Tarihi Cevdet cilt 3 sayfa 81 
(3) Grammont. 

( 4) Di va nı hümayun mühimme defteri, 
numara 180 sayfa 119 evsat Şevval 1195. 

(5) D . H . M . D. No. 180. Sayfa 120 evsat 
Şevval 1195. 

(6) D. H . M. D. No. 180. sayfa 151 evsat 
Zilhicce 1195. 

(7) D. H. M. D. No. 180, sayfa 224 evsat 
Zilhicçe 1195. 
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nasip gördüğü üzere hareket etmeleri tebliğ 
olunmuştu (1). 

1197 de Rusya Kınma asker sokarak işgal 
eylemi§ ve Avusturya ile ittifak eylemişti. A
vusturya hükumeti bu fırsattan istifade ederek 
evvelce Cezayirliler tarafından zaptedilmiş o
lan gemilerini Osmanlı ıhükumetine tazmin 
ettirdiği gibi bundan sonra da işbu korsanlar 
tarafından Avusturya gemilerine olacak tead
di ve ziyanın devl~ti aliye tarafından tazmin 
olunması ve aksi takdirde bir müddeti muay
yene zarfında Avusturyaya civar bulunan me
maliki şahaneden tazminat alınarak istifayi 
hukuk edilmesi zinınında bittazyik devletten 
bir teahhüt senedi almıştır (2} . 

İspanyollar Cezayirle sulh y'lpamayınca 

bir kere daha silahlarını tecrübeye karar ver
mişler ve ba~lanmışlardı. Mehmet paşanın 

!stihbaratı doğru idi. 

13 temmuz 1783 (1198) de Don Antonyo 
Barselo 4 hattı harp gemisi 6 firkateyn, 12 şe

bek 3 kotra, 10 barka, 40 şalupeden mürekl,ep 
donanma ile Kartacnadan kalkarak havanın 

fenalığından dolayı ancak 29 temmuzda Ce
zayire varabildi. Ağustosun birinci günü og
leden sonra ateş açtı ve (380) bomba attı. Top 
ateşi ayın dokuzuna kadar ıürdü. 3752 bomba, 
3833 gülleden ibaret cepbaneıini bitird&ten 
sonra döndü (3). Düşmanın bardıitma karşı 

Cezayir gemileri Ağustosun 4,6 ve 7 inci gün
leri limandan çrkarak mermi yağmuru altında 

düşman donanmaaile kafu.amanca döğüştüler 

ve düşman donanmasını açıkta durmağa mec
bur ettiler. Bunun neticesi olarak mermileri 
müesair olmadL Düşmanın son üç hücumu da 
fayda vermedi. Fran&ız konsolcjsu raporunda 

diyor ki ; (İspanyollar ağustoıun birinde öğle
den sonra ateşe baıladılar. Ateş bir saat 1 çey 
rek sürdü. Cezayirliler daima en evvel başli

yor ve en sonra kesiyorlar<iı. Dayı evvelce 
herkesi şehirde kalmağa mecbur etmişti. Fa
kat düşman mermilerinL."l tesirini gorun
ce çekilmelerine müsaade etti. Sarayın üzer
lerine ve yanlarına bombalar düşünce ıkendisi 

de iç kaleye çıktı. Maamafih oraya da bomba
lar dü.şüyordu. Dayının bayatı her zama.."l ol-
duğu gıbi şimdi de intizam ve asayifin muha
fazası için kıymetli idi. Ikinci hücum ağuato-

sun ikinci günü öğle vakti, uçuncü bücum a
ğustosun dördüncü günü sabah saat 6 da dör-

düncüsü de ayni günün akşamında yapıldı. Ge 
eeleyin biç mubarebe olmadı. Bundan sonra 
bq bücum daha yapıldı. Ikinci ve üçür..cü 
hücumlarla bilhassa beşinci hücum çok şid

detli oldu. Son dört hücum çocuk oyuncağı gi

bi idi. Hep mermiler denize düşünüyordu. 

(400)' ev ve dükkan, mürabıtlık, cami vesair 
binalar az çok hasara uğradı. Frenklerio otur
dukları (12) evin (8) ine mermi düştü. lsveç 
konoolosunun evi yandı. lstihkamlar pek az 

t.arara uğramışlardı. Limanda yeriilere ait bir 
gemi bath. Bazı gemiler de basanede oldu. 
Bahriyelilerh zayiatını (100) kişi olara:, gös· 

teriyorlardı. Belki doğrusunu saklıyorlar. Şe

hirde bir ıkaç kişi öldü. Daima çok ateş etmek
te olan Cezayirliler 9 hücumda 12000 · 15000 
mermi attılar. Fakat düşmana büyük hasar 
verdikleri zannolunmuyordu. Bir kotr" batarya
ların ateşini hiçe sayacak kurşun menziline ka· 

dar sokuldu. Yedinci hücumda da bir !span
yol şalupesi ateş aldı. Kaza neticesi olması 

muhtemeldir. Cezayiriiierin gayreti kırılınadı; 

bilakis ziyadeleşti. Eğer ikir.ci bir taarruz o

lursa simdiki kadar zarar vermemesi için terti
bat ahyorlar. Eğer beşinci bombardımandan 
sonra İspanyollar ateşi kesmiş olsalardı efkarı 
umumiyeye daha kuvvetli tesir yapmış olurlar 
dı (4). 

Bu masraflı sefer lspanyollara hiç fayda· 
lı olmaını§tı. Düşman filosu göründüğüı vakit 
Mehmet paşa (1548) esiri Medeaya yollamıJ• 
tı. Bir aydanberi Kastantinden (25000), Mas· 

lmradan (2000) Titeriden (5000) yerli cenkçi 
gelerekCezayir civarmda ordugahda idiler. 
Donanma çekilince hemen tamirata başlandı. 

Limandaki taşlığın nihayetinde m:.ıhafazalı bir 
batar)•a (küçük kubbe • La petite Voute) ya
pıldı. Limana girecek yerde havanlı dubalar 

(1) D. H. M. D. No. 180, sayfa 270 evsat 
Zilhicce 1195. 

(2} Kamil paşanın Osmanlı torihi cilt ı, 

sayfa 214. 
(3) Grammont. 
(4) Grammont I evue Africain (Doncu

ments Barceles 1876. P. 20-300). 



konuldu (1). Ertesi sene Don Antonyo gel
diği vakit bir sene evvelki tahribatından eser 
kalmamıştı. 

(1199-1784) senesi 28 haziranında amirat 
Antonyo büyük küçük (130) gemi (2) ile 
Kartacruadan kalktı. Bunların arasında ll Na
poli ve 8 Malta gemisi vardı. 26 harp gemisi, 
30 bombardıman, 24 top çeker, 1 galyont ve 
mütebal<isi nakliye gemilerı idi. Bu kuvvet 
hakiki bir haçlı ordusu idi. Papa bu .donanma
)'a iştirak edenlerin hepsini takdis ve günah
larını affetmişti (3). Donanma temmuzun 9 
unda Cezayire geldi (4). 12 temmuza kadar 
hava fena gitti. Tenunuzun 12 inci günü saat 
8 de düşınan ateşe başladı. Cezayir donanma 
kumandanlığına şecaat ve tedbiri ile tamn
mış Selami Elhac M e h m edi tayin etmişler ve 
evvelce altışar yedişer oturaklı olarak yaptınp 
top, mühimmat ve askerle techiz ettikleri 50 
kıta gemiyi burçlann bir mil açığına koymuş
lardı (5). Bu Cezayir top çekerleri kahramanca 
döğüştüler ve düşman donanınasını geri çe
kilmeğe icbar ettiler. 

Akşam Portekiz bahriye fırkası geldi. 
Muharebe mevzii aldı. Fakat deniz temmu
zun 13 ve 14 üncü gÜrıleri ateşe mani oldu. 
15 temmuz sabahı saat 6 da en evvel reisler 
hücum ettiler ve mevzii harbi ellerinde bu
lundurduJar. 16,17,18 temmuz günlerinde bir 
sürü ufak muharebeler oldu. ( 18) temmuzda 
Maltn şövalyelcri müthiş top ateşi altında dal
ga kıranın yanındaki bomba saLna ateş vermek 
için ileri atıldılar. Fakat teşebbüsleri neticesiz 
kaldı. Temmuzun 19 unda bir saat kadar mu
harebe oldu. 

Temmuzun 21 inci günü saat 8 de (67) 
Cezayir şalupesi limandan çıkarak düpnana 
dehşetli hücum yaptılar. Bu hücum öğleye 
kadar sürdü. Kanlı ve pek çetin idi. Cezayirli
ler galebeyi kazandılar. Her iki taraftan ikişer 
bin mermi atılmıştı. Akşam düşman amirali 
harp meclisini topladı. Limana ve şehire umu
mi bir hücum yapılmasını teklif etti3!ie de her
kes muhalif bulundu. 22 Temmuz da düşman do
nanması çekilip gitti. 

Düşman donanınası beyhude olarak 3373 
bomba, (10680) gülle, (2145) kumbara, (401) 
kutu misket sarfetmişti. Ispanyanın Cezayire 
karşı yaptığı son hücum böyle bitti. İspanyol-
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lar Cezayire karşı yaptıklan her taarruzda 
bozguna uğramıtlardır. Dütrnanın attığı 16000 
muhtelif mermi (30) kişiyi öldürmüttür. Ce
zayirliler o kadar kahramanca döğüşmüşler

dir ki muharebe bittikten sonra zaferin kendi
lerine ait olduğunu tesbit etmek istermit gibi 
bir saat mevkilerinde durmuşlardır. Şehire hiç 
bomba düşmedi. Muharebe esnasında §ehirde 
intizam bozulmadı. Zaten esırler harice gönde
rilmiş olduğu gibi aileler de sayfiyelere çıkanl
mışlardı. Ecnebi konsolaslan ve tebaaları da 
kat'iyyen rahatsız edilmediği gibi her ihtimale 
karşı konsoloslara muhafız da verilmişti (6). 
Muharebe bihakkın Cezayiriiierin gururunu 
mucip oldu. 

Ertesi sene İspanyollar müsalaha için 
müracaat edince çok ağır şartları kabule mec
bur oldular. (1200-1785) haziranının befinci 
günü kont Dexpilly Fransız konsolosu (Ke
rey - Kersi)nin nim resmi surette hazırla

mış olduğu uyuşmanın esaslanru karariaıtır

mak için gelmiş ve arkasından da amiral Ma
zerrado ona iltihak etmişti. İspanyol amirali be
ceriksizcesine azametli idi. Dayı, ayan ve aba· 
li sulhü hiç istemiyorlardı. Müzakere çok çe
tin oldu. Fransız koı~solosunun gayreti sayesin 
de 14 !haziran 1786 (1201) de sulh imzalandı. 
Musaddak olan nüsha haziranın sonunda Ceza. 
yire geldi (7). 

Cezayirli İspanya ile sulh edip külli isti
fade etti. Ispanyanın Cezayirde ( 1250) $iri 
vardı. Her birini bin riyale sattılar. Garabet 
bundaki mukaveleden sonra para Cezayire ge
linceye kadar ölenlerin parasını da aldılar. Kral 
Cezayir hakimine beş yüz keselik mücevberat 
ve emtiai saire hediye ettikten sonra sulh mu• 
kabili vafir nukut dahi ita ve irsal ederek la-

( 1) Gramınont. 
(2) Tarihi Cevdet cilt3, Sayfa 81, 136 ge

mi diyor. 
(3) Grammont. 

( 4) Tarihi Cevdet, ci lt 3. sayfa 81, 2 5 şa
ban cuma günü. 

(5) Bunlara Grammont top çeker diyor 
ve Tarihi Cevdet sandal diyor. 

(6) Grammont. 

(7) Tarihi Cevdet, cilt 4,sayfa 357, Vasif 
sefarethanesinden bu sul.ha ait aatrrlar: 



panyalı tarafından alab sefaine ve cephaneye 
müteallik levazım dalıi verilmek abitnarnede 
mül'lderiçti. Biz (Madrit)te i:ken Cezayir beyi
nin Krala üç at, iki aslan birkaç deve ku§u he
diyesi gelip hatta lspanyalıya ihanet için ada
mile göndermeyip llıpany~ konsolosu ile gön
dermi§tir. Cezayirlinin de . lspanyada yüz
den mütecaviz esiri olup akçe ile gönderilme
lerini mukavele etmişlerkan o makule hain ve 
korkak yoldaş bize lazım değil hacetleri ise 
esir olmıya idi'ler dediler. lspanyalılar müte
hayyir oldular. Düveli saireden hicap ettiler. 
Encamikar Fas hakimine yazıp bunların talıli

sini rica ediniz dediler. Fas t-ıakimi de ciheti 
vahdeti Islam için tablis edip elbise ve harçlık 
vererek Cezayire gönderdi. Ispanya da bunları 
Fas hakimi rica etti diye işaa eyledi. Sulhten 

;sonra abitnarnede musarrah alameti vazet
mediğinizden ı lapanyanın iki kalyonunu aldı
lar. Ispanyanın feryadı boşa gıttı. Nihayet 
kırk bin riyal verip kurtardılar. Barşalunada 

iken Cenevizlinin iki gemisini gchümiizün önün
de aldılar. Hüdaya harndettik Halk yüksek 
yerlerden seyrettiler; kedeııılendiler. lspan
yalılar Trablusgarp ile sulh ettiler. Biz (Mad
rit)te iken- hediyeleri geldi. Henüz Tunuala 
sulh edemediler. Tekalifi kesire ediyorlar. Mü 
raselat gelip gitmekle müsalaha memuldür. 

Bir gün Madritte muteber bir Cezayirliye 
intifaınız bunlardan iken neden su.lh yaptınız 
diye sordum. ı Dedi ki: Çok faydamız vardır. 
Bu sulh en ziyade üç sene sürer. Evvelki 
kar gene bakidir. Oç sene için bu kadar mal 
aldık. Hiç zararıınız yoktur. Moskof sefiri 
İstima olundukta Sebte boğazında §arap yük -
lU iki gemilerini · tuttular. Hamulalerini sattı
lar. Sonra bu gemiler büyüktür, bi:zı kullana
mıyoruz diyerek ziyade palıa ile tapanyaya 
sattılar. Hatta Kartaca iskelesinde gözümüzle 
gördük. (Vasıf efendi 5 şaban 1202 de İspan

yadan i\stanbula gelmitti). 
lapanyollara Yirmi milyona mal olan bu 

sulh da işe yaramadı. Ispanya daima ocağın 
irsi dütmanı idi. Aradaki kinfer pek derin kök
letmiı olduğundan bir günde çıkanlması kabil 
değildi. 

Bu meselede Fransızlar çok zarar ettiler. 
Çünkü dayı ve ayan Fransızların İspanya sul
hüne çok çalıımalarını aral~da samimi itti-

fak olduğuna atfederek Fransızlardan soğudu
lar ve çekinmeğe başladılar. lspanyollar ise 
Fransızların ticaretini baltalamağa çalıştılar. 

İspanya ile sulhe muhalif olan Ingiltere ve Da
nimarıka divanın sevgilisi oldular ve yirmi se-
nede kaybettikleri nüfuzu bir günde k_azandı
lar. İspanya muahedesi korsaniann Ispanya ve 
Portekiz sulannda çalışmalarına mani olduğun
dan Sicilya; Venedik; Napoli ve diğer küçük 
İtalya hükumetleri, reisierin büyük hasarları
na uğradılar. 

Amerika, Hamburg, Prusya Pasaport al
mak için beyfhude yere büyük meblağlar arzet
tiler .. 

1201-1786 senesinin .ilk sekiz ayında kor
saniann aldıkları ·ganimet 12 milyonu bulmak 
la beraber ahali çok sıkıntıda idi. Çünkü iki 
senedenberi memlekette mahsulat olmuyordu. 

Osmanlı hükumeti Nemse ile yaptığı 

( 1197) sulhünde Nemse gernilerine Ce:dayiı· 

garp ocaklan tarafından taaruz olunmıyaca

ğını ve eğer taarruz olunursa vaki olacak ha
sann vukuundan itibaren altı ay içinde ya taz
min ettireceğini yahut devlet hazinesinden ve
receğini taahhüt etmişti. Kaptan paşa bu taalı
hüdü ocaklara yazdı. Gelen cevapta geçinme
leri gaza sayesinde olduğundan Hristiyan hü
kumetleri kendilerine düşman olup hatta bu 
sene hücuma uğradıklaı·ını fakat zaferin kendi 
lerinde kaldığını birç01k nüfus telef olup mühim-

mat ve cephane de eksiimiş olduğundan balıs ve 
malıza padi§.aha muti olduklannı göstermek i
çin Nemse ile sulha razı olduklannı ve fakat 
parasız sulh yapaınıyacaklarını bazı delüerle 
isbat ederek sulh bedelini kararlaştırmak için 
Nemse hükumetinin konsolosla birlikte bir a
dam göndermesi yazılmıştı. 

Kaptan, Nemse ile sulh yaparlarsa hüku
met tkendilerine cephane ve harp edevatı gÖn· 
derece\ini Cezayiriilere vaadettiğinden onlar 
da her sene Muhtaç oldukları §eylerin bir def
terini lstanbula gönderdiler. Hatta bu def
ter padişahıı arzolunarak verilmesine irade alın 
dı ise de istenilen şeylerin parası hesap oluna
rak otuz yedi bin bu kadar kuru§a baliğ oldu
ğundan çok görülerek ( bermuktezayı hal ve 
vakt) birazı tenzil olundu ( 1) . 1202 • 1787 

(1) Tarihi Cevdet cilt 3. Sayfa 62. 
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ilkbaharında Cezayirde veba çıkb. Bir çok can 
yakhktan sonra temmuzda zail oldu. Hastalık 
Oran eyaJetine de bula§tı. Tarlalardan mah
sulab kaldıracak adam bulunmadı. 

Umumi felaketler Cezayirde daima isyan 
doğururdu. Bu defa da hazineci ile Kostantİn 
beyinin oğlunun suikast teşebbüsü yakalandı. 
Hazineci öldürüldü . . Evinde külliyetti ı5ervet 
bulundu. 

1202 de Osmanlı hükumeti Rusyaya harp 
ilan etti. Avusturya elçisi bir takrir vererek 
devleti Rusya ile ittifakına mebni muha
rebede beraber olacağını ve binaenaleyh 
kendisinin memleketine 1rideceğini beyan et
mekle her ikisi ile de muharebe icabetti. Hı
zırilyasta donanma Karadenize çıktı. O eanada 
Akdenizde bazı korsanlar z.uhur ettiğinden o 
tarafın muhafazası için Cezayir ve Tunus o
caklanndan tertip olunan yedi gemi Osmanlı 

donanmasından on iki gemi ile beraber Memi 
kaptan kumandasında muhafazaya memur 
oldular (1). 

1206 senesine kadar devam eden bu mu
rebede ocaklara verilmiş olan vazife hakkın
da divanı hümayununda mukayyet ahkam pek 
esaslı malumatı ihtiva ettiğinden aynen ve yal
nız mükerrer ve fazla kelimeler kaldırılarak 

aşağıya yazıldı: 

Cezayir beylerbeyine ve kadısına ve 
..... ila hüküm ki: 

Moskovlu ve Nemçeluye bu seneki seferde 
Nemçe ıkeferesinin memleketi tahrip ve evlad 
ve ayallerini esir ve nice palanga ve tabiyeleri 
Zılpt ve askerleri maktul ve mahkur edilmiş.se 
de bu sene dahi keferei müşrikiyn biribirine 
istinat ederek hududu lslamiyeye tekrar taar
ruzları aniaşılmakla Nemçe ve Moskovlunun 
bilittifak herren ve babren taarruzlarına karşı 
Cezayir ocağının da ıkülliyetli donanma ile ge
lip Bahrısefidde donanınayı hümayuna iltihak 
ettikleri surette kendilerinden bu gazayı gar· 
rada bulunup yÜz aklığı zahir olanlardan bir
veçhile derigi ~anem olmayup rnazhan mÜ· 
kifat olacaklanndan mükemmel neferat tanzim 
ve evvelbabarda gelip donanınayı hümayuna 
iltihak babında . . . • evabir rebiülahır 1203 
(2). 

Bu emir aynen Tunus ve Trabluiıgarba 
da bildirilmittir: 

Mirmiranı ı,iramımdan halen Cezayirgarp 
beylerbeyisi Mehmet Dame ikbaleye hüküm ki: 

Moskov keferesinin Sebte boğazından 

donanmayı menhusesinin huııuçdan men'ine dair 
kaptanı derya Gazi Hasan pa§a tarafından bun
dan akdem sana batahrirat vaki olup sipari~ 
muktezası üzere keferei merkumenin donanma· 
sının Boğazdan Akdenizıe salıverilmemesi tara
fınızdan mükerreıren lspanyaluıya tahrir ve te

ıkit ve bu hı4susa lspanyalu tarafından ikdam 
olunmadığı surette Cezayirgarp ocağı ile la
panyalu beyninde olan husumeti sabıka tecdit 
olunmak suretile tarafından ilhah ve tehdit o
lunduktan sonra maslahab mezkfıre İspanya· 
lu tarafından rabrta olunduğu ve Moskovlu se
finelerinin Sebte bagazından mürurlan gailesi 
hertaraf olunduğunu müş'ir tahrirat manzuru 
ali olup bu veçhile hareketin karini tahsin 
bulunmuştuı·. Moskov donanmasının geçen 
sene Babr(sefide huruç etmesine lsveçlu ikdam 
eyledi ise de ademi huruçları senin baladaki 
ikdamının semeresi - olduğuna iştibah olma
makla fimabaat dahi ikdam ve gayret ve Moa
kovlunun bundan sonra bu garazıru icrası ih· 
tirnalden bayit olmamakla ne tarikle olursa 
olsun Moskovlunun Sebte boğazından çıkma
ması için İspanyalu ile bu madde zımnındaki 
rabıtanın takviyesine gayret olunınıisı ve key
fiyeti deraliyeye berveçhi tafsil arz ve it'ara 
müsaraat eylemen babında. .... evail Rebiülabır 
1203 (3). 

Cezayirgarp beylerbeyisi Mehmed Dame 
lkbaleye hüküm ki: 

Seferi sabıkda Cezayirigarp tarafından bir 
kaç Cezayir sefineleri Bahrisefit muhafazasın· 
da istihdam edilmiş olup işbu seferi hümayun
da dahi altı yedi kıta, Cezayir seEineleri gelip 
Cezayiri Sefidde dolaştıkları halde muhafazaya 
medarı külli olduğu ve gemiler gelip Adalar a
rasında dolaşırken mekülat ve ınetrubatlannı 
akçelerile almamalanna muhalefet ettirilmeyip 
her veçhile himayet ve siyanetlerine dikkat 

(ı) Kamil pa§arun Osmanlı tarihi cilt 2, 
Sayfa 229. 

(2) Mühimmei ordu defteri, numara 188, 
sayfa 51. 

(3} Mühimmei Rikap, numara 189, say
fa 6. 
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olunacağı bedihidir. 
Cezayir ocağı cenk şefinelerinin ruyu der

yada aldıkları düşman lsefaininden çıkacak em
vali beynel guzat taksim olunup miri ve tara· 
fı ahardan vaziiyed edilmemesine iradei ka
bam sadir olmuştur. 

Mezkurül miktar sefinelerin seferi sabık 

misillü Bahrisefid Cezayir ve sevahilinin mu• 
hafazalarında istihdamlan hususuna bezli me· 
ıai eylemek babında . . .. evail Zilhicce 203 
( 1). 

Cezayirigarp beylerbeyisi Mehmet Damı 
İkbaleye hüküm ki: 

Moskov ve müttefiki Nemçe Üzerine seferi 
hümayunum mukarrer olmakla iıbu sefere Ce-
2;8yİr ocağından beş sefine gelip Bahrisefidde 
ke§tÜ güzar eylemleri hususuna ve Moskovlu
nun ve Nemçelunun tüccar gemilerini almala
n için Tiryeste ve Alikuma sularına korsan
lığa çıkmalan hususuna iradei phanem taal
IUk etmekle emri alişanım isdar ve kaptander
ya Gazi Hasan pap tarafından . . . . . ile ir
sal olunmuştur. Sefaini mezkure Akdenize ba
adel vürut iktiza eden ulufe ve tayinleri ca
nibi minden ita olunup her veçhile himayet ve 
siyanetlerine dikkat olunacaktr. Cezayir seEi
nelerinin tutup alacakları düşman seEinelerinde 
zuhur edecek emval ve eıya beynelguzat tak
sim olunup bir hilaline canibi miriden vaz'ıyed 
olunmaması hususuna iradei §ahanem sadır ol
makla ol veçhile hareket eylemek babında. E
vahir Rebiülahır 1203 (2). 

Bu emrin birer suretleri Tunus ve Trab
lusgarba gönderilerek onlardan da üçer gemi 
istenilmitti. Cezayirden istenilen gemilerin 
gönderilmesinde gayret göstermesi için Meh
met paıanın beylerbeylikte ibkasına emriterif 
iselar ve padi§ahın bitatı fahiresinden bir kıta 
ııevb irsal olunmuıtu (3). 

Ocaklar bu müsaade ve fırsattan hemen 
iıtifadeye koıarak Akdenizde avianınağa bat· 
ladılar. Fakat taarruzlanru düıma.nlardan bat
ka dostltra da tetmil ederek kömür ve kereste 
yükü ile Barselona gitmekte olan bir lsveç ge
misini, patentesi yolunda değil diyerek tutup 
Cezayire getirdiler. Halbuki f•veç Osmanlı 
hükumetinin müttefiki idi, Rusyaya ilanı harp 
ederek karadan ve denizden muhasamata baş
lamıı ve Ruı donarımaaını Akdenize çıkmaktan 

menetmekte bulunmuıtu. Binaenaleyh lsveç 
geınilerine sataımak devlete çok zararlı idi. 
Cezayirdeki lsveç konsoloso defatle müracaat 
neticesinde gemiyi kurtarmış fakat hamulesini 
alamamıştı. lsveçin Istanbul sefiri (Vehndels
tD.m)ın teşE'bbüsü Üzerine hamulenin iadesine 
hüküm göndı;rildi ( 4). 

Bu sırada sultan Hamidievvel ölmüştü. 

Yeni pndi~ah eski emirl t.•rin İcrasını tekit edi
yordu (5). 

Cezayir gemileri 1?.03 ve 1204 de donanma 
ile birleşerek çok kıymetli hizmetler yaptı (6). 

Fransızlar Cezayirlileı·e para vermemek i
çin rrıümkün olan şeyleri yapmalarına rağmen 
on albncı Lüi (Oran) firarisi esirlerin satın a
lınmasına emir verdi. Bu ~.c~sirlerden (315)i 
(639053) livr mukabilinde 1785 haziranında 

kurtarıldı. 

Napoli ve Ispanya biikumetleri dahi esir
lerini satın alınağı muvafık bulmuşlardı. 17 şu
bat 1787 de (237) Napolili ve Sicilyalı 

(1 ,473,020) livrq ve iki ay sonra (389) lspan
yol 3,003625 livre satıldı. Bunlardan sonra Ce
zayirde bin kadar esir ıkaldı. Onların da yarısı 
vebadan öldü (7). 

Mehmet paşa müzmin dizanteriye müptela 
idi. Yaşı da ilerlemişti. Hükumet idaresini ya
vaş yavaş, eviattığı olup evvelce yalı veıkilharçlı
ğında ve şimdi hazineciliğinde kullandığı Ha
san beye bırakıyordu. Hasan bey Fransızlara 

karşı hiç teveccü·hkar değildi. Fransızlar da ets

kisi gibi Cezayiriileri fırsat buldukça iğneli
yorlardı. 1203 (1788) de Partenope adlı Fran
sız gemisi bir , Cezayir gemisini batırmı§tı. Ce
zayir Iiierin şiddetli taleplerine karşı Fransızlar 
geminin parasını verrneğe razı oldular. Fakat 
Cezayirliler geminin aynını istiyorlardı. Bu 
sırada Ingilizler Fasla ittifak ederek Fransız-

(1) Mühimmei Rikap No. 189, sayfa: 8 . 

(2) Mühimmei Rikap defteri . numara 189 
Sayfa 30. 

(3) Muhimmei Rikiip defteri No. 189 
Sayfa 29. 

(4) Mühimmei Rikap defte ri No. 189, 
Sayfa 104. 

(5) Mühimmei Rikap defteri, No. 190, 
Sayfa 70 

(6) Grammont. 
(7) Graınmont. 



tarla bozuşmağı Cezayiriilere teklif ediyorlar
dı. Reisler ganimet almak için, ahali mem• 
tekete para girmesi için, dayı ve divan azaları 
yeni muahede yapılınca hediyeler almak için 
Frarlıuzlarla bozuşmağa taraftar idiler. Bina
enaleyh Cezayiriiierin bu gemi meselesini ve
sile yapmamaları için gemiyi aynen iadeye razı 
oldular. Fransanın Istanbul sefiri (De Senvil) 
in Istanbuldaki teşebbbüsleri neticesi olarak di
vanı hümayunun müdahalesi ile Fransızlarla 

muahede yenilendi. lmtiyazlı ticarethaneler ge
ne sahiplerinin elinde kaldı; fakat senelik ver
gileri 60,000 livr ziyadeleştirildi ( 1 ). 

1204-1790 nihayetlerinde (Kabili)ler a
yaklanmışlardı. Sipahi ağası gönderilerek bun
lar mağlp edildiler. Fakat eşkiya dökünt~ü 

gene bu sene içinde biraz faaliyet yaptılar. 
Garp sancağı beyi olan Mehmet bin Osman 

bey 1780 de vazifesine başlamıştı. lık senelerde 
memleketteki kıtlık ve vebanın sıkıntılarını ve 
felaketlerini tehvine uğraşmış ve tel kısmında 
sükuneti yerine getirmişti. 1784 de cenuba 
doğru bir çok seferler yaptı. Tünk ordusunu o 
zamana kadar ayak basmadığı yerlere kadar 
götürdü. Cebeli Ammurun garbındaki Kusur 
dağları hattını itaat altına aldı. 

(1785-1200) de cenubu garbiye döndü. 
Afloudan geçti. (Lagvat)ın önüne geldi. Va
ha karşı durmak istedise de ezildi. Ayni Med
hiye kadar yÜrüdü (2). Hiç kimse karşı dur
madı. Bu parlak seferden sonra Mehmet bey 
Maskaraya geldi. Maskara ve Müsteganerni 
tahkim ve tezyinle uğraştı. Ayni zamanda O
ranı da muhasarada tuttu. 

Şark sancağı beyi Salih bey de iyi idaresi 
ve askerlikteki muvaffakiyetlerile garp beyli
ği ile ayni meziyette idi. 1199-1789 da hudut
taki bir kabile yüzünden Tunuslll kavga çık
mak Üzere iken Salih bey Tunusla anlaştı; me
sele çıkarmadı. 

(1202-1787) de Cezayirden Tunusa .sığm
mış olan bazı fesatçılar gene kavgaya sebep o
lacaklardı. Hatta dayı Kostantin de ordu top 
lanmasına emir vermişti. Bu defa da Tunus 
beyi Cezayirin pek haklı olırıyan mütalebesinı: 
boyun eğdi, muharebenin önünü aldı. 

(1203-1788) de Salih bey Tugurt üzerine 
sefer yaptı. Turgutta (lbn Celab) ailesi hü. 
küm sürüyordu. Bu aile arasında çıkan bozgun 
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luktan istifade için Salih bey oraya yurumÜ§· 
tü. Tugurt vahası çok şiddetle dayandı. Salih 
bey muvaffak olmadı, geri çekildi. Fakat sila
hın yapamadığını siyaıset yaptı. Tugurt sultanı 
o sırada öldüğünden varisieri mahirane surette 
idareden uzakla~tırılaı·ak (lbn Gata) lardan bi
risi hükumete geçirildi. Salih bey de bunu isti· 
yordu (3) . 

12 temmuz (1791-1206) da Mehmet paJa 
dizanteriden öldü ( 4). Yerine geçmesini arzu 

ett iği Hasan bey zaten tedbirli davranmış oldu
ğundan gürültüsüzce dayılığı ilan olundu. Ken 
disinin ra~ibi ve dayılığın müddeisi olarak yal
nız sipahi ağası vardı. Onu da tutturup hapse 
attı ve malını aldı. 

( l) Grammont. 
(2) Aynmadhi Çelebi Ammurun cenu

buııda ve (Lagbat) m elli kilometre kadar gar
lıındadır. 

( 3) Forlı.ge. 

( 4) Mehmet pa§a 1179 da dayılığa intihap 
olunmuş ve (1206) da ölmüş olduğundan 27 

sene paşalık yapmıştır. Divaru hümayun kuyu
clatında Mehmet paşanın ismine 1203 senesi hü 
kümlerinde tesadüf olunuyor. Galıriel Kolinin 
(Cezayir kitabeleri) eserinde Mehmet paşarun 
ismini ha vi ki ta belerin tarihleri ( 1190) a ka
dardır. Divam hümayun kuyudatmda Defter 
180, sayfa 56 da Tunusta isyan eden Ali beyin 
izalesi hakkındaki hüküm Cezayir beylerbeyisi 
İsmail ve dayısı Elhaç Hüseyin nanuna yazıl
mıştır. Tarihi de 1195 Cemaziülahırdır. Gene 
divaru hümayun kuyudatınuı defter 180, sayfa 
208 de halen Cezayir beylerbeyi ibsan olunan 
Hacı Hüseyin paşaya gene Ali bey için ve Re
biülahır 1196 tarihli diğer hüküm vardır. Bi
naenaleyh bu vekayi tenvire muhtaçdır. Meh
met paşanın yerine 1195 de İsmail paşanın ta

yin olunduğu ve fakat gelip beylerbeyiliği de
ruhte etmediği ve 1196 da Cezayir beylerbeyi 
ihsan olunan Hacı Hüseyin paşarun da ayni 
veçhile beylerbeyiliğe tasarruf edemediği ve 
sonra beylerbeyiliğin gene Mehmet pa§aya tev
cih edilmi; bulunması muhtemeldir. (Gabriel 
Kolen) ve (Grammont) İsmail ve Hüseyin pa
şalardan bahsetmiyorlar ve Mehmet paşanın 

bila fasıla 1766 dan 1791 e kadar hü.kfimette 
bulunduğunu yazıyorlar. 

Şimali Afrika : 5 
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DAYILAR DEVRİ (Maaat) 

Hn.wın paşa dayı - 1206 Vekayii ve Rusya, Nf'm{"e dPvleti aliye arasındaki miisulelwnın ocalr
lara ait kısmı - Oranın terk i nıiizakPreleri - ZelzelP - ( 1205 . 1790) Oruna taarruz -
ls panyollarla muahedP - Oranın tah li yesi ve fps fimi- Sanrah bPyleriııin değiştirilmesi-

atih beyin azli, İbrahim beyin lcatli- Hi.ispyin bey Buluınek- Veııedik, Holanda, /.,. 
veç, Darıimarlu.ı ile ıniinasebeıler - Ingiliz 1' f' Frurısızlarııı entrikaları - Yahudi nii.fır 
zıı - Bakri ve Busna~ - Portekizle sulh - Kabili isyanı - ancak beyleri - PortPkiz 

ve İngilizlerle bozu~ına - Fransanın borçları - lla.~an paşa öldü 1798 -

Eyaleti Cezayirigarp valisi V ezir Hasan 
pataya hüküm ki ( 1) : 

Nemçe devleti tarafından bundan akdem 
ve 1bu defa ittimas ve istida olunduğu üzere 
ıtarp oc:akları korsanlarından devleti imparato
riyenin gemilerine mahsus ve İmparator bayra
ğile muallem tüccar sefinelerinin teminleri ve 
zij(rolunan korsanlardan sefaini mezkıireye bir 
zarar iras ederse tazmin ettirilmesi hususlanna 
deraliyemde ittifakı ara ile teraiti malıirneyi 

havi tarah sadnazamimden memhur mumza se
net ita olunup senedi mezkurun, reisülküttap 
imzaaile mumza bir kıta sureti ihraç ve derya 
kaptanı esbak müteveffa Hasan pata tarafından 
Cezayirigarp beylerbeyisi tarafına yazılan ka
lmeye melfufen irsal olunmakla senedi mezkur 
veçhile hareketiniz lazım ve zıddı devleti ali
yeme raci olacak etvarr irtikap demek olacağı 
senedi mezkurden anlaJılır. Bunun muhteviya
tı ocaklı ve murabıtına ilan iktiza ederdi. Bu 
aenedin mazmununa riayet takribi ile ocağım
za lazım mühimmata noksan terettüp ~tmek ih
timali olursa her zaman vesilei kuvvet ve kud
retiniz olacak halatın ifası devleti aliyemin uh
tei inayetine labüt olduğu misillü keınakin maa 
ziyade her huausun tarafı saltanatı seniyemden 
itmam olunacak olup Deraliyemde mukim Nem 
çe elçisi tarafından ol tarafta Nemçe vekiline 
bu hususu tamil yazılan frengi mektubu harnil 
emri §erifimle ledelvüsul vekili mersuma tes
lim edip gerek vekili mersumunı gerek lieclitti
caııe ol t&rafta Nemçelu varsa anların himayet 
ve siyanetlerine ve devleti imparatoriyenin 
Jimanianna mahsus ve imparator bayrağı ile 
muallem tüccar sefinelerinin Cezayirigarp oca
ğı korsanları tarahndan devleti aliyemin bilit
tifak taahhüdünü natık verdiği senede mii'gayir 
veçhenminelvücuh tearruz ve teaddi vukua 

gelmemesi beyninizde güzelce rabıta tahtına 

idhal ve her bar muktezasım icraya say 
ile nzayı § e h r j y a r z m ı i s t ~ ih s a 1 
eylemeniz siyakında 1917 senesi eva
biri Ramazanında isdar ve hattı hümayunum
la müvanahan irsal olunduğu divanı hüınayun 
kaleminde mukayyet olup Ellıaltühazih dev
leti aliyemle Nemçe devleti beyninde dergar 
olan muhasemat ve muadat mübeddeli selm 
ve musafat olduğuna bi.naen devleti müşarüni

leyha tarafına verilen abitnarneyi hümayu
nun üçüncü maddesinde (Bundan bBJka dev
leti aliye Garp ocaklan korsanlanndan veaair 
devleti aliye riayasından devleti imparatoriye 
limanlarından huruç eden Nemçe tüccar sefi
nelerinin temini ve onlar tarafından duçar olabil
dikleri bilcümle hasann tazminini mutazammın 
olup 1197 senesi Ramazanının dokuzunda teah-

hüdü havi verilen senedin müdafi mutlaki ve 
meal sahih ve kamilleri ü:tıere bir veçhile hila
fına hareket olunınayıp kimseye dahi ettirmi
yerek tecdid ve ipka edilip lafız belafız. . . . 

Ve tanziyr ve zikr ve tasrih olunmuı gibi mü
eyyeden kavi ve muteber olup düsturiil amal 
tutula) deyu münderiç ve mestur olduğundan 
senedi mezkıire biaynihi tahrir ve divaru hü
mayun kalemine ·kezalik kayıt ve teabit olunup 
mucip ve muktezası ve mukaddema berveçhi 
me§ruh sadır ~lan emri ali müeddası üzere ol ta-

rafda olan Nemçel u tüccan himayet ve siyanet ve 
devleti imparatoriyenin limaniarına mahsus ve 
devleti imparatoriye bayrağı ile muallem tüccar 
sefinelerine Cezayir ocağı ikorsanları tarahn
dan taarruz vukua gelmemesi beyninizde bir 

(I ) Bütün nükümlerde Hasan paşaya ve
zir diye hitap olunmaktadır. Vezaret ne suret
le ve ne zaman verildiği malum değildir. 



hüsnü surette ifrağ ve güzelce zabıt tahtına id
hal ve her bar iktizasını icraya say siyakında 
itbu emir hattı humayunumla muvanahan . • . 
. . • ile iraal olunmuştur. Emri ali mefhumu 
ve kaptanı sabıkın tahriratı ve Nemçeluya ve
rilen senedin mumza sureti mazmunlarından 

etrafile malumunuz oldukda balada mestur 
emir veçhile hareket ve .hilafından mücanebet ve 
emri şerifimin vüsulunü it'ara gayret eyleme
niz babında .... Evaili Cemaziülahır 1206 
(1). Bu emrin suretleri Tunus ve Trablusgar
ba da gönderilmiştir. 

Garp ocaklanndan sefer için gönderilmi~ 

olan gemilerin vazifesi kalmamış olduğundan 

şeciyane ve sadıkane hidematı berküzideleri 
nezdi tahanede kariyni tahsin olduğuna dair 
fermanla memleketlerine dönmelerine müsaade 
olunmuştu (2). Rusya ile sulh yapıldıktan son
ra da atağıdaki hüküm sadır oldu: 

Eyaleti Cezayirigarp valisi vezirim Hasan 
pa§a iclaleye ve Cezayirigarp kadısı . . 
ila hüküm ki: 

Devleti aliyemle Nemçe arasında sulh ia
de edilmit olmakla tarafeynden mübadele olu
nan ahitnamede bilcümle senedatı kadimenin 
tecdidi tne§rut olmakla mukaddema 1197 sene
si ramazanının dokuzunda Nemçelu tüccar ge
milerinin garp ocaklan tarafından temini ve 
taraflarından hasarat vuku buluma hazineyi 
arnirernden tazmini hususlarına dair Cezayir 
ocağile bilmuhabere ittifakı ara ile Nemçe dev
leti tarafına verile.n senet dahi tecdit olunmuş 
olduğuna binaen (3) seferden mukaddem pcak 
lar tarafından bu hususa riayet ve Nemçelu 
tüccar selinelerine taarruzdan mübaackt olun
duğu misillu işbu inikad ~en müsaleha
dan sonra dahi mucibi niza ahvalden müca
nebet olunması hakkında orduyu hümayunum
dan balası hattı hünmyunumla müvenah emrim 
tarahnıza gönderilmi§ ve timdiye kadar vüsu
lü memul bulunmu§tur. Elhaletühazih Ruaya 
ile de müsaleha yapılmı~ olup abitnamenin ye
dinci maddesinde devleteyn reayalan arasında 
ticaretin bila mürnanaat ve arninen icrası ve 
devleti Rusya ile mün'akit ticaret muahede
sinde Cezayir, Tunus, Trablusgarp ocaklanna 
dair altını§ birinci maddesi işbu madde ile düs
türulamel itibar eder: (Rusya reayalanndan bi
ri Cezayir, Tunus, Trablusgarp ocaklan kor· 
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sanianna müsadif olup bunlardan seby ve is
tirkak olunursa yahut zikrolunan korsanlar 
Rusya ticaret seEinesini yahut malını alırsa dev
leti aliyye zikrolunan ocaklann üzerinde olan 
iktidannı imal ile bu veçhile esir edilmit Rua
ya reayalarmı tahlis ve ahzolunan sefine ve em
val ve e§yalannı ıeshabına istirdat ve lazım gelen 
zarar ve hasarlarını tahsil ettire. Devleti aliyye 
tarafından verilen fennanlar Cezayir, Tunu s ve 
T rablus ocaklan tarafından İcra olunmadığı ha
beri vürudunda badettah.kik oldukta Rusya el
çisi yahut maslahatgüzan tarahndan deraliyye
me inha olundukta o tarihten iki ay itibarile 
yahut mümkün olursa dahi mukaddem hazine
yi hümayunumdan tazmin ve terazi hususuna 
devleti aliyye taahhüt eder) deyu ahit ve if!IU"t 
kılınmış olmakla Nemçelu ve Rusyalu ııefinele
rine zinhar taarruz vukuundan mücanebet o
lunması .•. Evahir recep 1206 (4). 

Bu hükmün yukarısına (Mucibince amel 
oluna) diye hattı hümayun ıke§ide kılınmıt ve 
birer sureti Tunus ve Trabluagarba da tebliğ 
olunmuttur. Dört ay sonra, yani 1206 zilkadesi 
sonlannda ocaklara tekiden bir fennan daha 
gönderilmişti (S). 

1206 senesi içinde Cezayirlilerle Trablu._ 
lular arasında ihtilaf çıkmış ve lstanbulca da 
duyulmuş olduğundan ocaklar arasında müna
zaa olması tanı diyanete layık olmadığı gibi bi
ribirlerile ittihatları mucibi kuvvet olup ihti
laflan §İkestü ıbazuyı iktidarlanru mucip olaca
ğından iyi geçinmeleri Cezayir ve Tunus J,eyle
rine tenbih olunmuştu (6). 

( 1200 - 1785) de Cezayirlilerle lapanyollar 
arasında yapılmış olan muahedede Oran ve 
Marsalkebirin Cezayire terki kararlaşnu§tı; fa-

(1) Divanı hümayun mühimme defteri No. 
186. Sayfa 16. 

(2) Divanı hümayunu mühimme defteri 
numara: 198, sayfa: 91, evail şaban 1206. 

(3) Nemçe devleti tarafından verilen se
nette Cezayir ocağının da muvafakatİ olduğu 
musarrahtır. 

(4) Milliimmei rikap, numara: 198, say
fa: 78. 

(5) Mühimme defteri, numara: 186, say
fa: 221. 

(6) D. H. M. 186, sa.yfa: ·95. 
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bt Madrit hükumeti bazı ticari menfaatlar elde 
etmek için bu mevkiterin boşaltılıp teslimini ge· 
ri bırakıyordu. Dayı, lspanyollara yılda dört 
milyon para ve bin kadar insana mal olan bu 

' ağır yükü İspanyollarm batlarından atmağa 
hevesli olduklannı ve acele ettiklerini bildiğin
den hiçbir müsaade verrneğe yana§mıyordu. 

General (Oreilly) nin bozulup kaçışından 
sonra lspanyollara muti olan kabileler de vergi 
vermerneğe ve erzak getirmerneğe başlamı~· 

lardı (1). Sancak bey i ise daima Or ana taarruz 
ediyor ve mevkii kuşatmış duruyordu. 

14 Eylul 1780 de Mehmed Bey muhasa
raya ilaveten su yollarını da kesmişti. 26 Ey-

. lU! 1784 de Don Pedro Guelfi'nin şiddetli mü
dafaası olmasa, mevki elden gidecekti. Fakat 
bu kumandanın gayretine rağmen ocağın bay
rağı kırmızı ~toya çekilinciye kadar muha
sara kaldınlmadı. 

Oranın teslimi müzakereleri sırasında bir 
hadiseyi tabiiye iki tarafın da istediği netice
yi tacil etti. 

8 • 9 Eylul 1790 da sabah saat birde zelzele 
oldu. Oç dakikada hemen bütün evler, kilise
ler, umumi binalar, 'surlar yıkıldı. Yıkılan bi
naların altında üç bin kişi ezildi. Asturi alay· 
lan miralayı Don Nikola Garçia hemen bütün 
alayı ve aileaile (Alkazar) ın enkazı altına gö
müldü. Ayni zamanda geceleyin Jimanda me
şalelerle kalafat edilmekte olan 74 toplu Bril
lant gemisi tutu§tu, şehirde yangın çıktı. Bir 
çok fena adamlar bu karı§ıklıktan istifadeye 

ıko§tular. Kumandan raporunda demiştir ki: 
(Bir takım fena adamlar zenginlerin evlerini 
öyle talan ettiler ki dü,man yağma etse, bu l<a· 
dar harabiye sebep olmazdı. Derhal yapılan 
cezalar ve tazyikler dahi edepsizleri durdura· 
madı). Zelzele sarsıntılan 22 Teşrinisaniye ka
dar sürdü; 6 Kinunusani 1791 de tekrar başla
dı. Zelzelenin ba§ladığından itibaren Mehmet 
Beyin ııjskerleri duvarlarda açılan yarıklardan, 
boşluklardan Orana hücum etmeğe kalkıştılar. 
Mevki ılumandanlığını eline alırus olan Cum
bre Hennose harbe yarar ( 1500) ·ki,i toplaya. 
bitmişti; bu kuvvetle küçük muharebeler ya
parak Mehmet Beyin hücumunu 17 Teşrini
evvele kadar durdurdu. Bu sırada istihkamları 
tamir etti. Yeni bataryalar koydu ve Mehmet 
Beyin (18.000) kişi ile yaptığı (12) günlük 

taarruza dayandı. 
26 Teşrinievvelde Ispanyadan (7.000) as

ker, çadır ve erzak geldi. 29 Teşrinievvelde 
Mehmet Bey şiddetli mukabele görerek biraz 
geri çekild., fakat yine yakında ordugahta idi. 
Cezayirden istediği imdat gelmedi. Er geç ele 
geçecek olan şehri hücumla zaptederek ahali 
beyninde şöhret bulmaması için dayının imda
dı esrigemiş olması muhtemeldir. Kendi kuv· 
vetile kalan bey, 1790 seneisi 3 ve 9 Mayısta 
ve 25 Temmuz ve 17, 18 Eylulde umumi taar
ruzlar yaptıysa da muvaffak olamadı. 

Bu uzun mücadele sırasında kıral mecli
si istihkamların tamirinin icap ettirdiği mas· 
raftan korktu. Oranda bir ticarethane açabil
mek şartile Oran ve Marselkebirin Mehmet 
Paşaya terkini Kıra l Şarl'a iMabul ettirdi (2) . 

1791 Nisanında Cezayire bir Ispanya elçi
si gitmiş, fakat vazifesinde muvaffak olama -
mıştı. Çünkü Cezayir divanı lspanyollara im
tiyaz verrneğe hiç yanaşmamıştı. Elçi 12 Ey
lulde tekrar geldi. Mehmet Paşa ölmüş, yerine 
Hasan Paşa geçmişti. Hasan dayı bunlara 
Djemagazevat civarında bir ticarethane açma· 
lı~rına ve senede (3.000) yük buğday satın 
aimaianna ve garp sahillerinde mercan avcılı
ğına ve arpa, buğday, bakla, yün, deı·i, balmu
mu ticaretinde müsavi fiyatlarda haizi rüçhan 
olmalarına ve fiyatların Maskara Beyliği ile 
kararlaşmasına ve Maskarada bir lspanyol ti
caret ajanı bulunmasına müsaade etti. Bu mu
kavele 16 Kanunuevvelde kıralın imzasile tas
dik olundu. Bu mukavele lspanyollara paha
lıya mal olmuştu. Çünkü hediye olarak büyük 
meblağlar vermiş olduklan gibi yılda da 
( 120.000) livr verme ği kabul etmişlerdi. Bu 
Bu husus, ma.hrem bir madde idi. 

17 Kimunuevvel 1791 (1206) da Oran ve 
Mersalkebirin boşaltılmasına ba4landı. 1792 
(1207) martında bitti (3). İspanyollar son 

( 1) Grammont. 
(2) Grammont. 
(3) Hasan Pa§a zamanmda Oranın alın

dığına dair bir kitabe kırmızı burcun kapısı
nın üzerinde mevcuttur. Cemmaa Gazavat mev
kii şimdiki (Nemours) kasabasın ın bir kilomet
re şarkında deniz kenarında 'bir mevkidedir. 
Bir ismi de (Taunt) tur. Gazilerio toplanma 
yeri demektir. 



zamanda Oran'dan Kartacna'ya götürmüş ol
duklan top ve mühimmatı da getirip verdiler. 
Fransızlar bu muahededen hiç hoşlanmadılar. 
Cezayirit•ı lspanyollarla diişman kalmasında 
faydaları vardı. Cezayirin mahsulatının yegane 
alıcısı olarak kalıyor ve siyaseten Ispanya ü
zerine müessir oluyorlardı. Fransızlar kendi • 
leri tavassut ederek Cezayirle lspanyayı barı ş
tırdıkları halde İspanyalıların Fransız ticareti
ne vurdu'<ları darbelerden acı feryatlar kopar
dılar. Fakat Ispanya ile Cezayiri uzlaştıran 
Fransızlar değil, hakikatte ahval idi. 

lspanyollar Oranda daima beş altı . bin 
muhafız tutuyor, onlara dört milyon sarfediyor 
ve sefaJet çekiyorlardı. Buna mukabil Şimali 
Afrikanın bir limanında ve kalesinde muhasa
rada bulunmuş olmaktan başka fayda ve şeref 
kazanmıyorlardı. Oran ve Mersalkebiri Ceza-
yiı·e terketmek 
hakim olacaklar 
mEmleket dahili 

suretile memleket ticaretine 
ve bütün garp k"'bileleri ve 
1 spanyolların serbestçe gezip 

ticaret ve mercan avı yapmalanna açılacaktı. 

Bu vaziyet elbette eskisinden daha şerefli 
ve karlı idi. Bu doğru düşünceler İspanyolları 
Ceııayiı-lilerle anlaşmağa sevketmişti. Bu mua
hededen sonra Fransız ve lspanyol ticaret ~ir
ketleri arasında rekabet başladı. Zahire fiyat
ları yükseldi. Beylik bundan çok kazandı; 

Fransızlar ise muhtac olduklan zahireleri ucuz 

ucuz alamaz oldular. Fransız ticareti hisso· 
!unacak derecede azal dı. Kostanlin beyinin 
bir isyanı esnasında memlekette hasıl olan 
buhran devrinde Fransızlar artık kazançlı ol· 
mıyan Şimali Afrika ticaret müesseselerini teı·
ketmeği bile düııür..müşlerd i (1). Ticaretlerin
den kaybetmeleri Fransızları, Ceı~ayiri büsbü
tün zaotederek umum eyaletin mahsulatını el
lerinde bulundurmak bırsını uyandırmış ve oca
ğın imhasının kökü bu tarihte atılmıştı. 

Oranın tabiiyesi 179?. martında bitmiş ol
makla beraber garp beyi şehrin bo§altılmasın· 
dan daha evvel iceri girrneğe emir almıştı. Şu
batın yirmi dördünde Mehmet Bey parlak bir 
alayla Orana girdi. Şehirdeki islam, hiristiyan 
bütün ahaliye iyi muamele etti. lspanyollardan 
memleketine gitmek İstiyenlerden gemicilerin 
fazla navlun almalarına mfuıi oldu. Oranın 

anahtarları lstanbula gönderiterek padişaha 
takdim olundu (2). 
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Hasan Paşa ıyı huylu, halim, iyiliği ister 

bir zattı. Ekser cürümlerden idam cezasını kal
dırdı. Esirlerin halini hafifletti. Fakat idare 
başında bulundukça o da eski daydar gibi ih
tiyatlı ve herke'.Sten şüpheli oldu. Dayılıkta 
rakibi olup lbapse atılan Sipahi Ağası Ali Ağa 
hapishanede öldü. Titeri ve Ko.stantin sancak 
beylerinin sİpahi ağası taraftan olduklan işi· 
tilmişdi. Bunların kaldırılmasına paşa lüzum 
gördü. Titeri beyi (merkezi Medea) Vezned 
Mustafa Bey sancağın vergisini getirmişti. Pa
şanın çavuşlarının kendisini aradığını haber 
alınca kaçtı. Abdülkadiri Geylani türbesine sı· 
ğındı . Yerine ( Debbah) lakaplı Mehmet Bey 
tayin olundu. Fakat paşa, Kostantİn beyi Sa
lih Beyden bu kadar lcolay kurtulamadı. Sa
lih Bey bin Mustafa aslen lzmirli idi. (1138 • 
1725) de doğmuştu. Y eniçeriliğe girerek Kos· 

tantine gitmiş ve orada şöhret bulmuıı ve san
cak beyi (Ahmet el Kulali) nin kızını almış 

ve (1179 • 1766) da beyin halifesi olmuştu. 

(1185 • 1771) de sancak beyi tayin edilmiş ve 
yirmi bir senedenberi bu vazifeyi yapmakta bu· 
lunmuştu. Yiği t olduğu kadar idareli idi. 
Veled Ammur ve Tug urt üzerine sefer yaptı 
(1189. 1775) İspanyol taarruzunda harbe i§· 
tirak etmiş ve yararlık göstermişti. Sancağın

da kendisini ahaliye 'Sev dirmişti. Kostantinin 
imar; tezyini ve tahkimi ile uğraşıyordu. Ha· 
san Paşa bu nüfuzu tehlikeli görüyordu. Za
ten Ali Ağaya merbutiyeti de söylenmişti. O 
sıı·ada Kostantİn istihkamlannı tamir ve tak
viye etmesi de istiklal davasına kalkacağına 

delil olarak gammazlandı. Salih Bey azloluna· 
rak yerine (Sebeu) kaidi İbrahim Eşşerifi Bey 

( 1207 - 1792) ağustosun sekizinde tayin olun
du ve ihrahim Bey altmış süvarİ ile Kolstanti· 
ne gitti . .Salih Bey, paşanın ı:tendi hakkındaki 

itimatsızlığmı ve şüphesini biliyordu. Azli ha
berini işitince malını ve parasını alarak Bona 
gidip oradan memleketine dönmek karannı 

vermişti. Fakat şehirdelci Türkler ve yerli ma
iyyet mubafızlan kendisine kimsenin ilişemi
yeceğini temin ile alakoydular. İbrahim Bey 

(1) Grammont. 
(2) Grammont Oranın iki altın anahtar; 

ile şehrin ı;ei}ffielerinden doldurulmuı,ı iki testi 
suyun İstanbula nakledilmesi şartının da tspan
yollara tahmil olunduğunu yazıyor. 
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geldi, hükmet konağına yerletti. Salih Bey de 
kendi 'evine yerletti. Dört gün sonra Salih 
Beyi seven yeniçeriler ve muhafızlar Ihrahim 
Beyi maiyyetini basıp öldürdüler (1). Şehri, 
kısmen yağma ettiler. Kıtaller oldu. Salih Bey 
.bu hareketi iyi ve doğru bulmadı. Tertip eden
lere hiddetlendi. Fakat idareyi eline aldı. la
yan haberi ağuatosun 23 ünde Cezayire erit
ti (2). Hemen ayni ıgünde Kostantin (Hüse
yin bin Buhanek) tayin olunup ve yalı vekil
harcı ve sipahi ağıisının kumandaaile asker ka
tılıp yola çıkarıldı . Yeniçeriler cebri hücumla 
ıehire girdiler. Salilı Bey (Darülbek - Bey 
Sarayı) de barikat yaparak dayanmak iste
di (3). Fakat ıleabii olmadığını görünce teslim 
olmak için çıkarken tutulup boğuldu ve malı 
miiaadere olundu (4). Salilı Beyin maiyetindeki 
bütün memurlar müthiş it kencelerle öldürüldü
ler. Cezayirden gelmiş olan asker büyük ga
nimat alarak ıavdet ettiler (5) . 

Kostantin sancak beyliğine geçen Hüse
yin Bey (Buhanek Hasan) beyİnı oğlu idi. 
Babıılaı Koatantinde ölınii'§ ve Seydi el Ahdar 
camisine gömülmüştü (6) . Salih Beyin me
muriyeti esnasında Kostanlinde oturmaktan 
korkarak Cezayire çekilmişti. Hüseyin Beyin 
iki sene memuriyeti sulh ve sükunla geçti. Müt
hit bir 1ıastalığa uğrayarak muztariı> iken Ce
zayir dayısının bir gazabı esnasında idam ka
ranna uğradı. Biçareyi h~ta halinde (Iç Kale) 
hapishanesine götürerek boğdular (1794 tet
rinisani - 1209 Recep). Hüseyin Bey de Salih 
Bey gibi Kastantinde iyi eserler bırakımş
br (7). 

Salih Bey ortadan kalkmış olmakla bera
ber Hasan Pafll yine meraktan kurtulamadı. 
Titeri beyini iki senede iki defa deği§tirdi. 
Carp beyi Mehmet Beyi de nüf uz ve kuvvetin
den dolayı tehlikeli buluyor ve g izlice taras
sut ediyordu. 1207 senesi iptidalarına doğru 

Cezayirlilerle Felemenk arasında harp ilan o
lundu. Cezayirliler dört ay içinde tesadüf olu
nacak F elemen k gemilerine dokunınayıp on
dan sonııı. tutulacak gemilerin z'aptolunacağı
nı bildirdiler. Bu dört ay içinde reisierin tutup 
getirdikleri 9 Felemenk gemisi serbest bıra
Kıldığı gibi, tutanlar da muahaze edildi. Fakat 
mühletin bitamından sonra lzmirdeki hirist.i
yan tüccarlar iki Felemenk gemisine (350) ke-

se kıymetinde meta koyarak göndemıi§ oldukla
rından bu gemiler korsanların eline dütmü, 
ve Osmanlı te~sının mallanndan bat ka 
gemideki iki bin keselik eıya da iğtinam olun
mut lu. Padi§Bh bunların Osmanlı tebaasının 

malı olduğundan geri verilmesini kaptan pa
~nın mübat iri ve tüccarlann vekili ile irsal 

eylediği fermanla irade ediyordu. Fakat Ceza-

( 1) İbrahim Beyin mezar taşı ( Kostan
tin) in Fransızlar tarafından zaptı esnasında 

Hacı Ahmet Beyin sarayının mahzeninde bu-
lunmuştur. 

( 2) Grammont. 
(3j Güstav ve mersiye. 
( 4) Salih Beyin mezarı Camielkettani

dedir. 
(5) Grammont buradan alınan ganimetin 

on iki milyon altın olduğunu ve Salih Beyin 
üzerindeki murassa hamailin (275.000) dinar 
kıymetinde olduğunu yazıyorsa da pek mü
baHgalrdır. 

(6) Kostantİn beyliği yapmış olan Hasan 
Beyin mezar taşı şudur: 

Haza kabri el merh um 
H asan Bey ibn Hüseyin 
Bi keremil ıhay}"~l kayyum 
Rahmetullahi teala aleyh 

Sene 1167 
(Güstav Mersiye) 

(7) Salih Bey Kostanlinde şehir civarın
da (Kantara) köprüsüne başlamıştı. Hüseyin 
Bey bu köprüyü tamamladığı , Salih Beyin §e

hirde medreselerde yaptırdığı mezar taşındaki 
yazılardan anla§•lryor. Hüseyin Bey de (Darül
bek - Beyin Evi) mahallesinde hükumet ko
nağı yaptırmış olduğu, mevcut kitabeden an
laşılıyor. Hüseyin Beyin mezarı da babası gibi 
Seydi el Alıdar camiindedir. Mezar taşının ya
zısı aşağıdadır: 

Bismillahirrahmanirrahim 

Teveffa el merhum bi kerem 
El hayyül kayyumül muazzam 
E'sseyyit Hüseyin Bey 
İbnülmerhum esseyyit 
Hasan Bey yevmüssebt 
Ettasi min recübtil fert 

Sene 1209 
( O üstav Mersiye) 



yir divanı vak'ayı hikaye ederek gemilerde 
mevcut eşyanın markaları ve kaimeleri Fele
menk namına olduğundan düııman malı sayıla
rak iğtinam olunduğunu ve reayamn malları
nın Felemenkli,den istemeleri lazım geleceği
ni arzetmişti. Mübaşir ve tüccarlar elleri bo§ 
olarak döndüler. Bu maliann iadesi hakkın

da divanı hümayun tekrar ve ~iddetle dayıya 
emretmiş ise de bundan da bir şey çdmıanuştır 
(Evail şevval 1208). Bu esnada meçhul se
beplerden dolayı Osmanlı Hükumeti Cezayire 
darılmıştı. Yukarıdaki meseleye dair yazılan 

hüküm de vezir Haısan Paşaya değil, Cezayir 
garp dayısına hitap edilmesi buna delalet 
eder (1). 

1208 senesi Rebiülahır ortalarında lzmir 
naip voyvodasına yazılan hükmün divanı hü -
mayundaki müsveddesine evvelen (Cezayir garp 
valisinin bu·-ıdan akdem hilafı rızayı ali evzaa 
içtisarına binaen fimabaat ocaklar için bir ma
halden bila ferman asker tahrir ettirilmemek 

üzere şerpf rizi sudur olan evamiri aileyyem 
muciplerince iktiza eden mahaller kaptan 
paşa tarafından buyrurlar neşr ve tesyir edil
miş olup) yazılmış iken çizilerek (bazı esbaba 
mebni fimabaat Garp ocaklan için bir mahalden 
bila ferman asker tahrir ettirilmemek) şekline 
konulmuştur (2). 

Divan kuyudatmda Cezayir Garp dayısının 
hilafı rızayı ali evzıu ve dargınlığın sebebi hak
kında bir kayda tesadüf olunamadiyse de işle
rin gidişine nazaran (1206) da Rusya ve Nem
se hükumetlerile müsaleha yapılması ve onla
rın gemilerine dokunulmaması hakkındaki em
ri-ı icrasında teallül ve teahhur vukuunun buna 
bais olması pek muhtemeldir. 1208 senesinde 

divanı hümayun bu teallülden sabırsızlanarak 

sadrazam tarafından Hasan Paşaya tevbihname 
gönderilmiştir. Cezayirliler Nemçe ile Osmanlı 
devleti arasındaki muahedeye riayette tered
düt ettiideri gibi seferden evvel Cezayirde 
Nemçe konsoloisu vekili varken şimdi vekil de
ğil, konsolos gönderilmesini istiyorlardı (3). 

Osmanlı memleketlerinden asker yazılma-
sının men'i ve kaptanı derya ve sadrazam tara
fından sıkıştınlması üzerine Hasan Paşa Os

manlı hükun>etinin yaptığı muahedeleri kabu
le mecbur oldu. 
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Hasan Patadan 1208 senesi Rebiülahınnın 
27 inci günü kaptan paııaya gelen mektupta 
(Moskov ve Nemçelu ile ruyı deryada kat'an 
taaddi ve taarruz olunmamak Üzere sulh ve aht 
olunduğunu, gerek hazreti sadrazama ve gerek 
kaptanı derya tarafianna mukaddema ilam 
edilmiş olup, lakin bu ane kadar gıerek asale
ten veya vekaleten bir adamlan tayin ve vürut 
ctmemekle) denilerek emri padi§ahiye itaat
kar olduğunu arz ve Nemçelunun bir konsolos 
tayin veyahut Cezayirdeki düveli nasara kon
soloslanndan birisini tevkil etmesi için Nemse 
balyozu nezdinde tebligat yapılması istirham 
olunuyordu ( 4). 

Divanı hümayun evvelleri Cezayirin sair 
devletlerle yaptrkları muahedelerin ~uretlerini 

isterken şimdi Hasan Paşayı bu kadar yumu
şattığına kanaatla bu mektubu Cezayirin Nem
se ve Rusya sulhnamelerindeki şeraiti kabul 
ettiklerine senet tutarak divanı hümayun kale
mine kayıt ve hıfzettirmiştir (5). Bu kayıt ya
pılmakla beraber divanı hümayun bu mektup
ta Rusya ile sulhun kabul olunduğuna kafi 
sarahat görmiyerek makanu sadaretten Moskov 
muahedesinin kabulünü tekrar Cezayire bil
dirmiş ve beylerbeyi o muahedenin de kabu
lünü iş'ar etınekle hükümlerde yine evvelki 
gibi (Cezayir Garp valisi Vezir Hasan Pa§B) 
e•kabı konulmuş ve kızgınlık zail olmuş

tur (6). 
Bu sıralarda Venedik, Hollanda, lsveç hü

kurnetleri müteakıben Cezayiriiieric muhare
beye tutuşmak tehlikesine düştülerse de altm 

( 1) Di va m hümayun mühimme defteri, 
numara: 200, sayfa;. 173, Cezayir Garp da yı
sına. 

(2) Divanr hümayun mühimme defteri. 
numara: 200, sayfa: 28. 

(3) Divanı hümayun mühimmei müstace
le defteri, numara: 186, sayfa: 337. 

(4) Divanı hümayun mühimmei müstace
le defteri, numara: 186, sayfa: 338. 

(5) Divam hümayun mühimmei müstace
le defteri. numara: 186, sayfa : 338. ll Ra
mazan 1208 kayıt tarihi. 

(6)Divanı hümayun mühimmei müstace
le defteri, numara: 200, sayfa: 210. Eva i! Zil
kade, 1208. 



72 

pahasına kurtuldular. Bir müddet sonra Da
nimarka ayni mü~külit karşısında kaldı. 

Portekizliler sulh yapınağa muvaffak ola

madıklarından reisieri Cebelüttarıktan çıkar
ınamağa çalıştılar. Bütün Avrupa Fransanın 
al~yhine kalkışnuş olduğundan Fransızlar Ce
zayirlilerle hoş geçinrneğe mecburdular. Çün
ki ' gittikçe el zerniyet ka7Janan 'hububatı ancak 
Cezayirden tedarik edebiliyorlardı. Cezlayirde
ki Fransız konsolosu (Valier) dayılara yaran
mak için mümkün olanı yapıyordu. Valier'in 
babası Cezayirde konsolosluk etmiş olup ken
disi de orada büyüdüğünden bütün eşraf ve 
ayanı tanıyor ve lisana da vakıf olduğundan 
Fransızlann sıkıntılı zamanlarında çok işe ya
rıyordu. Ingilizler ise Fransızların sıkıntıları

nın çoğalmasına çalışıyor ve Fransızlara erzak 
verilmemesini dayıya teklif ediyorlardı. Valier 
Ingilizierin teşvikint boşa çıkardı. Dayı kaba
dayılık ederek Fransızlara taraftar oldu. Fran
saya cok miktarda erzak ve hububat, tuzlu de
ri vesaire çıkarttı. Şark ve garp pazlariarını 

Fransızlara açınakla da kalnuyarak Fransaya 
e.rzak taşıyacak gemiler Cenevelilere ait oldu
ğundan Cenevizlilerle de sulh yaptı. Yerliler
den yapılan mubayaat için avans verdi ve bila
hare, istemeksizin Direktuvara beş milyon 
frank ikraz etti. Hasan Pa~ mert ve cömert 
idi. Franlsızlara taraftar olursa müttefik Av
rupa devletleri tarafından ezileceği kendisine 
söylendiği halde yine Fransızlara karşı hare
ket etmedi (1). Fakat Fransızlar bu iyiliğin 

ve dostluğun muıkabili olarak Cezayiriiierin iki 
(Şebek) gemisinin Provens sahillerinde Napo
li ve Ceneveliler tarafından batınlmasına göz 
yumdular. Yalnız bu gemilerin tayfalarını 

(Vestal) fırkateyni ile Cezayire gönderdiler. Ha
san Pa~ bu meseleden dolayı kızarak Fransız 
konsoldaunu ve Fransızlan memleketten çı

karmağa emir verdi ; fakat iki gün sonra cay
dı (1792). 

Müttefik devletler Cezayiriileri Fransızla
ra karşı ıkullanmak için Yahudileri araya koyu
yorlardı. hasan Paşa bütün ticaret işlerini 

Yahudilerin eline vennişti. Mecliste sözleri 
çok geçiyordu. Külliyetti para sahibi olmuş
lardı. HükUmetin nüfuz)~ adamlannı para ile 
elde ederek memleketin gizli hakimi kesilmit
lerdi. Kendi ırkianna mabaus ineelikle Ceza-

yirlilerin ihmalci ve rüşvetçi huylarını öğren
mişler, fakat dahili siyasete kanşmanuşlardı. 

Hizmetlerini, pek iyi ödiyen, Avrupa devletle
rine satınakla kanaat ediyorlardı (2). Fakat 
kudretlerini göstermek ve açıkça sözlerini yü
rütmek arzusuna sürüklendikl~ri zaman gel
mişti. Bu arzu cesurane bir teşehbüs idi. Bir an 
için muvaffak olamazlarsa Yahu di cemaatini 
mahva sürüklerneleri şüphesizdi. 

Yahudi cemaatinin o zaman reisieri Jozef 
Bakri ve Neftali Busnaş idiler. Bunlar yir
mi sene Cezayirde mühim roller yaptılar. Ha
riçte kurduktan gizli polis teşkilatı ve dahil
de muntazaman haberleştikleri küçük tacirler 
ve evden eve dolaşan çerçiler vasıtasile en giz
li işleri ve tertipleri duydular. Hasan Paşanın 
şahsi emniyeti hakkında haberler vererek da
yının efkan üzerine büyük hakimiyet kazan
dılar (3). Sancak beylerin in entrikalanndan, 
zulümlerinden malumat alarak onların azil ve 
nasıpları ve hatta hayatları hakkında müessir 
oldular. Yahudi reisieri mahir ihtikarcı, çok 
zeki ve lüzumunda cömert ve fedakar oluyor
lardı.' ( 1207 - 1797) de Titeı i beyi Vezneci 
Mustafa Bey Abdülkadiri Geylani türbesine 
sığındığı vakit dostlar_ı ona yardım etmeğe 

korktular. Halbuki Busnaş yanına gitti, yiye
cek götürdü, teselli etti ve dayıya tavassut 
edeı·ek affettirdi. Mustafa Bey göz,den düşmüş 
ve verilecek paranın geri alınmasında pek az 

ümit varken Busnaş o felaketli zamanda ona 
lcülliyetli para verdi. Fakat Mustafa Bey 
(1209 - 1794) de Kostantin beyi olunca eya
letin bütün ticareti Bumaşiarın eline düştü; 
onların nzası olmadan sancaktan bir dirhem 
crzak çıkamaz oldu. 

Müttefik devletler Cezayirden Fransızla

ra erzak verdirmemek ıçın Yahu dilere 
müracaat ettiler. Müttefiklerin galip gelece
ğine onları kandırdılar. Cebelüttanktaki asker
lerin erzak müteahhitliğini Yahudilere verdi
ler. Fakat Yahudiler iki tarafa da çalışıyor

lardı. Fransız ordularının da erzak müteah
hitliğini almı§lardı. Bu taahhüt bilahare Ceza
yirio felaketine sebep oldu. 

İngilizler yeni bir plan tertip ettiler. Kon-

(1) Grammont. 
(2, 3) Grammont. 



solasiarına emir vererek her ne pahasına olur
sa olsun Cezayiriileri Portekizlilerle sulh ettir
meğe çalıştırdılar. Bu suretle reisler Cebelüt
tarık Boğazından tehlikesizce çıkarak Ameri
kadan Fransaya erzak taşıyan Amerika gemi
lerini vurup Britanya ve Manş sahillerine er
zak gelmesini menetmiş olacaklardı. Ingiliz 
konsolosu işinde muvaffak oldu. Cezayir Por
tekizlilerle sulh yaptı. Fakat Fransız konsolo
su da Vekilharç Ali ve Hazinedar Mehmet 
Ağaların ve ayanın muhalefetine rağmen 

Amerikayı Cezayirle barıştırarak Ingilizierin 
entı·ikasını boşa çıkardılar. 

Sebeau kaidi Mustafa Ağa (Kabili) )erin 
istiklal fikirlerine zorlukla kar§ı koyabiliyordu. 
Mustafa Ağa ehemıniyetsizi bir mönazaayı se
bep tutara!~ Flissaslann Reisi Hüseyin lbn Cam 
monu haçtan dönüşünde Cezayirden geçerken 

. boğdurdu. Bu mesele Flisa'ları ve müttefikle
rini ayaklandırdı ve karışıklık dört sene sürdü. 

Fransız konisolosu Valier'in kayınbiraderi 
olup Tulonda Ingiliz işgali esnasında belediye 
memurluğunda kalmış olduğundan Fransızlar

ca ölüme mahkum edilmiş ve bu mahkmiyetin
den dolayı (Kartacna) ya kaçmış olan (Meyf
run) un affi için Hasan Paşa Fransa hükUme
tine müracaat etti. Fransızlar da vatanına hi-

yanet etmiş olan bu adamı affetmediler, Hasan 
Paşa bundan ınuğber oldu. (Ajans d'Afrik) le 
münasebetini kesmesini Kostantİn beyine em
rctti. 

Cezayirde ticaret yapmakta olan eski (Af
rika Şirketi Kıraliyesi) nin yerine (Ajans d'Af
rik) kaim olmuştu. Dayının bu hareketini Fran
sızlar, konsolasun kendi !ı.ayın biraderini kur
tarmak için dayı nezdinde teşebbüste bulun
muş olmasına atfederek konsolosu azlettiler. 
Yeni gelen konsolos, Valier'in yerini tutarnadı 
ve Hasan Paşada da eski Fransız dostluğu kal
madı;; Fransızlar Cezayirden erzak alamaz ol
du. Yalnız Bakri ve Busnaş Fransaya erza.k 
VCI'mekte devam ettiler. Fakat Fransızlarda 

para kalmadığından aldıkiarına mukabil senet 
veriyorlardı. 

Hasan Paşa Cezayir hazinesini doldur
mak için sık sık sancak beylerini değiştirerek 
mallarını müsadere ediyordu. T\teri beyi Me
hemmedüt Dabbah (1794 - 1209) da Bursalı 
lbrahimle tebdil olundu. O da (1797 _ 1212) 
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temmuzunda azil ve Şerşelde ikamete memur 
edilere'k beylik Seyidi Hasana verildi. 

Kostantİn beyi (Buhanek Hüseyin Bey) 
1209 - 1794 teşrinisanisinde haps ve idam o
lundu. Hüseyin Beyin mevkiini Mustafa Bey 
aldı. Fakat 1797 de altı bin ticişi ile Tunus mu
harebesinden dönerken öldürüldü; Kostantİn 

Beyliği Mustafa bin lnglize verildi. 
Sancak beylerinin içinde yalnız Garp san

cağı beyi Mehmet (bin Osman) Beye kimlae 
ilişemiyordu. Bu zat (Kebir) yani Büyük 
lakabını almıştı. Sancağın vergilerini Cezayire 
götürüp teslim ile dönüşünde ( Sebeah) lann 
nezdinde birdenbire öldü. Zehirlendiğine hük
medenler olduysa da ortada hiç bir ispat yok
tur. Mehmet Beyin iki oğlu kalmıştı. Mehmet 
Mükelleş ve Osman adlarında idiler. 

Ikisi de müteakiben Garp sancağında bey
lik yaptılar. Osman Bey yaşça küçüldü. Fakat 
Oran muhasarasında çok hizmetler yapmış ol
duğundan babası sancağın garp kısmını onun 
idaresine vermişti. Dayı da Mehmet Beyin 
vefatında sancak beyliğine Osman Beyi ge
çirdi (1). 

Portekizliler Ingilizierin tavassulu ile 
Cezayirle yaptıklan sulhu bozdular. Dayı da 
kızarak bu sulha vasıta olmul!' olan Ingilizlere 
harp ilan e tti. Ingiliz konsolosu ilk gürültüde 
gemiye kaçtı. 

Dayıyı yumuşatmak, hanştırmak için Bak
riyi harekete getirmek icap etti. Bakri dayının 
ayağına kapanarak Ingiliz !c:onsolosu ile ba
rıştırdı. 

Hasan Paşanın ayağındaki çıban iyi tedav.i 
olunamadığından kangran olarak paşa 1213 
Rebiülevvel (14 Mayıs 1798) de ve!at etti. Kı
sa süren hastalığı esnasında yeniçeriler ayak
landılar. Elli kadarı Cenine sarayına girip 
yağma etmiş ve hatta paşanın odasına bile so
kulmuşlardı. Vekilharç koşup yetiımiş ve asi
lerin bir kısmını öldürtmüş, bir kısmını döğ
dürerek meseleyi kapatmıştı (2). 

( 1) Grammont. 
(2) Hasan Pa aya ait kitabeler şunlardır: 
I. - Mustafacia ve ıVe Belkur yolu üze

rinde birer çeşme ve (B'irmand Reis) meydan
lıgında Biiri Hadim ve Teksür Ayn çeşmeleri· 
ni Hasan Paşa yaptırllll'§tır. Tarihleri 1208 ve 
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-13-

Mustafa Dayı Plı§a - Huyları - Avrııpalılarla rniinasebeli - Napolyonun Malta se/ e· 
ri- Fransaya ilam harp- Miitareke ve müsalelw - Tekrar ilanı harp - Gizli 
tkmlıık temimttı - Fesat tertipleri - Tela·nr sul/ı - TiNmi tarikati - Osman Bey 
ayni madhiye ilerledi- Osman Beyin azli {1215) - Titeri ve Kostantin beylerinin 
azli - Napolyorıun §iddetli talepleri - İngiliz konsolosunım hovardalığı - İngiliz 

doıwtı~rnısı - 1 ngiliz entrikaları :- Su.ilwstler - Y alııulilerin öldii. ı:iilınesi 
- Ahmet Pa!)urıın dayılığı -

Mustafa Bey Hasan Paşanın yeğeni ve 
hazinecisi idi ve hazineciliğe Bosnaşın tavsiye
aile getirilmi~ti. Binaenaleyh dayıbğa geçince 
bütün eyaJet Yahudilerin niifuzu altına girece
ğinden dayıbğa gelmesini Bosna§ çok arzu 
ediyordu. Fakat Mustafa Bey mevkiin tehlike
sinden dolayı daydığı istememiş ve iktidarsız
lığından bahsederek sipahi ağasının intilıabını 

tavsiye etmitti. Fakat tavsiyesi kabul edilmi
yerek da,Yrlığa getirildi. ~Mustafa dayı çok ta
ınahkirdı. Amcasının mallarını ailesinden ta
mamen aldı. Paralann yerini göstermeleri için 
amcasının kansını ve kayın biraderini hapset
tirdi. Kendisinden evvel gelenlerin yaptığı 

ıniisadere u~uliinii yeniledi. Bin türlü bahane
lerle biitü'n milletierin konsoloslannı sıkıştıra
rak para aldı. 

Ingiltere, Ispanya, Danimarka fena mua
melelere uğradılar. lsveç konsolosu mülikat es
nasında dayıyı kızdırdığından kılmçla biicuma 
duçar oldu. Salnnmı§ olmasa kellesi uçmu§ o· 
lacaktı; fakat bütün Avrupa devletleri çok 
meşgul oldu·klanndan kimse zorluk çıkarmak 
istemiyordu. Fransız konsolosu Moltedo gel
diği vakit adet olan hediyeleri getirmemiş ol
duğundan dayının gözünden dii§mÜ§tii. 

Direktuvar biikıneti ltalya esirlerinin br· 
rakılınasını isteyip durduğu halde dayı koyu
vermiyordu. Konsolosun gelmesinden bir kaç 
giin sonra Fransız donanmaamın mühim bir 
ordu ile denize açıldığı duyuldu. Cezayirliler 

1212 dir. 

II. - Keçava camisini yaptırmıştır. Tari
hi 1209 dur. Keçava camisini Fransızlar Ceza
yir •katedrali yapmışlardır. 

III. - Babı Azunda bir yeniçeri kışiasın

dan almınrş lkitabenin tarihi 1211 dir. 

bu kuvvetin kendilerine karşı geleceğinden 

endişe ettiler. Fakat Napolyon Maltaya gitti. 
Ciiz'i mubasaradan !sonra zaptetti. Orada de
mirlere vurulmuş olan müslüman esirleri hır· 
tardı; kendi propagandasına alet olmak için 
bunları serbest bıraktı ve Maltanın zaptile bu 
korsan yuvasının yıkıldığını ve islam aleminin 
bunların fenalığından ıkurtulduğunu her taraf
ta söylemelerini tenbih etti (1). 

Napolyon 1213 senesi muharreminin 17 in
cı ;iioii lskenderiyeye çıkmıştı (2). Bu su
retle Fransa Osmanlı biikumetine filen harp 
açmış olduğundan Osmanlı hükumeti de Mı-' 

sır valisi Ebubekir Pa§<lya düşmana mukabe· 
le ve miidafaa emri vermi§ ve Sayda valisi 
Cezzar Paşayı külliyetli askerle Mısıra imdat 
eylemeğe memur etmişti. 

Trablusgaı·p ocağrna, teçhizi sefain m.<\d
desine hale! gelmernek iiz:'ere Trabluıs ocağın

daki piyade, süvarİ ve çarha topları ve aşayir
le beylerbeyinin binnefs ve serian f sıkenderi
ye ve Re§İd taraflarına varıp ve sarasker İbra
him Paşa ile haberleş-ip düşman üzerine hiicum 
etmesi bildirilmiş ve Tunus ve Cezayir ocak
Ianna da a§<lğrdaki hiikü'm gönderilmişti: 

Cezayiri Garp Valisi Hasan Pa§<l iclale
ye biikiim ki: 

Fr~sa ile Devleti Aliye beyninde mii-

( 1) Sen Jan şövalyeleri Ra dostan koğul
duiktan sonra Maltada yerleşmişlerdi. Burasını 

da Napolyon alınca hükumetleri bitti. Fakat 
tarikatleri devam ediyor. HaHi (Grand •Metr)
leri intihap olunmaktadır. (1 929) da (Grand 
Metr), (Prince Galeas de Thun Hohenstein) 
idi. İll:.istrasyon( Numara: 3398). 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri , 
numara: 207, sayfa: 19, Evasıtı Safer 1213. 



salehanın feshine dair bir guna haber varid ol
manuşken bu esnada Fransa seııkerdelerinden 
Bonaparta nam ceneral külliyetli donanma sefi. 
nelerile denize çıkıp it bu sinei mübareke muhar
remül hareminin 17 inci günü lskendeıjyeyi 
Mısrr tarafına azimet ve ls:kenderiyeye bağde
ten duhul eylemekle. ....•. 

Mısır valisine hattı hümayun gönderil
mi~ ve Cezzar Ahmed Pa§a külliyetli askerle 
tayin edilmi§ ve donanma tertibine gayret edil
mekte bulunmuş olmakla, siz ki Cezayirigarp 
valisisiniz. Taifei mesfurenin lakenderiye ta
raflannda neşreyledikleri ekaziyp ve eracif mi
aillu Garp ocaklan taraflarında da ağrazı falli
delerini sühuletle icra daiyesile muhteralan olan 
hile ve hud'alanna nazaran sizleri tağlit ve iğ
fal etmek arlusunda olacaklan dairei ihtimal
de olmakla, taifei mesfurenin mekr ve desise
lerinden bir an gaflet ve sözlerine bir an iti
mat caiz olmadığından ve ellerinden gelse mec
mu memaliki lalamiyeyi ifsat ve ümmeti Mu

hammedi izrara azmü cezm etmi§ bir kavmi 
mağrur olduklt'mı dahi bağteten lskenderiyeye 
hücumlannda Cezayir ocaklarını da lisana ge
th·diklerini bilerek ona göre mecmu mak
durunuzu sarfedip bir taraftan da sagiyr ve ke
bir külliyetli sefain tertip edip ve erbabı harp 
ve darbı ve mecmu alatı harbiye ve mühimma
tınızı tekmile bilittifak bezli vüsu ve rneknet 
ve bir canipten dahi taifei mesfurenin Tolon 

tersanesinden canibi Mısıra varmatanndan liec
Iil imdat tevarüt eden seEinelerinin amed şüd
lerinin inkıtamı ve cabeca lakenderiye tarafla
rında olan dananınalarından Tolona ve andan 
beri gelip gitmesi meczum olan mektup gemi>
lerinin ahzi zımnında Cezayirigarp ocağının 

el'an mevcut olan korsan seEinelerini bila te
vakkuf tayin edip taifei mesfurenin kesri kuv
vetlerini mucip ve Mısın Kahire ve olhavalide 
mukatalai müşrikin ile me§gul olan Ümmeti 
Muhammedin selametlerini müstecvip meııaii 
meşkure ibraza gayret ve donanınayı hümayu
numun tamamen teçhiz ve Bahri SeEide ihraç
lannda donanınayı hümayunuma iltihaklan zun
nmda işbu emri şerifim . .. . ile iı'sal olun
muştur, evabın safer 1213 (I)). 

Bu emrin birer suretleri Tunus ve Trab
lus beylerine gönderilmi§ ve u1rin ehemmiye-
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tine mebni dü§man eline geçmemesi veyahut 
mahalline herhangi bir sebeple vararnamaııı ih
timali dütünüterek diğer bir sureti rebiülevvel 
iptidasında baJka yoldan gönderilmek üzere 
yazdırılmııt ise de tehir edilmiştir. Divanı hü
ınayundaki kaydın üzerinde (Ba fennam ili be
talda hıhıolunmuştur) denilmiştir. Ihtimal ki, 

H~san Paşanın vefatı bu tehire sebep olmu§
tur. Çünkü ayni emir rebiülahır nihayetlerinde 
yeni beylerbeyi Mustafa Pa§aya yazılmıt ve 
aşağıdaki maddeler ilive olunmuştur: 

(ve Rusyalu tara.fından Akdenize donan
ma iraali ve Fransanın düşmanı olan Ingiltere 
donanmaaile bilittifak Fransızlara taarruzları 

mukarrer olmakla Cezayir gemilerinin dahi top
luca dolaşarak bulduklan Fransız gemilerine 
kahramanca taarruz etmeleri) (2). 

Cezayir bu ilk tebliğleri sükutla geçi§tirdi. 
1213 (1798) teşrinievvelinin 16 rncr günü Se
Iimi Salisin dayı Mustafa Paşaya gönderdiği 

beylerbeylik fennanile kılıç, souguç ve hil'at 
geldi (3) Fransaya ilim harbedilmesi de bildi
riliyordu. 22 Teşrinisanide tekitli bir emir da
ha yetişti ( 4). Ingiltere hükUmeti bu emirle
rin yapılmadığını biliyor ve yaptınnakta rs
rar .için divanı hümayunu her suretle tei§vik 
ediyordu. 19 Kinunuevvel 1798 (1213) de 
kapıcıbaşı gelerek Fransaya harp ilinını sureti 
kat'iyede tebliğ etti. Fırtınalı bir münaka§adan 
sonra dayı emre itaate' karar verdi (5). Fran
sız konsolosunu, başpapazını, konsoloshane 
memurlarını ve 12 Fransızı tutturup hapsettir
di. Fakat kapıcibatı gittikten sonra hapisten 
çıkardı. Bakri ve Bosnaş fransızlara çok yar· 
dım ettiler. Fakat bu yardımlan hüsnü niyet
ten ziyade Marsilyada mühim ticarethaneleri 
bulunmasından ve Direktuvann Fransadaki bü
tün Türk mallannın haciz ve Cezayir tebeaaı
nın hapsedilmesine emir venneainden ileri geli
yordu. Fransız konsolosu Maltedo'nun Ceoza
yirlilerden hüsnü muamele gördii:klerine dair 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 207, sayfa: ı41. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 207, sayfa: 82, evabiri Rebiillevvel 
1213. 

(3, 4, S, •·) Gramınont. 
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gönderdiği mektuplar üzerine Fransa hüku
meti de emrini geri aldı. Cezayirlilerle sulh 
yapmak üz.ere Konsolos Moltedo ile Dubois 
Thainville 13 Mayıs 1800 ( 1215) de Cezayire 

çrktılar (1). 
. Birinci konsülüh mektubunu dayıya verdi

ler ve mütareke yaptılar . İngiltere bu uyu§ma
ya çok muanidı. Cezayirle münalsebetini kes
rnek tehdidini yapacak kadar ileri vardı. Bu
na rağmen dayı 30 Eylul 1800 de Fransa ile 
sulh yaptı ve buna mukabil bir milyon frank 
hediye aldı. Lakin sulh dört ay sürdü. Ingilte
re Cezayirde sözünü yürütemeyince divanı 

humayuna meseleyi izah ederek Fransa ile 
harbe devam için Cezayire kat'i emirler verdir
di. 25 Kanunusani 1801 (1216) de Cezayir 
tekrar Fransa ile hı:u-be girdi. Dayı, (Dubois 
Thainville) yi saraya çağırarak kararı tebliğ 

ve tebaasile kendisinin çıkmalarına mü.saade 
ve gidecekleri gemilerin de emniyetini vadetti. 
Fransızlar Alikant'a gittiler. Birkaç gün son
ra Mustafa Paşa Birinci Konsüle mektup gön
dererek kendisinin harp ilanına cebrolundu
ğunu ve padişahın garba göndereceği donan
ınayı yakmak için birçok gemi teçhiz etmesini 
beyan ve bu mektubun mahrem tutulmasını 

rica etmişti (2). 
Ayni madhide (Ticani) tarikati kurul

muştu. Merkezi de orada idi. El'an da orada
dır. Bu tarikatin müessisi (Ticani) Fasa gi
dip şerifi ziyaret etmiş ve talimat alarak 
(1782 - 1197) de gelip tarikatini neşre başla
mıştı. Her taraftan tekkeye nezirler, hediye
ler yağıyor, şeybin nüfuzu büyüyor, yükseli
yordu. Garp Beyi Osman Bey bu tarikatte si
yasi maksat ve hükumet kurma neticesi gör
dü. Üzerlerine yürüdü, şeyh kaçtı. Bey, aha
liyi ağır ta:ı;minata mahkum -ederek döndü. 
Fakat tarikat sönmed~ devam etti. 

( 1215 - 1800) de Osman Bey azil ve Ce
:ıiayire getirilip hapsolundu. (1801 • 1216) da 
Titeri beyi azil ve malları müsadere olundu. 
(1803 - 1218) de Osman Bey tekrar göze gire
rek Ingiliz Mustafa Beyin yerine Koatantin 
sancak beyi oldu. Osman Beyden sonra Garp 
beyliğine de Manisalı Mu\ıtafa Bey gönderil
mişti. Oayı Mustafa Patanın Fransız taraf
tarlığı Ingilizierin biç boşlanna gitmemişi. ln

s-iliz Amirali Kbeith ve Konsolos Folcon'un 

teşviki ile (Hocetül Hayl) fesat tertibi ·kura
rak kendisi de başa geçti. 18 Eylul (1801 -

1216)' da dayı camide iken bazı asiler Cenine 
sarayına girerek yeni dayı intihabına lcalkışı

lar. Fakat mesele duyularak her taraftan üzer
lerine asker gönderildi. Asiler içerde kaldılar. 
Oı§.arıdaki arkadaşları da yardım edemediler. 
Saraya girmiş olaniann hepsi öldürüldü (3). 

Garp ocakları gemileri Akdenizde Fran
sızların arkasında dolaşırken bazı Nemçe ve 
Venedik gemil_eri de almışlardı. Halbuki Os
manlı hükumei bunların uğrayacağı :Zararları 
bizzat ödeyeceğini veyahut Cezayiriilere laz
min ettireceğini ahten kabul etmişdi. Bina
enaleyh divandan Cezayire bir mübaşir gö-,de
rilerek alınanların geri verilmesi ve bir daha 
tecavüzde bulunmamalan tebliğ olundu (4). 

Bu sıralarda Venedik diyarı Avusturya
lılar tarafından zaptolunmuş ve Venediğe ait 
olan (Parga, Preveze, Vonica, Putre:ıto) em
laki bümayuna ilhak olunarak iradı cedide ha
zinesi tarafından idaresine karar verilmiş

ti (5). Avusturyalılar da Venedikten kendile
rine geçen limanlara ait gemilerin Venedik ge
misi değil, Avusturya gemisi olduğunu be
yanla ona göre muameleye tabi tutulmasını is
tiyorlardı. Halbuki Cezayirliler bunları Vene
dikli sayarak ye:ıi geçtikleri hükumetten, V e
ne dikten aldıkları aidatı istiyorlardı ve aşağı
daki bükümde görüleceği veçhile lstanbula da 
bildirmişlerdi. 

Cezayirigarp beylerbeysi Dame lkbaleye
ye hüküm ki· 

Gelen tahriratmda ~erek filasıl Nemçe-
Iiierin ve gerek bundan akdem Fransa ile Nem
çelu beynindeki Venedik mukasemesinde Nem
çelu yedine geçen Venedi'< sevahili sefaininden 
Nemçe bayrağı keşide ile gezerken bermucibi 
defter zaptolunan sefainin tamamen iade ve 
teslimi emri evvelce kapt-an paşanın buhur-

( 1) Grammont. 
(2, 3) Grammont. 
(4) Divanı Hi.imayun mi.ihimme defte ri, 

numara: 209, sayfa : 249, Evasıtı Cemaziyüla
hır 1214. 

(5) Divanı hümayun rri~ihimme defteri, 
numara: 212, sayfa: 123, Evasıtı Cemaziyüla
hır 1215. 



dancısı Isınail ile ledelvüsul cmre imtisalen 
( 190) esir mumaileyhime teslim olunduğun • 
dan bahisle Venedik zamanında olduğu gibi 
Nemçeludan dahi avait mütalebesinde olduk
ları berveçhi taEsil iş'ar kılınmakta olmakla 
. . . . . . . zaptolunan sefainin ve emval ve 
eşyanın tamamen tahsil ve Nemçeluya red ve 
tesHim ile tarz w e ve iskatları) ( 1). 

V enedikli gemilerinden bir tanesini de 
Trablusgarplılar almış olduklarından ayni emir 
onlara da gönderilmişti. Ocaklar bu gemileri 
vermekte teallül ediyor, sefir uğraşıyor, 7, 8 
yüz kese akçe istiyor, padişah vermerneğe ça
lışıyordu. Nihayet mubahııisa ve müzakereler 
neticesinde bu gemilere mukabil hazineden yüz 
bin kuruş verilerek Nemçetiler susturuldu. Di
vanı hüınayun da bu paraları ocaklardan alacak
tı. Paranın gönderilmesi ve Nemçelilere taarruz 
olunmaması için ocaklara emir gönderildi (2). 

Oı;ınanlı Hükumeti Fransa ile sulh ya
pınca Fransız konsolosu da 1216 ( 1801) de ge
lerek vazifesine başladı ve 18 • Teşrinisanide 
dostluk muahedesi yapıldı (3). Fakat dostluk 
çok sürmedi. Zuhur eden meseleyi ve cc•reyarı 

eden muameleyi aşağıdaki hüküm sarahaten 
gösteriyor: 

Cezayirigarp beylerbeysi Mustafa Dame 
ikbaleye hüküm ki: 

Cezayirle Fransa Cümhuru arasında 

bundan evvel mün'akit muahedeye riayet olun
mıyarak Fransa seEinelerini mercan aviamak
tan men ve hatta geçen sene kışın bir Fran
sız gemisi Vahran (Oran) sahiUerinde karaya 
gittiktc cezye güzar reayası olan urban gemi
den sahile çıkan efrada hücum ile hepsini ür
yan ecl -··ek sakin oldukları cibale götürdillcle
rinden ekserisi cu ve bürudetten ve haklann
da yap•lan muamelatı cebharaneden telef ol

duktan ve dostluğu bilkülliye feramuşla kırk 
gün içinde iki yüz bin ku~ verilmezse ilanı 
harp edeceldeı·ini bayan eylemişlerdir. Merıku
mun hilafı muahede harekatta ısrar ederlerse 
Fransa Cümhuriyeti Cezayir ocağma asker 
sevkedeceğini ve Fra,."'lsa devleti ocağı merku
rnun Devleti Aliyye tehaası olduğundan canibi 

saltanatı seniyeye ifadesi lazİmeden olduğunu 
Paristeki murahhas Seyyid Mehmed Said Da
me Mecdeye Fransa hariciye nazırı ~aOey-
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~ ranın fransızca takririnde derç ve inha olun
muş olup Fransa Devlet! Aliyye ile akti mü
sah;ha eylemiş ve saltanatı seniyyemin tevabi
inden olan Lezayirin bu nareva 'harekatı nabe
ca olduğundan, sen ki mirmiranı murnaileyhsin, 
tenbih ve tekidi havi diğer emri şerifim isdar 
ve tisyar olunmuş ise dahi Cezayir ocağı tara
fından evvelce Dersaadetime taahhüdü havi va
rit olan tahriratta Devleti Aliyyemin izin ve 
haberi olmadıkça düveli nasara ile rabıt ve fes
hi sulh etmemek ve bu makule halat vukuunda 
evvela keyfiyeti canibi saltanatı seniyyeme ifa
c.e edip badebu olacak iradem veçhile hareket 
edilmesi tafsilen tahrir kılınmış iken bila isti
zan Fransa Cümhuriyetine mugayir taahhüt ha
rekata kalkışarak ocağın . taahhüdüne ve me
mu! olan sıdk ve istikametine münafi olduğun
dan fimabaat taahhüde mugayir harekata içtisar 
olunmaması ve kaptan paşanın adamile gön
derdiği takririn mütaleasile mucibince hareket 
olunması 

1217. 
evaili Ceınaziyülahır 

Bu hükmün balasında (Mucibince amel o
luna ve hilafından hazer oluna) deyu hatb şe
rif keşide kılınmış b ( 4). 

Baladaki bükümde görülen vak'a ve Tunus 
limamnda bir Fı·ansız kaptanının dövülmesi 
Üzere Napolyon da ocaklara bir tehdit mektu
bu gönderdi. Mektubu harnil Kontr Amiral 
Leyssegue bir fırkai bahriye ile 7 Ağustos 

(1208) de Cezayire geldi. Mektupta Napolyon 
çok yüksekten söz söylüyor ve seksen bin ki
şi ile gelip memleketi tahrip edeceğinden ve 
Mısırda yaptıklanndan bahsediyordu. Dayı 

Fransız donanınası zabitlerine iyi muamele et
ti. Kabahatli olan reis Tatar Alinin başı kesil

rnek Üzere Fransız konsoloshanesi önüne yoUa
dı. Fakat konsolos affetti. Dayı Napolyona ih
tiramlı mektupla cevap verdi. Zaptedilmiş olan 
iki Fransız gem~sile tayfalannı bıraktı. Imtiyaz-

( 1) Divanı hümayun 
numara: 21 O, sayfa: 17 3, 

(2) Divanı hürnayun 
numara: 214, sayfa: 146, 
1216. 

(3) Grammont. 

m:.ihimme defteri, 
Evaili Safer 1215. 
mühlmme defteri, 
evabın Rebiülahrr 

( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 217, sayfaları numarasızdır. 
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• lı arazideki tirketterin t:adz edilmemesini Kos
tantİn sancağına da bildirdi (1}. 

Bu sırada İngilizlerle Fransızlar kavgaya 
tututrnutlardı. Osmanlı hükümeti bu muhare
bede bitaraflık ihtiyar etmiŞ' ve reisülküttap 
efendi mezkur kararı 1218 senesi Cemaziyüla
hırın dördü tarihli takrirle elçilere ve devletle
rine bildirmit ve ocaklara da yazılnutb (2). 

Fransıztarla mesele ıkalmamı§ ve İngiliz
lerle de bitaraflık ihtiyar olunmuıken İngiliz 
konsolosu vak'a çıkardı. Ingiliz kon.olosu evi
ne islam kadınlarını getirhnek münasebetsizli
ğinde bulunmu§tu. Sarayın çavu~arı konsolo
sun evine girerek kadınlan döve döve çıkardı
lar. Konsolosu da yakalayıp bir gemiye attılar. 
Birkaç g·iitı sonra İngiliz amirali Netson do
nanma ile geldi. Konsolosa yapılan hakaretten 
dolayı tarziye istedi. Dayı da eğer hücum eder
se müdafaaya hazır olduğunu ve tarziye ver
miyeceğini söyledi. Herkes donanmanın bom
bardımanını bekliyordu. Konsoloslar sayfiyele
rine kaçıyor, müdafaa ve muhafaza tertibab a
lıyordu. Fakat donanma hiç birisini yapmadı. 
Demir aldı ve uzaklattı; fakat 1219 (1804) 
haziranında tekrar geldi. Ingiltere 'hükümeti, 
konsolos (Falkon) un kahahatti olduğunu tanı
yor ve aziederek yeni konsolos (Makdonel) i 
donanma ile gönderiyordu. Fakat Cezayirliler 
de konsolosu zorla memleketten çıkarnut ol
duklarından tarziye vennelerini arzu ediyordu. 
Mustafa Pa§8 İngilizlerin kendiaile bozuımak 

istemediğini anladığından tarziye vennemekte 
musır oldu.. Amiral Nelson da daha ileri var
mamak için kat'i emir alnut olduğundan tek
rar dönüp gitti. 

Maamafih Ingilizler zorla yapamadıklannı 
entrika ile yapıyorlardı. Her iıte dayıya müı
külit çıkanyorlardı. 

1219 (1804) de (Kabili) lerin isyanını 

teıvik ve tesbil ettiler. Bu devirde dayıya kartı 
olan suik.eistlann çoğunda İngilizlerin parmağı 
vardı. 

21 M:ırt 1804 de dayı ta§ ocaklannı gör
ıneğe gihniıti. Orada birdenbire dört yeni
çerinin ate§İne uğradı. İki kurtun isabet ettise 
de yaralan ehemmiyetli değildi. Dayı ve ya
nı~daki iki çavu§ mukabele ettiler. Ta§ ocak
larmdaki arneleler de gürültüye koıup yetiıti
ler. Mücrimlerin cezası verildi. Mustafa Pap-

nın 1218 senesi zilhicce evailinde beylerbeylik
te ipk~sına dair ferman geldi (3). Cezayiri 
Seb'a Cümhuriyeti tebaasına ocaklıların teca
vüz etmemesi Rusya ile yapılan muahedeye 
konulmu§tu. 

Venediklilerle evvelce bir deniz hududu 
yapılmış ve bu hududun içinde konaniann kim

seye satatmama~sı kararlaı:mııtı. Fakat bu kay
da rağmen korsanlar Korfo önünde bir Sicilya
teyn gemisi aldıkları gibi (4) yeniden Osmanlı 

hükumetine ilhak olunan Preveze ve Pargalı
larla Adalar Denizi ahalisinin gemilerine de 
taarruz ediyorlardı. Bu gibi münasebetsiz hal
lerden sa:kınmalarmı divanı hümayun daima 
emrediyordu (5). (1220) 1805 mayısının ilk 
günlerinde dayı yine pusuya uğradı. Çok ya

kından atılan üç merrniye hedef oldu. Merrni
nin biri kesesindeki paralara çarpıp tesirini 
kaybetmemi§ olsaydı dayı canını kaybedecekti. 
Diğer mermi de sağ elinin iki parmağını gö
türdü; yanrndaki hazineci de mütecavizlerin 
kılıç darbelerine uğradı ( 6). 

Osmanlı devletinin resmi muhaberele
rinde bir yenilik olarak Nemçe imparatoruna 
yazılacak namelerde bundan sonra Avusturya 
imparatoru denilınesi kabul edilerek ocaklara da 
bildirilmi§ti (7). 

Uzun senelerdenberi Cezayirliler Yahudi
lerin dayı indindeki itibarianna çok zor taham
mül ediyorlardı. Yahudiler gizlice para yığarak 
fakat görünüıte hiç siyasi rol yapnuyarak ve 
kenarda kaldıklan vakit arasıra biraz hediye da-

( 1) Grammont. 
(2) Divaru hümayun mühimme defteri, 

numara: 218, sayfa: 3. 
(3) Divaru hümayun mühimme defteri, 

numara: 219, sayfa: 156, Evaili Zil.h.icce 1218. 
( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 221 , sayfa: 193, Evaili Cemaziyüla
hır 1219. 

(S) Divaru hümayun mühimme defteri. 
numara: 222, 223, 224. Evaili Cemazi} ı:ilahır 

1220. 
(6) Grammont. 
(7) Divaru hümayun mühimme defteri. 

numara: 225. numarasız 19 Cemaziyülevvel 
1222 ... 



ğıtmak suretile emniyette yaşayıp gidiyorlar
dı (1). 

Fakat paralan çoğalınca hükmetmek zevk 
ve şerefini de tatmak istediler. Gizli kuvvetle
rini ve sözlerinin nüfuzunu meydana vurrnağa 
heves ettiler. Fakat o zaman gördüler ki Tür
kün tabiatını hiç anlayamaınışlar. Kendi za. 

rarlanna olarak öğrendiler ki Türkün gururu 
tamahından çok yüksektir. 

Yeniçeri, şehirli, dışarlıklı, zengin, fakir, 
herkes Yahudilerin aleyhinde idi. D ayıların her 
türlü zulümlerine, cezalanna Yahu dilerin sebep 

olduğu zannediliyor, dayının keyfile devrilen 
aya..., Yahudilere düşman oluyor, halk Yahudi· 
leri zahire ticareti yaparak memleketi aç bı

rakmak ve mahsulatı inhisara almakla ithanı 
ediyordu. Bu denilen i§ ler in hepsini de Yahudi
ler hakikaten yapıyorlardı. Bu sırada memleke

tin iç taraflannda dehşetli kıtlık vardı. Bunun 
teairi tabii şehirde de duyuluyordu. 

Naftali, Busnaş tehlikenin önünden kaça
cağına kibrini, azarnetini ziyadeleştiriyor, cür'e
tini iki kat ediyordu. Tehlike kendisine haber 

verilmiş, Fransız konsolosu, aleyhinde yeni ter
tibat kurulduğunu bildirmişti. Kostantİn ve 
Oran sancaklannın beyleri ahaliyi mahiv ve ha

rap ederek ihtilale sebep olacak olan bu Yahu
dinin vücudunun kaldırılmasını dayıya tavsiye 
eettiklerini Bosnaş biliyordu. Fakat o yine tut

tuğu yolda gidiyor~u. lhtimalki cesaret ve 
küstahlık göstererek düşmanlannı korkutaeağı
nı sanıyordu. 

28 Haziran (1805) de sabah saat yedide 
Buanaş Cenine aaraymdan çıkarken Yahya is

minde bir yeniçeri (Yaşasın Cezayir dayısı) 

diyerek çok yakından Yahu diye bir kurşun 

yerleştirdi. Sarayın nöbetçileri kılıç elde olarak 

koştular. Yahya (Ben Yahudiyi öldürdüm. Si
ze ne oluyor, aiz de Yahudinin köpekleri misi
niz?) dedi. Muhafızlar yol verdiler. Yahya kış-

Iasma dönünce yoldaşları el üstünde taşıdılar; 
herkes mernleketi zalimden kurtaran eli öpmek 
istiyordu. Mustafa Paşa kopacak fırtınanın 
dehıetinden ürkereek al alarneti olmak üzere 
tesbihini Y ah yaya gönderdi. B.u havadis şe
hirde yayılınca korkunç bir kıyam oldu. Asker, 

şehirli, Mor, Kabili, Biskıri, Muzabıt Yahudi-

19 

!erin üzerine saldırdılar. Kaçıp kurtulalDiyan 
Yahudileri öldürdüler. Evlere girerek her tür
lü fenalığı yaptılar. Kadınlar evlerin taraça
sından bu hareketi alkıtlarla tetvik ediyorlar

dı. En evvel Bosnatın evi ve mağazalan soyul
du ve yıkıldı. Bakri kaçınağa muvaffak ol
muştu (2). 

Iki yüz kadar Yahudi Fransız konsoloaha
neaine sığınmış ve kurtulmuşlardı. Ölenler el
liden fazla idi. 

Bu ayaklanmaya karşı dayı boyun eğrnek
tE!n başka bir şey yapamadı. Kendi başını kur

tarmak için bile hayli para döktü. Yahudilerin 
sağ kalanlarını hemen gemilere koyup Tunusa 

sürdü. Cenine sarayına. bir daha Yahudi aok· 
mayacağını vadetti. Fakat bu vaitler ve İhsan
lar isyanı söndüremedi. 

Yeniçeriler Bosnaşın evvel ce ( Hocetül 
Hayl) memuriyetinden azlettinniş olduğu Ah

medi 30 Ağu,stos 1805 (1220) de sabah saat 
yedide dayı ilan ettiler. Mustafa Pa§& malmı, 
mülkünü alarak Osmanlı diyanna dönrneğe 

müsaade istedi. Yen içeriler ona da ~zı olma

dılar. Paşa hazinedan ile (3) beraber bir yere 
sığınmak isterken asilel' yetişerek öldürdüler. 

Cesedini ahali sokaklarda sürükledi. Sonra ge
tirip Babı Azunun önüne attılar (4). 

(Hocatül Hayl) Ahmet Bey dayılığa inti
hap edilmi§ olmakla beraber kıyarn daha bir 

ay sürdü. Yeniçeri ağası kendisinin intihap 
edilmediğinden dolayı darılmış ve yeni dayıyı 

düşürüp kendisi yerine geçchilrnek için kan
şıklığı devarn ettirmekte bulunmuştu. 

( 1) Grammont. 
(2) Grammont. 
( 3) Gabriyel Kolendeki bir çeşme ki tabe

sine nazaran (1218) de hazineoi Kazdağlı Mus
tafa Bey imi§. 

(4) Vakay!i Gra.mmont böyle anl~!tıyor; 
Cezayir tarihi ise Mustafa Pa§<lllın çok cö
mert olup hazineyi istediklerine dağrttığından 
yenic;erilerin bir gece sarayı basrp öldürdükle
rini yazıyor. Mustafa Paşanın Cezayirde hayli 
cıserleri vardır . Şehrin bug(in a§ağr yu.kan 
Mustafa adlarını alan cenup varoşu Mustafa Pa
şanın sayfiyesinin etrafında te§ekkül etmi§tir. 
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DAYfLI\R DEVRt (Mahaat) 

, AlımPL Paşa da yı ( 1220 - 1805 ) JPili{·eri oğasmırı i damı- .)ar/1 i.wnnları- Kosımılin 
~eyi Osman Beyin öliimii - Omn ahvali - - TJr•rlmvi İbniiişerif- Mt•lımet /llelw/le'i
Ibniilşerifin öldiiriilniPsi- PorJPiriz.filı>rlı' •;ıtflı- Diğı•rlıii lo·ıimı>tlı•riıı l'ı>rgilf'ri --Kım
solo.~larm .~ılrmtısı- Koslarılin bı,ri Ahd~tllaf,n nwlıııı - Tuıııı .,lttı r.ı•zrıvir ı·roiPtiıu• 

taıırrıtzll - •lhmı>t Prı.~anırı. 1.-atli- ri li /)ayı- 'fı•niçl'rilı•rin zorb~ılıl.-lı;,., 
- Ali Doymın öldiiriilmı•si -

Ahmet Dayı okumuş, yazmış ve metanetli 
idi (1). Fakat çok sert ve gaddardı (2). Yeni
çeri ağasının fesatianna nihayet verm.ek için 
yakalayıp başını kestirdi ve sükunet yerine gel
di. l ık.i senedenberi şark sancağı karışı!dık için
de idi. Buralannr yatışbnnağa uğraştı. 

Ingiliz Mustafa Beyin isyanlarını söndür
düğü Hanencha ve Osman Beyin tedip ettiği 
Nemencha kabilelerile diğer bazı kabileler si
laha sanlmışlardı. Başlarında Muhammet lbn 
Abdullah lbn Elharş isminde Derkavi mürit
lerinden birisi vardı (3). Bu Faslı Mürabıt 

Mekkeden dönerken Mısırda bir kaç gün kala
rak Fransızlarla gaza etmiş. ve bir Ingiliz ge
misile (Bon) a gelmişti. Ingilizler buna para 
vererek mÜJkülat çıkartınağa fışkırtmışlar

dl (4). 
lbniilharş evvela Kostantini, sonra Ciceli 

kendisine merkez yapmıştı. Hem evliyalık tas
lıyor, keranretler gösteriyor, hem de korsanlık 
yapbrryor, mercan kayıklarını zaptediyordu. 
Bu suretle hasıl olan nüfuzu diğer Derkavi mü
ritlerinin ve mürabıtlanrun nüfuzuna istinat 
ederek az zamanda büyüdü. 

1804 sent$i yazın dağlıları silaha sarılına
ğa davetle altmış bin kişilik halkı Kostantine 
hücum için sürüklerneğe muvaffa." oldu. lnti· 
zamsız bu sürü hücumda muvaffak olamadı. 

Kostantİn kalesinin ateıi, hücum kütlesinde 
geniş boşluklar açb. Kostantin beyi Osman Bey 
vergi toplamağa çıkmıştı. Şehir Kait Ahmet 
bin Elhaçülebyazın idaresinde idi. Ahmet Bey 
kaleden çıkarak asilere hücumla bin kadarını 
öldürdü. Şetif civarında bulunmakta olan 
Osman Bey isyan haberi üzerine cebri yürü
yüşte sancak merkezine geldi. Asilerin kaçak
lanna tesadüfle bunlan yeniden zayiata uğrat
tı. Asilerin Jerom Napolyon tarafından idare 
olunduğu iıaa edilmiş olduğundan bu §ayia 

Cezayirde büyük infial uyandırdı. Bazı saf 
kimseler de buna inandı. Halbuki Jerom Na
polyon Fransız ve İtalyan esirlerini alınağa gel
mişti (5). Dayı bu isyanın yatıştınlmasını ve 
lbniJharşın başının kesilerek gönderilmesini 
Kostantİn beyine ernretti. lbnülharş Kostan
tİn duvarları altındaki kavgada yaralannuş ve 
Hodna civarına çekilerek taraftarlaı-ır.ın dö
küntüsünü toplamağa uğraşıyordu. Osman 
Bey bunlann Üzerine yürüdü. Beni F eı·guen 
kabilesinin bulunduğu (Vadii Zuhur) da onla
ı·ı buldu. Düşmanı göri.ir görmez bütün lruv
vetleı·in yetişmesini beklemeden hücum etti. 
Fakat bu ihtiyatsızlık hayatına bedel oldu. 
Yerli ve Türklerden mürekkep beş yüz kişi ma
iyeti ile bataklık bir vadide sarılarak mahvol
du (6). 

( 1) Grammont. 
(2) Cezayir Tarihi. 
(3) İbnülharş isyanı hakkında vesikalar 

(ReV<;] Afriken 1859, 1862, 1869, 1870 senele
ri nüshalarında). 

(4, 5) Grammont. 
(6) Güstav Mersiye. cilt: 2. sayfa: 85 de 

atideki kitabeyi ve izahatı dereediyor: Küçük 
Kabili ınıntakasında Elmilya civarında (Vded 
Avad) kabilesinin Demine köyceğizinde Osman 
Beyin mezarı vardır. Mezar taşının y::ızısı şu

dur: 
Haza Zarilh elmerhumüsseyyit 
Osman bin M u ha mmet Bey Kastantine 
Ellezi kiine 

Kutile bihatehülarz elmüsemmat ahna· 
kalihem Min biladi evliidi Avad (Ahnakalihem 
mevkiinde). Sene: 1219. 

İbn~ilharş Miliya civarındaki Seyyit Ab
dullah Zebuşi ile birleşerek Kostantin •i.izerine 
yürümüştü. Osman Bey bunları bozmuş ve 



Osman Beyin yerine Kostantİn sancak 
beyliğine gelen Abdullah bin Isınail Bey daha 
ihtiyatlı idi. Harnit Kaptan Cecildeki asi aha
liyi tedip ederken Abdullah Bey de Milada lb
nülharşı bozdu, dağlara ,kaçırdı ve yanındaki
leri dağıttı. (1805) de Mürabıt lbnülberekit 
tarafından yardım gören lbnülharş Buji ta. 
rafındaki (Kabili) leri ayaklandırdı, gelip Bu
ji'yi kuşattı. Fakat mevkii alınağa muvaffak 
alamayınca çıkardığı fesat kendi aleyhine dön
dü. Birkaç yeniçeri bölüğü ile yaı·dım olunan 
Veled Mukran kabilesi lbnülharaşı evvela Şe
tif civannda, soma (1222 • 1807) de Rabta'da 
bozdu. Bu son muharebede lbnülharş öldü
rülmüştü. Fakat biraz sonra lbnülhar§ın ye
ğeni olduğu iddiasile başka bir serseri daha 
tüıredi. Yan sönmüş olan is yanı pariatmağa uğ
raştı. Gaııp beyi Mustafa Bey bunu şiddetle 
takip ve bütün menbalarından mahrum etti. 
Dört sene mücadeleden sonra bu da Simokrani 
kabilesinin pususunda can verdi. 

Garp sancağı da şark gibi kanşık idi. Os
man Beyin yerine gönderilmiş olan Manisalı 
Mustafa Bey zamanında Derkaviler yine ayak
lannu§llardı. Şerif Edderkavi isminde birisi 
Oran eyaletinde (1805 • 1220) de isyan ede
rek topladığı kuvvetlerle Mina nehri menba
lanna kadar gelmişti. Mustafa Bey bunla. 
rın Üzerlerine yÜrümu§ ve (Vadiyül'abd) ın 

(VadiyÜ!mina) ile birleştiği yerde olan kavga
da bozulmuş ve ordugaru asilerin eline geçmiş
ti. Mustafa Beyin bu muvaffakıyetsizliği asi 
şerifin şöhretini arttırdı. Bütün beldeler ona 

Elmiliyaya kadar kovalamıştı e). Beni Sebih 
mürabıtı Ben Bagherich Osman Beye gelerek 
kendisine kuvvet veriliııse Elıharş,ı tutacağım 

arzetti. Osman Bey ıbuna inanmak ihtiyatsızlı
ğmda bulundu V'e sahte müttefiki ile asi dağ
ların kalbine kadar girdi. Her taraftan hücu
ma uğradı. Fakat (Bin Begarrş) en evvel hi
yanetinin cezasını gördü. Dehşetli çarpışma 

'başladı. Osman Beyin §lclısan düşmanı olan 
Zebuşi mumaileyhin atile beraber düşmesinden 
istifad·e ederek mızrakla vurdu. Sait bin Amir • 
isminde birisi ıbaşını ke;&ti. 

( *) ıMila Kostantinin (35) kilometre gar
bı şimalisinde ve Elmilila dahi Milanın (36) 
kilometre şimalindedir. 
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kapılarını açtılar. Maskara elden gitti. Musta
fa Bey Orana kapandı. Mustafa Beyin halife
si (Dahra) taraflarında eşkiya ile çarpışıyordu. 
O da mağlup oldu ( 1). Garp sancağı asilerin 
ayağı altında ezilmiş Milyanadan. ta Ucdaya ka
dar bütün kabileler ayaklanmış, ocağın bayrağı
nı yalnız Oran, M!iisteganem ve Meıısalkebirde 
kalmıştı (2). Bu vaziyet Garp sancağma kud
retli bir bey tayinini mecburiyel haline koy
muştu. Evvelki Garp beyi Osman Beyin kar
deŞ:i ve Mehmedulkebir'in oğlu Mehmed Bey 

t.ayin olundu. Mehmed Beyin lakabı (Mıekellet 

yani suratsız, çirkin) idi. Mehmed Mekelle§ 
Bey Orana karadan gitmek imkanı olmadığın
dan denizden gitti. Oranda kemali faaliyetle 
işe başladı. Bütün intizamsız kitlelerde oldu
ğu gibi bu asilerde de evvelki faaliyet ve hara
ret kalmamıştı. MeJkelle§in şid•deti ve gayreti 
is yanı yatıştırdı. Sancak adım adım zaptolundu. 
Tlemsenin z:aptında Mehmed Bey Cezayire 
binlerce kelle gönderdi ve şehir tamamen yağ
ma edildi. Her taraf itaata alındı ve Türk haki
miyeti tanıtıldı. 

Mehmed Mekelleş bu muvaffakiyetleri ile 
herkesin hürmetini celbetti. Fakat ayni za.. 

manda da dayının şüphe ve hasedini mucip ol
du. Mekelleş zulüm ve ihtilas ile . itharn oluna
rak Orana tahkrk heyeti gönderildi. Heyet pa· 
ralarının yerini. göstennesi için Mehmed Beye 
müthiş i~kenceler yaptrktan sonra ~ğdurdu. 
Garp sancağı beyliğine tekrar Manisalı Musta
fa Bey geldi. Fakat ayni sene içinde (1223 -
1808) de dayının hazineciliğine tayin olundu
ğundan Mehmedülkebirin kardeşi (İnce Meh
med Bey - Mehmedülrekiyk) e terki mevki et
ti. Ince Mehmed Beyin laıkabı Ebukabbus idi (3). 

Şerif Edderkavinin kayınbabası Bou Tafaıs 
bo~ dunnayarak memlekette fesat ocağıru kö
rüklüyordu. Bu teşvikler neticesinde y)rie ihti.
Ial koptu. 

( 1) Forıbige. 

(2) Grammont. 

( 3) Ebu Kab us, Kubuzlu, yani Talbancalt 
demektir. Mehmed Bey kendisine şildiyete ge
len birisini çadırında tabanca ile öldürdüğün

den bu lakap verilmi§ti. Yeğenieri Osman ve 
Mehmedülme'kelleşten çok şiddetli vıe zalimdi 
(Forbige). 

ŞimaliAfrika : 6 



Cezayirde ise Ahmed/ Pata hükUmete geçti
ği vakit Yahudi Bakriyi beş yüz bin kuruş pa
ra cezasına mahkum etmitti. Portekizliler yir
mi sene için sulh istiyorlar ve her sene için el
li bin kuruş vergi verıneği kabul ediyorlardı. 
Pata ise defaten iki milyon kuruştan aşağı in
miyordu. Neticede Portekiziiierin sulh teklifi 
reddolund'u. ( 1807) de dayı Ispanyadan 
(12000), Ingiltereden (10000) ve Amerikadan 
(100000), Hollandadan (40000), Avusturyadan 
(50000) kuruı vergi alım,tı. Muhtelif mill~tler
den abrunış olaın bu paralar dayının gururunu 
arttırmış ve Fransayı da vergiye bağlamak he
vesini uyandınnıştı. Fransızlar ise buna razı 

olmuyorlardı. Cezayirliler de onlann itlerini 
zora kotmaia ba§ladılar. 

Cenova ve Napolililerin gemilerine satat
mağa kalkıttılar. Fransa bu memleketleri ken
disine bağlı saydığından bilmulı:abele MarsiL 
yadaki Cezayir gemilerine ve malianna ambar
go koydu ve Ce:ı:ayirlileri tevkif etti ( 1 ) . Da
yı Ahmet Paşa gittikçe istibdada sapıyordu. 

( 1806 . 1221) de sulh muahedesi yapmak için 
Cezayire Portekiz bahriye kuvveti geldi. İngi
liz konsolosu evvelce bu İ§ için Portekizlilerle 
muhabere etmit olduğu için, rnezkür konso
losu dayı divan da cas us, Yahudi diyerek tah. 
kir etti. Hollanda Konsolosu (Frayssinet) 
hediyeleri geç getirdiğinden dolayı zincire 
vuruldu. 

Danimarka Konsolosu Ulrich de böyle bir 
sebeple ayni muameleye uğradı. Frayssinet'in 

· ihtiyarbğı herkesin merhametini celbetmitti. 
Konsoloalar toplanarak müş.terek bir protesto
da bulundular ve siyaııli maauniyet istedile r. 
Dayı evvela kaçınmak ve kat'i cevap verme
mek istedi. Fakat konsolosların umumiyed e 
memleketi bırakıp gidecekleri tehdidi karşısın
da mahpus konsoloslan bıraktı. 

Napolyon Cezayirtilerin mallarını, gemile
rini, adamlannı Marsilya'da tuttuğu zaman da· 
yı da Ingiliz'lerin çoktandır arzu etınekte ol· 
duklan mercan avcılığmı ve ticarethane açıl

ması imt:yazını Ingiltere'ye vemıişt.i. Ingiliz
Ierin elde ettikleri bu emeUeri faidesiz çıktı. • 
Ingiliz'ler ahali ile iyi münasebet ve ticaret ku
rama<blar. Kostanlin sancak beyi Abdullah 
Bey ahalinin Fransız'larla ticaretinin kesildi-

ğinden hotnubuz olduğunu ve vergilerin alma-

madığını dayıya yazmı§b· 

Abdullah Bey daymın harp ilan ettiği Tu
nus Beyi Humude Pataya karşı da tarafkirane 
hareketi Ahmet Paşanın gözünden kaçmanuş 

olduğundan Salih Beyin oğlu H üseyin Beyi 
Kostanline tayin ederek yolladı ve Abdullah 
Beyin cezalandırılmasını emretti. Hüseyin Bey 
AbduUah Beyi tutturup döğdürdükten sonra 
başını kestirdi ( 1806 • 1221) (2). 

Ahmet Pll!;a Tunus beyinden vergi ve ta
barka üze rinde tasarrufundan sarfınazar etıne
sini istiyordu. Bu iki meselenin halline hayli 
müddet çalışıldı ise de para meselesinde uyu
şulamadı. lki eyalet harp ilan ettiler. 

Tunus ordusu Süleyman Kabya kumanda· 
smda Kostanline doğru yüriidü; Hüseyin Be
yi bozdu ve 1kaçırdı. Hüseyin Bey kuvvet top
lamak için (Hamile) ye çekilmişti. Süleyman 
Kahya bataryalannı Mansure Üzerine kura
rak otuz gün ş.ehri topa tuttu. Ahali kendile
rini şiddetle müdafaa ediyorlardı. Cezayirden 

gönderilen 1kuvvetin yolları, asi ( Fiussas) lar 
tarafından kesilmiş ti. Bunlarla müzakere ve re
islerini para ile kandırmak icap etti. Cezayir
lilerle uyuşunca (Fiissas) lar da Tunus yağ
masından istifade için Cezayir askerile bera
ber oldular ve sİpahi ağasının emri altına gir 
diler. Sipahi ağası sİpahi ve yerli süvarilerle 
karadan ve yeniçeriler de dieniz den (Bon ) a 
gelip oradan hareket etmi§lerdi (3) . 

Bu kuvvet gelip Kostantin beyinin asıkeri

le birleştiğini duyan Tunualular Kostanlin mu
hasa:-asını bıraktılar ve (Bumerzuğ) denilen 
yerde muharebe tertibatı aldılar. Üç gün de
vam eden muharebenin sonunda Tunualular 
bozguna uğradılar. Cezayirliler çok büyük ga
nimetler aldılar ve ilerlemeğe başladılar. Tu
nusa doğru yürümekte olan Cezayir kuvve ti 
(Elkef) civannda (Kaid Yuııuf) un müdafaası 
karşismda durdu-. Kaid Yusuf (18000) kiJj ile 
Cezayiriiierin nnıkabelesine yÜrÜmüş ve yolda 
bozgun Tunus askerlerini de toplayarak ıkuv

vetini arttırınıttı. Kefin istihkamlan yeni ya-

(ı) Grammont. 
(2) Mansure Kostantin şehrinin merke

zindek i Ahmet Beyin konağından ( 1000) met
re mesafede ve şarkı cenubidedir . 

( 3} Grammont. 
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pılmış ve topçusu mükemmel idi. Kostantin be· 
yi mevkiin mubasarasile mefgul olmak tedbir
sizliğinde bulundu. Muhasara uzadı ve neti
cede askerin arasına bıldunlık, intizamsızlık 

girdi. Yerli muharipler hasat için köylerine 

döndüler ve dağıldılar. 
Hamude Paşa Cezayirin yerli süvarilerini 

ve bilhassa (Fercaua) lan para ile kendi ta
rafına çevirdi. ( 10) Temmuz 1807 de Vadii 
Serrat da vuku bulan muharebede Ce
zayirliler mağlup oldular. (1 ). Cezayir as
kerinin bazısı Tunus hizmetine girdi, bazısı 

Kostantine döndü. Cezayire gidenleri Ahmet 
Paşa tutturup Babı Azun burcunun mazgalla
nna asbrdı. Hüseyin Beyi boğdurdu; bozgun
luğun intikamını almak için yeni bir ordu ile 
Kostantin Beyliğine tayin ettiği Ali Beyi gön
derdi. Ali Bey (Vadii Rumel) (2) ordugahı
na gelince A'hmet Çavuş ismindeki bir se~seri
nin teşvikile asker ayaklandı ve Ali Bey ile 
baş ağa Hüseyin Ağayı öldürdü. Ahmet Ça
vuş kendisini Kostantin beyi ilan etti. Fakat 
beyliği on beş gün sürdü. Bu günler içinde 
§ehir yağmaya verildi. Hükümet hazinesi kı

rılıp açıldı. Her nefere beş sultani altını ve
rildi. Ahali ise askerin zulmüne boyun eğdi. 
Bu vak'alar Ce:ıJayirde duyulunca Ahmet Pa
şa Kostantin Beyliğine TopaJ Ahmet Beyi ta
yin ederek cebri yÜrüyüşle hareket ettirdi. 
Bu hareket Kostantin'de duyulunca ahali za
lime karşı koyacak cesaret buldu. Topal Ah
met Bey yeti§Crek bu kanlı dilden memleketi 
kurtardİ ve ona uyanlan şiddetle cezaya çarp
tı. Fakat artık Tunus üzerine yürüyecek ordu 
kalmamıştı. Binaenaleyh Tunus eski vergisi
ni vermek Üzere müsaleha yapıldı (3). 

Cezayir'lilerle Tunus'lular biribirlerile uğ-
raşırlarken Osmanlı Hükumeti de Rusya ile 

harpte idi. Divanı hümayunun ocaklar arasın
daki münazaa §(ir-'i şerife ve nzayı aliye mu
gayir olduklan hakkındaki nasihatlannı kimse 
dinlemiyordu. Kardeşler ara'Sındaki nifakı iti
lafa tebdil ve külliyetli sefain teçhiz ederek 
Akdenize çıkıp düşman gemilerini ahz ve is
tirkak ve igrak ve ihrak için ~ekitler gelip du. 
ruyordu. 

Bu esnada Osmanlı Hükumeti ile Ru-sya 
arasında 1223 senesi saferi nihayetine kadar 
mütareke yapılmış ise de neticesinin ne olaca· 

,, 
ğı meçhul bulunduğu ve Çend kıt'a Ingiliz ae
faini bulunduklan boğaz haricinden hareket 
etmiş~erse de bunlann da ne giina muamele 
ibraz edecekleri bilinmediğinden teyakkuz ve 
intibahla hareket mz:umu ocağa tavsiye olu
nuyordu. Ahmet Paşayı taltif için padi§&h 
hil'at göndererek kaptanı derya vezir Seydi 
Ali Paşanın yazıp yolladığı vesaya ve tenbiha
ta tevfik hareket ve terki adavet olunmumı 
irade ediyordu (4). (Evasıb ramazan 1222). 

1223 §evvali evasıbnda vaki tevcihatta 
Cezayir beylerbeyliği Ahmet Paşaya ipkaen 
tevcih buyurulmuştu (5). 

Napolyon Banapart Röken Birikini Ceza
yire göndererek (106) Fransız ve ltalyan esi
rinin bırakılınasını istemişti. Dahildeki kan
şıklıklar dolayıaile dayı bu arzuya muvafakat 
etti. Fakat dayının başının üstünde bulutlar, 
fırtınalar dolaşıyordu. Dayı Napolyon'un gön
dermiş olduğu Brika iltica etmeık arzusuna bi
le düşmüştü. Fakat o sırada TopaJ Alhmedin 
Kostantindeki muvaffakıyet haberi geldiğindeıı 
vazgeçmişti. Eski fikirlerinden vazgeçmeae ha. 
yatını kurtarmış olacaktı (6). Yeniçeriler ara
smda galeyan vardı. Paşanın Tunus'tan bozu. 
lup gelen askerleri idamını tenkit ve bozgun
luğu dayıya tahmil ediyorlardı. Maamafih en 
büyük şikayetleri dayının haremini Cenine sa
rayına alıp eırki an'aneyi bozmasından idi. 

7 TeşriniMni 1808 (1223) de be§ yÜz ki
§ilik yeniçeri kuvveti saraya hücum etti. Ka
pılan zorlayarak içeri girdiler. Sarayın kori
dorlarını ve kabul salonunu itgal ettiler. Paşa 
tarasadan kaçmak istedi. Fakat asilerin kurıu
uu ile yere dü§tÜ ve hemen başı kesildi; c:ee& 

di sokaklarda sürüklendi (7). Katiller dayılı
ğa Gassal lakabile rnaruf Ali Hacayı seçtiler. 

( 1) Va d ii Serrat (Eikif) in iki kilometre 
cenubunda ve (Kusur) un 28 kilometre cenu
bu garbisindedir. 

(2) Vadü Rumınel Kostanlinin üç kilo. 
metre garbı şimalisindedir. 

(3) Grammont. 
( 4) Divanı hümayun mühimme dekeri, 

numara : 226, sayfa: 34. 

(5) Divanı hümayun mühinune defteri, 
numara: 227, sayfa: 241. 

(6, 7) Grammont. 



Ali Hoca lakabından da anla,ılacağı üzere ölü 
yıkayrcı imiş, sonra cami imaını olmu§< ve en 
nihayet sarayın teşrifatçısı (kabul hocaaı) ol
muştu. Müteassıp, fikren zayıf ve gad'dar
d~ (1). lık işi Ahmet Paşanın , adamlannı öl-

. dürtmek oldu. Az süren dayılığı zamanı dai
mi kıyam halinden ibaretti. 

lntizamsızlık son dereceye varnuş, yeniçe
riler bile ikiye aynlmışlardı. Yeniçeriler her 
dayının tebdilinde aldıklan bahşişi alamadılar. 
Çünıki para yoktu. Buna karşılık olarak şehri 
yağmayı dü~ündüler&e de evli yeniçerilerin 
alakalan dolayrsile onlan razı edemediler. Aha
li korku içinde kalmıştı. 

Kul oğullan Endülüs muhacırlarile birle
şip müdafaaya ıkarar vermişlerdi. V aZiyet ger
gin iken Oran cihetlerine gönderilmiş olan or
du Cezayire döndü. Bunlar intizamın muha
fazası taraftarlarile birleştiklerinden yağmacı
lar bir şey yapamadılar. Fakat dayının da ye
rini muhafazası kabil değildi. 

Asayiş ve intizam taraftarlan Ömer Ağa 

kumandasında Yeşil kışlada toplanmışlardı. Bu 
toplanı~ta Ali Hocanın ölümüne karar verildi. 
Yeniçeriler '1'/ Şubat 1809 ( 1224) de saraya h ü
cum ettiler. Dayıya ıkendisini zehiriernesini 
teklif ettilerse de kabul etınediğinden boğdu
lar (2). Ali Hoca 7 Te~rinisani 1808 den 7 Şu
bat 1809 a kadar dört ay dayılık etmişti. Ömer 
Ağa kendisine teklif olunan dayılığı kabul et
mediğinden Hocetül Hay! Ali Hocayı dayılı

ğa geçirdiler. 
Cezayir ocağı Sultan Mahmudun cülusu

nu tebrik için hediyeler ve bir gemi ve bir he
yet göndermişti. Hediyeleri getirenler halleri
ne göre taltif ve Cezayir ocağına da muhtelif 
çap vti tulde (23) top ile gülle, kumbara, ba
rut, demir, !kereste, kendir, ıkatran ve bir fir
kateyn ile diğer bir gemi ihsan olunmuş ve he
yet bunları alarak (1810) 1225 iptidasında 

Cezayire dönmüştü (3). 

(ı. 2,) Grammont. 
( 3) Tarihi Cevdet, cilt: 9, sayfa: 171. 
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Hoca Ali Paşa Dayı- ihllikı - Garp sa11ccığı ı-- F.bu Kabbus - Frarısızlamı Ceza
yir hakkındaki ilir faaliyetleri - Tıınusla ilıtilôf - Ham it Rı· is - Am erikaya ilônı 
harp - Koslantirı Beyi Nunımı 8Py - i .,lanbuluıı miidf!hal('si - isyurılıtr - Çal.·ır 
Mehrıwt - Bakri veresesi - Yeniçeriterin hali- Ali Pa~anın öliimii- HazinPci Ha
cı Melımediıı dayı.lığı- Oıı beş güıı sorıra öldiiriildii - Önwr A~a d.oyı- Napolyoııwı 
Elbeden Fransa ya geçrne.~i - Viyana Kongmsı korariarı - A IIH' rika i lı• mu harebe ı · ı· 
barışma - Hollanda ve İngiliz dunarıınaları - Esaretin luğvı tr•ldifi - ingiliz amirali 
söğülüp kovuluyor - ingiliz donaııması demir alıp gidiyor - Lord F.:ı:mml tekrıır 
geldi - Mııharebe - Müsaleha - Dayı lriiçiik hiil.·timPtlere kar§ı l.·urscınlılaa ser· 
best- İstilıkamlarııı tamiri - Veba- Ömer Pa§anuı öldiiriilmPsi - Ali Hoccııım 
da.yılığı- Yeniçeriterin ilgası tasavvurıı- Kasbaya Ç('kilmesi - ŞC'Iıird1• ıslalıat -
Yerıiçer,ilerin dağıdı/nuısı- Dayınııı son tedbirleri- Öliirııii 1818 mart iptidası (123·1) . 

Hacı Ali Paşa da mağmum yüzlü, herkes
ten §Üpheli, afyona müptela ve müstebit idi. 
Afyonu mutat miktarda alırsa haline aptallığa 
yakın durgunluk gelir; çok ıalırs.a mütehevvir 
deli gi:bi olurdu. Binaenaleyh kendisite görü
tülecek akıllı vakti az idL Dayrlann çoğu kan 
dökücii idi. Fakat bu hepsini geçti. Ali Paşa
nın bilhassa işkenceterin her türlüsünden zev
kiyap olması vardı (1). Babı Azun her gün ke
sik hatlarla bezenirdi. Tekerlek, çengele asma, 
kazığa vunna itkenceleri pek makbulü idi (2). 
Hacı AliPata okumuş, yazmış patatardandı (3). 

ldareyi eline alınca padi§aha hafiyelik edi
yor diye Yahudi Bakriyi öldürttü. Sonra onu 
haber vermiş olan lhn Talibi ve Bakri vere
sesinin işleri::1e bakan (Ben Duran) ı ahrete 
yolladı. Yahudilere buğday sattığından dolayı 
T opal Ahmet Beyin katli için Kostantine emir 
gönderdi. Bu zalimane emir Şa~:~k sancağında 

yeniden evvelki kan,ıklıkları çıkardı. 
Oran sancağı tamamile alev alrnıttı (4). 

(1, 2, 3) Grammont. 
( 4) Gabriel Kolin, sayfa: 184. 



Ebu Kabus Mehmet Bey Garp beyi olunca 
(1808) Derkavileri mağliip etmişse de mahve
dememişti. lbnüuerif Fredna tarafına çekil
mi§ti ( 1). 

lbnünerifi orada da takip ederek Fasa 
kaçırdı. Sonra Tlemsenin şimaline dönerek 
Derkavilerle birlik olan Trara kabilelerini ce
zalandırdı. Sancağı sıkı itaat altına soktu (2). 

Hacı Ali Pa§<' büklımete geçtiği vakit 
Fransız konsolosu Dübua adet olan hediyeleri 
vermediğinden dayı ile bozuşmuş ve 17 Hazi
ran 1809 da Vis konsülü vekil bırakarak Fran
saya gitmİ§tİ. Vis konsül de yalı vekilharcı ile 
şiddetli 1kavgaya tutuştuğundan bir Ameri
ka gemisine atılarak memleketten çıkanlmış

tı (10 Nisan 1810). 
Bu muameleleri konsoloslar protesto etti

ler. Kançelar resmi muamelelere karışmıyaca. 
ğını söyledi, Dübua eyliilde geldi. Napolyon 
Cezayirtilerden tazminat, tarziye istemedi. 
Çünki Ru'llya ile akdetmiş olduğu muahedenin 
gizli bir maddesite Şimali Afrikanın Fransaya 
ilhak olunması kararlaşmıştı. Napolyon Serbe
riye hükumetlerinden bu suretle rkurtulrnağı 

tasmim etmişti (3). 
lstihkam Binbaşısı Botin 1808 senesi ilk

baharında Cezayir ve civarının haritasını altna
ğa gönderilmişti. (Botin) in verdiği harita ve 
raporlar bilahare çok işlerine yaradı. 

Cezayir bu defa da Avrupa devletleri ara
sındaki nifak ve iftirak dolayısite kurtuldu. Ha
cı Ali Pa~a Fransız'lann taarruzundan çekin
mekle beraber cümhuriyetin Cezayire olan bor
cunu isternekten fariğ olmuyor ve tehditler 
yağdırıyordu (4). 1226 senesi Cemaziülevveli
nin evasıtı tarihli fermanla Ali Paşanın bey
lerbeylikte iokası emri geldi (S). Memleketin 
içi kanşık ve intizamsrzdı. (Kabili) ler isyan 
ecerek (1810) da şark ordusunu rnağliip et
tiler. Ali Pasa Kef istihk3mlannın yıkılmasını 
ve Tunu\ı'lulann Cezayir'e itaat etmesini teklif 
ediyordu (6). Tunualular bu §artlan kabul et. 
miyerek harbe giriştiler. Cezayir filosu (Go
Jet) i abloka etti. (1811) Harnit reis Tunuslu
ların (38) toolu bir fırkateynini aldı. Harnit 
reis Portekiz'lilerden de bir gemi almış ve 
korsanlığa biraz canlılık vermekle şöhret bul
muştu. 1813 temmuzun da Arap ağası Ömer Ağa 
ve Koatantin Beyi Nıunan Bey (Eikef) i mu· 
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hasara ettiler. Fakat mağliip olarak Hodna'ya 
kadar takip edildiler. Bu mağlbiyetin sebebi 
Kabili askerlerin hİyanetlerinden olması muh-

temeldir. Ömer Ağa Cezayire geldiği vakit yel'

li süvarİlerden (260) kişi ile diğerlerinin reis
Ierinden çoğunun başını kestirdi. Tunuala 
Cezayir arasında uzayıp giden .kavganın kesil
mesi için tarafı şahaneden bir kapıcı başı gel
mişti. Bu zat hakaret gördü ve sözünü kim
seye dinietemed i. (Biz kendi kendimizin ha· 
kimiyiz, kimseden emir almayız) dediler. Ka
pıcı ba şı lstanbula döndü. Sultan Mahmut 
Böyle muamelelere tahammül eden padişahlar-

dan değildi. Osmanlı memleketindeki Cezayir 
ahalisine ve gemilerine ambargo koydu. Eğer 

derhal itaat etmezse donanmayı kaptan paşa ile 
göndererek asi dayının başını getirteceğini bil
dirdi. Dayı itaat etti. Tunuala sulh yapıldı (7). 

T opal Ahmet Beyden sonra Kovantin beyliği
ne Nurnan Bey gönderilmiş ve mumailey Ömer 

Ağa ile Tunus muharebeaine gitmişti. Tunu& 
seferindeki mağliibiyet Nurnan Beye yükletile--

rek dayı idamına emir gönderdi ve Numan Bey 
Mailada seferde iken bağduruldu (8). 

Hacı Ali Paşa Tunusa karşı muharebeye" 
ba~ladığı vakit askerlerile hu sefere gelmesini 

Ebu Kabusa da bildirmişti. Ebu Kabus bu mu· 

harebenin padişahın arzusuna muhalif olduğu-

(1) Forbige 
(2) Forbige. 
(3) Grammont 
( 4) Grammont. 
(5) Mühimmei ordu, defter: 230. 
(6) Grammont. 
(7) Tarihi Cevdet, cilt : ıo. sayfa: ıs. Tu. 

nus ve Cezayir ocaklan arasında çrkan şiicak 
ve cidal müntici kıtal olarak herren ve babren 
biribiri üzerine hücum edip ledessual her birisi 
~ebelbini diğerine atfederdi. fşin içine ecanib 
dahi kanşmağa başladı. İş gittikçe vahamet 
ve nezaket kesbetti. Islahı zatülbeyn için hilali 
z'ilhicce ( 1229) da bir firkateyn ile memuru 
mahsus gönderildi. 

(8) Nurnan Bey Msilada seydi Ebu Cema
lin camii barimine gömlilmüştü. Mezarını göıı
teren hiç igaret yoktur (Güstav Menıiye). 
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nu bahane ederek gelmedi. Ebw Kabusun bu 
hareketi paditah taraftarlığından ziyade istik
lil arzuauna matuf olabilir. Çünki harbe itti
rakten imtinadan sonra &aDcak dahilindeki Türk 
memurlannı tevkif ettirdi. (Forbige) ve mu· 

• hahz Türk askerlerini kovarak yerli cenkçile· 
rile Milyanaya kadar olan araziyi itgal etti. 
(Granunont) ve Mina nehri kenannda tehdit· 
kir vaziyet aldı. Bu gaileyi ortadan kaldınnak 
için Ömer Ağa kumandasile sekiz bin kitilik 
kuvvet ıkaradarı Ebu Kabusun Üzerine ve Kihya 
Molla Ahmet'le diğer bir kuvvet denizden 
Orana gönderildi. 

Ömer Ağa yaklatınca Ebu Kabusun taraf
tarlan dağıldılar. EbU/ Kabus da Orana kaça· 
rak hiYrlardan birisinin kulesine kapandı. 

Ömer Ağa lruleyi- sıkıtbrdı. Ebu Kabus cepha· 
neliği atmakla tehdit ettiyse de bir hocanın ta· 
vauutu ile teslim oldu. 

Müthit i~encelere uğradı. Çengele asıla· 
rak orada öldü. Adına (Mesluk yani çengele 
asılmı§) lakabı da ilave olundu. Derisine 58• 

man dotdurularak Cezayire gönderildi (Gram· 
mont). 

(Mehemmed'ürrefik Ebu Kabuıs) un yeri· 
ne Mehemmedülkebirin damadı Ali Kara Barğ
lı tayin olundu (1812). Bu zat ,akıllı ve idare
li idi. Memleketi iyi idare ediyor ve ıülema ile 
vakit geçiriyordu (Forbige). 

Kor5anlrk bir az canlanmışb. Fakat kor
Anlarm zararianna uğrayanlann batlıcalan 

l~~penya ve Portekiz idi İspanya konsolosu bu
nun için §İkiyet edince yalı vekilharcından bir 
tokat yedi ( 1). 

lapanyollar Hamid Reisden çok yılmıt ve 
çok zarar görmütlerdi. Çocuklannı Hamid Rei· 
sin •dile koı1kutuyorlardı (2). Ali Pata reise 
hürmet ediyor ve konağına giderek kendiaile 
mü&ahebet ediyordu. 

Cezayirliler Arnerikaya ilanı harbederek 
ına:.lahatgüzarmı §ehirden çıkar~lar (3). 

Memleketteki asayi§;llizlik devam ediyordu. 
Cenup kabileleri ayıddanmış ve timale yüriiye
rek Titer" beyini bozmutlardı. 

1
1230 (1814) 

Flissala.r Mitica'ya kadar olan mmtakayı yağ. 
ma ediyorlardı. Sebeu b.idi bunlardan altmı§ 
kadannm kellesini kesmekle beraber yine 858· 

yiti temin edememitti 

Koetantin •ancailnA Nwoıuı Beyin yerine 

giden Çakır Mehmet Bey :ıiulmü ile ahatiyi hü
kfımete karşı ıkaldınyor ve yağmalarla memle
keti harap ediyordu. Bu sırada Fransacia Bur· 
bon hanedanı tekrar saltanat k~&rdular. 6 T em· 
muz 1814 (1230) da Faune briki Franııanın 

Cezayirle olan muahedelerinin yeni h'iikumet
çe muüddak nüııhalarını getirdi. Hacı Ali Pa
~ Fransız· konsoloaundan eski bol"Çiarının bir 
an evvel ödenmesini bu, münasebetle tekrar is" 
tedi. Konsolos Debois emir almadığından bu 
it hakkında bir ~Y yapanuyacağını söyledi ve 
19 Teşrinievvelde Fran5aya gitti. 

Cezayirle Tunus araaındaki banşıklık az 
sürdü. Cezayirliler Kef kalesinin yıktırılmasın· 

da ısrar ettiklerinden yine muharebe başladı. 
Fakat yeniçeriler hiç dövÜ§meğe hevesli değil
diler. Yeniçeriler evvelce serkeş, mütecaviz 
idilr. 

Fakat ord'Ugahlarmda kat'i bir intizama 
riayet ediyorlardı. Şimdi ise ufak sebeplerle 
ayaklanıyorlardı ve eski gayretlerini ve şecaat
lerini kaybetmişlerdi. Mukaddema birisi yÜz 
kişiye karşı koymaktan korkmıyan bu asker 

şimdi fena te&lih edilmi~ birkaç yerlinin kar§ı· 
smdan kaçıyordu (4). 

. Yen içeriler çolktanberi Ali Patanın vücu· 
dunu kaldınnağı t&:5arlamışlar ve dayılığı Ömer 
Ağaya teklif etmişlerdi. Ömer Ağa bu tehlike
li işe hiç yanaşmak istememişti. Cezayir ilitilil
lerinin alametlerinden olan garip rivayetler şe
hirde yayılmıştı: Goleada bir mürabıt mezar)n· 
dan kalkmı§, zalimlere lanet etmiş; kafirin ge
leceğini haber vermiş deniliyordu. Bu şayiala
n çıkaranlan paşa çok şiddetli ceza etmdde be
raber §BYİalar günden güne arbyordu. Hacı 
Ali Paşa harnarnda kızlarla zevk etmeği pek se
verdi. Suikastçılar paf,Bnm kölesini pa.ra ile 
elde ederek paşayı harnarnda köleye öldürttü
ler, sonra da köleyi öldürdüler (5). 

(1) Grammont. 
(2) Miratı Cezayir. 
(3) Grammont. 
(4) Grammont. 

(5) Mir'atülceza.yir Ali Paşanın zeytin 
deresinde iskan etmiş olan Kul oğulları Türk 
eviadı olduklarından hükfimeti zapt etmeleri 
hülyasına düııerek bunlan mabv için Ömer 

Ağayı bir hayli Urban askerile gönderildiiizıi 



Amasyalı Hacı Ali Pa§a denilen bu zat 
(1224 - 1809) dan (1230 - 1815) Martına ka
dar daydık etmişti. Ali Pa§a ,eski lsveç konso
losu Schultz vasıtasile Cezayir- Sent Ojen yolu 
üzerinc!e el'an mevcut olan baruthaneyi yap -
tırmt§br. Bugünkü ismi, Salpetriere kıtlasıdır. 
Bunun tarih ta§t çıkanlarak Cezayirin iç kale
sinin dı§ kapısının yanma lkonulmuttur (1). 

Ali Pa§a (Yedi Mahzenler) denilen depola
rı yapmı§ (2) ve Cenine sarayının kapısını ye
niliyerek mermerden pek san'atlı bir kapı yap
tınruştır (3), 

Ömer Ağanın dayılığı reddetınesi üz-erine 
Hazineci Mehmet Hoca, Mehmet Pa§& adile da
yılığa geçirildi ise de müddeti memuriyeti çok 
az sürdü. Mehmet Hoca (90) yattnda idi. lt
lere büyük oğlu bakıyordu. 

Dayı yeniçerilerin yoklamasına kalkı§mak 
ihtiyatsızlığını yaptı. Bu hareketle hem yeniçe
rileri darılttı ve hem de evvelce pek kudretli 
olan yeniçerilerin §imdiki zafiyet halini gös
terdi. Y okiama neticesinde yeniçeri ocağının 
yedi yüzü hiç i§e yaramaz olmak üzere dört 
bine inmiş olduğu anlaşıldı. Yeniçeriler dayıyı 
tutup hapsederek hapishanede boğdular. On be§ 
gün daydık etmitti (4). 

Mehmet Hocanın işi bitirildikten sonra 
dayılık tekrar Ömer Ağaya teklif edildi. Ömer 
Ağa evvelki gibi reddetti ise de nihayet israr
Ianna dayanamadıı kabul etti. 

Ömer dayının beylerbeyliğe tayini hak
kında divanı hümayundan yazılan ferman ba
zı vekayii pek iyi izah ettiğinden mealen yazıl
dı (5). 

Cezayirigarp ocağında Arap ağası olup 
bu defa ri.itbei mirınirani ile Cezayirigarp bey
lerbeyliği kendisine tevcih ve İhsan olunan 
Ömer darne ikbaleye hülcürn ki: Birkaç sene
denberi Cezayirigarp ocağının korsan gernileri 
Akdenizde devleti Aliye' tüccar reayası gemi
lerine taarruz ve nehbü garet ve meUah ve 
kaptanlannı esir gibi ahz ve hapsettikleri gibi 

ve Ömer Ağa ise zaten Ali Paşanın aleyhindt> 
olduğundan Kul oğulları ile birleı;.erok pa§Byı 

öldürrneğe karar verdiklerini ve paşanın köle
sini elde edip paşayı hamama girince kapısını 
bend ile külhanına şiddetle ateş vererek ha. 
marnda telef ettiklerini yazıyor. 
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devleti aliye ile sulh üzere olan hükumetierin 
gemilerine dahi taarruzı etti.kleri ve Yenedildi
den dolayı Nernçeludan on iki bin altın talep 
olunduğu defaatla §i.kayet olunup bundan mü
canebet emrolunmu§ken harekatı sabrkada 
cür'et ve israr Cezayir ocağı ltıakkında mucibi 
infial ve iğbirar olduğundan lzmir vesair yer-

(1) Kitabe l'Udur : 
Şadüman olsun Cezayir şeliğin etsun müdarn 
Hamdü Iiiiah · buldu baruthane şimdi nizarn 
Haddi zatında bu elzem olduğundan cümleden 
Tarzı nev icad olup anına hem oldu ihtimam 
Ol hüdadan verdi Amasyalı Hacı Ali Paşa 
Fi sebiylullah cihad için bina etti benarn 
Gazi Beyler barutundan doldurup tüfenkleri 
Atın ol ,küffara karşı alın ondan intikam 
Aşikara söyledi ulvi bunun tarihini 
Bin iki yüz otuzunda kenz ile oldu tamam. 

Gabriel Kolin Sene 1230 

Cilt: l, sayfa : 196, numara: 139. 
(2) Gabriel Kolin, cilt: ı, sayfa: ı92. Bu 

mağazaları Fransızlar bahriye askerlerine Iri
lise yapmışlardır. 

(3) Kapının tarihi §Udur: 
Sahibi sadaret Ali Paşa Mümoced 
İde avni huda daim müeyyed 
Edub himmeti Ali bezli kudret 
Bu babı devleti kıldı müceddet 
Ahıldıkça kapansın ayni aada 
Biha.kkı Mamidi mevlahü Mahmudu Ah. 

med 
Desin nazır olanlar maşallah 
Zehi detıgilhı aalii mü.şeyyed. Sene 1227 

Gabriel Koli n, ci lt: ı, sayfa: ı91, numa
ra: 135. 

( 4) Grammont. M!iratül Cezayir ise (Meih
met Paşanın dayılığınm (17) gün olduğunu ve 
Ömer Ağanın bir gece kışlaya gidip askere: 
Mehmet Paşayı biz valiliğe oturttuk ama bu 
mesalihin tesviyesini bütün oğlunun eline bı

rakmış olduğundan oğlu ise hazineyi bitirdik
ten sonra kendisi Kul oğlu olduğundan paşalık 
iddia edecektir. O vakit bunun elinde bütün 
Türkler helilk olur demesile askerler hemen 
Mehmet Paşayı oğlu Mustafa Bey ile beraber 
boğdular) diyor. 

(5) Divanı hürnayun mühimme defteri, 
numara: 236, sayfa: Numarasızdır. 



lerden ocağa asker yazılmasının men'i ve ocak 
vekilierini rüyeti umurdan ref'ine lzmir ve 
sair yerlere emir gönderilmi§se de yine ocak 
hakkındaki nazar refeti tahaneme tebaan ten
bihat için kapıcı batılardan b&.§! baki Kulu 
Mehmet gönderilmitti. 

O esnada Cezayir dayısı olan Ali fevt olup 
kapıcı başı CezayÜ'e vanp tenbihat ve nesayi
hi ifa eyledik de sen ki mirimiranı muınaileyh
sin umumen itaat ve muhalif rızayı ali hare
kette bulunmı:vacağııruzı beyan ve bazı na mü
liiyim vuzu ve halin mukaddema Cezayir dayı
sı Mustafanın yerine kuud eden Ahmet ve anın 
•halefi Ali dayının vakıtlarında olduğunu ve 
bunlar nzayı bari ve tehriyariyi ve ocağın ka
nun ve kaidesini gözetmeyip nice seyyieler 
ihdas ederek ocağın ihliiline bais ve badi ol
mutlarsa da seriilitesir olan inkisan şahane

me mazhariyetleri sui emelleri mücazatını mü
§ahede etmiş olmalarile derhal mahpus olan re
ayanın sebilleri tahliye ve mübaşiri mumaitey
he teslim edilmi§ ve devletle sulh halinde olan 
Rusya ve Nemçe tüccar sefainine ocak !<ol'san
lan tarafından teaddi olunnuyacağı ve müte
veffa Ali idayı vaktinde Venedikludan 
dolayı Nemçeludan mütalebe olunan on iki bin 
altın badema talep olunınayıp keffi yed kalın
dığı kapıcıbB§ı ile mumaileyhe muavin ve yaru
na tefrik olunan ocak ımuteberarundan sikke 
emini Mahmut vesatatile takdim olunan maru. 
zatta niyaz ve istida kılınmış olmakla maru
zatı mezküre sadnazam tarafından atebei felek 
rnertebeme arzolunmu§tur. Cezayir •beylerbey
liği sana tevcih olunmuş ve taahhütleri muk. 
tezasınca baadezin nza cuyane hareket ve em
rii irademin hiliifı ahvalden mücanebet §IU'tile 
büyük, küçük ocak müntesibi kullanının seb
treden kusur ve kabahatlan affolunmu§ ve 
bundan böyle kemafilevvel ,hüsnü nazan melü. 
kanem dergir bulunmU§tur. Evaili Ramazan 
1230. 

Ocaklılann Osmanlı tebaasına ve devletle 
hali sulhte olan devletlerin gemilerine taarruz
lan üzerine Cezayiriilere asker yazdınlmama
aı lzmir, Te~ ke ve Harnit aancaklanna emro
lunmutken Ömer Patanın yukarda yazıldığı 
Üzere müracaatından sonra eski emirlerin kaydı 
terkin ve mezkür aancalklarla Rodostan asker 
yazılmaama müsaade olunmu§tur (1). 

Ömer Pa§a dayılığa geçtikten birkaç gün 
sonra Napolyonun Elbe adasından kaçarak tek
rar Fransa tahtını ele geçirdiği duyuldu. 30 
Mayısta bir memurla Cezayir beyliğine keyfiyet 
bildirilmişti. Bu haberi getiren memurla kon
solos Dübua da gelmi§ti. Ömer Paşıa Fransa
nın borçlan hakkında kat'i bir cevap alıncaya 
ıleadar konsolosu tanımak istemiyordu. Bunun 
için Fransadan yeni talimat için müracaat etti
lerse de işler kanşmış ve Dübua'nın yerine 
Deval konsolos tayinı olunmuı.tu. 

Avrupada sulhun yapılması Cezayir ve 
diğer ocaklann sukutuna sebep oluyordu. 
Çünki Avrupa hükümetleri artık dahili harp
lerden kurtulmuş olduklarından korsanlığın 

kaldınlmasmı düşünecek vakit bulmuşlardı. 

Avrupa hükümetleri Viyana kongresinde Garp 

ocaklan korsanlığının lağvmda ittifak etmiş

lerdi. 
Amerika hükümeti 1812 (1227) de duçar 

olduğu bakaretin intikamını aimai< için lromo
dor Decatur kumandasında filo gezdiriyordu. 
Filonun va:>.ifesi Cezayirden tarziye aimai<, e
sirleri kurtannak ve liman .resmile vergiyi kal
dırmak idi. Ce7<3yir donanınası bu filodan çe
kinerek denize çıkamıyordu. 

Ömer Paşa ganaim atını& için Harnit Rei
sin dolaşmasını istiyorsa da Harnit Reis Ame
rikanın büyük gemilerinin dolaşması hasebile 
Cezayir gemilerinin felakete uğraması ihtima
lini söyliyerek reddediyordu. Fakat Ömer Pa-

şa israr ettiğinden Harnit Reis de hareket et
ti (2). 

17 Haziran 1815 de Amerika donanınası 
Gate burnu civarında Harnit Reisin 46 toplu 
firkateyni ile diğer gemilere rastgel di. Yapılan 
muharebede Harnit Reis şehit düştü, gemisi 
Amerikalılann eline geçti (3). Diğer gemiler 
kurtulabiidiler (4). Amerikalılar 14 Haziranda 
da 22 toplu bir Cezayir briki zaptederek gemi
ler yedeklerinde olarak 24 Haziranda Cezayir 
tirnaruna gelip deınirlediler. Herkesin yenilmez 
kaptan olarak tanıdığı Harnit Kaptanın mağJü. 

( 1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 237, sayfa : 17. 

(2) Mira'tülcezayir. 
(3) Gramınont 
( 4) M ir'atülcezayir. 



biyeti şehirde büyük teeuür uyandırdı. On üç 
gün müzakereden sonra 7 T emmuzda Ameri· 
kalılarta sulh yapıldı. 

Bu devirde Avrupa devletlerinin deniz 
kuvvetleri çoğalmıştı. Garp ocaklannın ko11san· 
lık yapmalanna imkan kalmamı§b. Zenci tica· 
reti ve esareti menedilmi§< iken ocaklann Avru· 
pa gemilerini vurup hıristiyanlan esir alarak 
satmalarına, küreğ\l koymalanna Avrupanın 

tahammülü yoktu. Cezayirliler Avrupayı tanı· 
mıyor, Osmanlı hükiimeti de cehalette ondan 
aşağı kalmıyor ve ocaklan askerle tedip ve in
zibata atmağı düşünmüyordu. Bu suretle üç 
güzel eyaJet mahvoluyordu. Maamafih Osman· 
lı hükümeti de kanşı:klı:kta ve zafiyette Ceza
yirle hemmal olup kendi kendini bile idare ede
miyordu. Osmanlı erkanı devletinden bir 
çoğu Avrupa devletlerinin ocakların hakkından 
gelemiyeceklerini zannediyorlardı ( 1). 

Divanı hümayunun ocaklara alakasızlığı 

ecnebiler nazarında Garp ocaklannın devlete o
lan tabiiyet bağlannı zayıf gösteriyordu. İngil
tere hükümeti Garp ocaklanndan şikayet ede
rek lstanbulda verdiği takrirde bu husus ~ğer 
iyi bir şekle konulmazsa denizli devletler bu işe 
bir suret vererek gaileyi ortadan kaldırınağa 
mecbur olacaklardır, dediği halde devleti aliye , 
ocakların harp kaidelerine karışmaz cevabını 

aldı. 

Halbuki harp ve sulhte serbest olan hükü· 
met beyneddüvel müstakil sayıldığından işte o 
gün Garp ocaklannın Osmanlı hükümetine olan 
bağlan çözülmü~ ve divanın o cevabı ocaklann 
başianna gelecek belalara mukaddeme olmuş
tur. 

Bunun üzerine, İngiltere, Avusturya ve 
Prusya Garp ocaklan hakkında 1816 Teşrinisa· 
ni sinde ( 1230 Zilhicce) aralarında bir muka
vele yaptılar. Ingilterenin Akdeniz filosu ),u. 
mandanı Amiral Lord Eksmut 31 Mart 1816 
da bir kıt'a üç anbarlı ve be§' büyük kalyon 
ve dört firkateyn, yedi brik ve ükonadan mü
rekkep donanmaaile Cezayir önüne geldi (2). 
Evvelce de, donanma görününce Ömer Paşaya 
verilmek üzere İngiliz konaoloauna mahrem bir 
mektup gönderilmişti. Ingiliz koraolosu mektu~ 
bu paşaya verdi, nıeali Cezayirin Sardünya ve 
Sicilya ile müsaleha yapması için Ingiltere 
mutavıı.ssıt olup bunun kabulü pek ziyade ar-

zu olunduğundan ibaretti. Ömer Paşa mü:zake
reye girişrnek istemedi. Amiral müzakere ıtrzu
sunu tekrar ettiyse de yine redde uğradı. Niha· 
yet, iki saate kadar müzakereye başlanınazsa 
§'Ehri topa tutacağım bildirdiğinden Ömer Pa· 
şa çaresiz müiakereye nza gösterdi. Ingilte
re hükumeti Sardünya ve Sicilya, Felemenk 
devletlerinin urourunun tanzimine müdahaleyi 
iltizam ettiğinden bunlann Garp ocaklarile 
müsalehasını arzu ettiklerini ve Cenova belde· 
si Sardünya devletine verildiğinden Cenova
nın da dahil bulunduğu ve bu hükUmetlerle be
rabeı· Napoli ve Portekiz hükümetlerile de ayni 
Ingilterenin şartlarile müsaleha olunmasını ve 
Cezayirdeki Ingiliz konaolosunun Sardünyalı

ların da işine bakmasını ve bundan sonra hi
ristiyan esir kullanılmayıp altı aya kadar her 
esire elli 1kuruş verilip azat olunmasını amiral 
teklif ediyordu. Hayli müzakereler oldu. Ekser 
maddeler ·kabul olundu. Yalnız esirlerin elli ku
ruşa azat edilmesi müşlriil olup gerçi bu hu· 
~us Tunus ve Trablusça da kabul olunmuısa da 
bir kere de devleti aliyeden sorulması lazımdır 
denildi. Amiral buna razı oldu. Ömer Pa.§a ta· 
rafından tayin olunan memuru bir Ingiliz fir
kateyni alıp latanbula götürd'ii. Amiral da kal
kıp gitti. 

Bu mesele üzerine Cezayirliler a.. 
rasında dedil<odu başladı. Herkes hiristiyanla
rın ne bakla İslam dininin caiz gördl1ğü ve ~u 
kadar zamandanberi adet olmu§ olan esaretin 
lağvına kalkıttıklarını soruyordu. Mıali ayak
lanmı§tı. Ömer Paşa da korkmu§ ve arniralle 
yaptığı uzla§madan caymı§tı. 24 CemaziyÜia· 
hır 1231 de iki bin kadar ahali toplanıp sahi
le doğru iımıeğe ba§lamıtlardı. Bunları gör
dükleri halde dayı ve zabitleri müsamaha et~ 
ler. Halk yahya indi. İngiliz konaolosu Makdo
nci ve zevcesini ve İngiliz tebaaaile Ingiltere 

(1) Tarihi Cevdet, cilt: 10, sayfa: 211, 
sene: ;1231. 

(2) Taribi Cevdet, cilt : 10, sayfa: 211. 
Grammont İngiltere vasrtasile Sicilya ve Sar
dünya ile sulh yapılmasın•n daha evvel olduğu
nu ve (15 Mayıs 1816) da, (31 Martta değil) 
İngiliz donanması geldiği vakit Avrupa devlet
leri nanuna esaretin i)gasını teklif ettiklerini 
yazıyor. 



himayesinde bulunanlan tuttular. Ingiliz bay· 
rağını yırtıp çiğnediler (1). Bona burnu ve 
Oran mevkilerinde Ingiliz bandırasile mercan 
çıkaran 1 talyanlar dahi ora halkı tarafından 
katlolundular. Bu haberler de Ingiltereye yeti· 
şince Ingiliz donanınası Sebte boğazındaki Von 
Kapellen kumandasında altı firkateynden mÜ· 
rekkep Felemenk donanmaaile birleşerek 32 
gemiden müreldc:ep miİşterek donanma •§evva
lin üçüncü günü Cezayir Jimanına geldi (2). 

Dayı şiddetle müdafaa tedbirleri almıt ve 
sancak beyleri de askerlerile beraber gehniş
lerdi. Dayının karargahı fener batarya:.sında idi. 
Ömer Pa~run pek dostu olan Fransız konso
losu sulh yapması için pa§ayı kandınnağa uğ
ratmış ve Avrupanın artık ocağın küçük hükU
metleri haraca ikeamesine müsaade ve müsama
ha edemiyeceğini ve zamanın değiştiğini antat
mağa çahtmı§ ise de dayı da yeniçerilerin 
beslenmesi için ıkarsanlığın elzemiyetini öne 
sürmüştür. Filhakika Ömer Pa§& da kendisin
den evvelkiler gibi daimi b.arp 1halini devam 
ettinnek mecburiyelinde idi. 

Sabah saat dokuza doğru Lord Exmouth 
dayıya haber göndererek üç saat içinde kat'i 
karar istedi (3). Dayı kat'i cevap vermedi. Sa
at •iki buçulcta (4) Pariementer limanından çı. 
ıkarak muvaffakıyetaizlik işareti veriyordu. Do
nanma da hafif şimal rüzganndan istifade ede
rek şehre bir mil mesafeye kadar yakla§mış ve 
Pariementeri hami! kayığın vereceği i§aret alea
binde muharebe vaziyeline girecek surette ter
tibat almı,tı. Amiral bayrağı Kraliçe Şarlot ge
misinde idi. 

Ingiliz ve Felemenk gemileri birden ate§e 
batladılar. Çok yakınır sokulmuş olan donan
manın "ilk aletinde fener ve mendirek batarya• 
larmda büyÜk karıtıkbklar oldu. Umanda top
hi bulunatı> 42 top çekerden 33 ü az zamanda 
Leandre gemisi tarafından batınldı. Çünki 
bunlar müdafaa vaziyeti alınağa bile vakit bu
lamamışlardı. Cezayirde kimse taarruzun böy
le ani olacağım beklemiyordu; hatta ahaliden 
hayliai donanınayı seyretmek için deniz kıyuı
na dolmuşlardt. Düşmanın ilk ateşi bu masum 
mera:klılardan çoğunu öldfu.dü. Kalenin deniz 

. cephesindeki iatihlı:&mlarda muhtelif çaplarda 

ı..,ı yüz top vaı<dı. Fakat 90iu Uauıı :ııamaıı· 

danberi metruk ve kullanılmaz hale gelmişler
di. Hatta Barbaros zamanından kalma toplar 
bulunuyordu. 

Ilk hayret ve şaşkınlıi< geçince Cezayiı· 

bataryalan ıkahramanca mukabeleye ba~ladı

lar. Her iki tarafın topçu muharebesi müthişti. 

Fakat ilk ateş mendirek bataryasile yüksek ba
taryalan yanm saat içinde susturarak muvaf· 
fakiyeti kaianmıştı. Saat beşte cüzli ateş fa
sılası olduı. Tekrar ateş başlıyarak gece yansı
na kadar sürdü. Düşman atışlarmdan iki Ceza· 
yir firkateyni yanarak kenara düştü. Bunun 
ateşi limandaki bazı top çekerleri de tutuştur
du. Şehirde bazı evler ateş aldı. Muharebe es

nasında çrkan fırtına muharebenin dehşetini 

arttırmıştı. 

Cezayirliler beş yüz asker zayi etmi~, is
tihkamlar altüst olmuştu (5). Ahaliden ölen 
ve yaralananlar yedi bin ikiti rkadardı (6). Müt

tefik donanınada 883 'kişi ,yaralı ve ölü var
dı (7). Bir bombard hasara uğramıştı. Donan.. 
ma elli binden ziyade gülle ve 960 obüs atmış
tı. Iki tarafın kurnandanı da ayni derecede gay
ret göstenni§lerdi. Ömer Pa4a tamamen ha· 
rap oluncıya kadar Fener bataryasında kalmış
tı En tehli!ı:eli yeri intihap etmiş ola.'l Lord 
Exmuta da üç defa isabet vaki olmu§tu. Ceza-

(ı) Grammont İngiliz konsolos ve tebaa
sının tevkifi İngiliz filosunun bulunduğu sıra
da vuku bulduğunu ve buna karşı donanma 
bir şey yapmayıp (22) Mayısta demir alıp git
tiğini yazıyorsa da Tarihi Cevdetin yukarıda 
yazılan rivayeri akla daha yakındır . Grammont 
bundan sonra dayının bataryaları müdafaa ha
line koyduğunu ve Kostantin beyi Çakır Meh
met Beye emir yollayıp sahildeki ticaret mü
esseseleri yıkılıp müstahdemininden iki yüz 
kadarı öldüıo;ilüp yahut yaralanıp yüz kişisi de 
esir edilip getirildiğini ve İngiliz donanmasının 
27 Ağustosta Cezayir !imanına geldiğini ya
zıyor. 

(2) Tarihi Cevdet. 
(3) Tarihi Cevdet, cilt: 10, sayfa : 211. 
( 4, 5) Grammont. 
(6) Forbige. 
(7) Revue Afriken 1875 sayfa, 1994 . 

Cezayir tarihi ve 1816 Bombardımanı adlı ki
Mp, Paris 1830, sayfa : 354. 



yirliler Ingiliz donanmasının Pariementer bay
rağile kendilerini iğfal ederek donanmalannı 
sahile çok yaklaştırdrldannı ve limandaki to~ 
çekerlerle en kuvvetli bataryalann ve tahki
matın ilk ate§te tahribine bu suretle muvaffak 
olduklannı iddia ile eğer bu hileyi yapmamış 
olsalardı hasara uğramadan gemilerin o kadar 

yaklaşması imkansız olduğunu ve top çeker
Ierin onlara çok zarar vereceğini beyan ediyor
lardı. Beyaz bayrak ahaliyi ve askeri aldat
mıştı. Her ne hal ise muharebe neticesinde ba
taryalar harap olmuş, barut bitmiş topçular öl
müş, yahut yaralanmış ve düşmanla anlaşmak

tan başka çare kalmamıştı. Halbuki Cezayirli

ler düşman donanmasının da mühimmatı bit
miş ve yeniJemek imkanı bulunmamış olduğu
nu bilmiyorlardı (1). 

Ömer Pa§Q amirala lsveç konsolosunu gön
derdi. 'Konsolos donanmadan Sir Şarl Penroz 
ve Yüzbaşı Brisban ile geldi. Aşağıdaki şart

larla sulh yapıldı: 

22 Ağustos 1816 (1232) de Cezayirle 
Ingiliz amirali arasında yapılan mukavelena
me (2) evvela: Cezayir ocağı, fimabaat Avru
palılardan köle ku11anmayıp bu şarta mebni 
el'an Cezayirde mevcut olan bilcümle Avrupa 
esirlerinin sebilleri hemen ocak tarafından bila 

teahhür tahliye oluna. 

S&niyen: Bruni ve Oran nam mahaller
de Ingiliz ve düveli saire tebaasına veçhi ma
hut Üzere vuku bulan zarar ve keder mukabe
lesinde olmak üzere mukaveleyi sabıka hük
münce üsera bedeli olarak Cezayirliye verile
cek olan min haYISel mecmu üç yüz altmış' bin 

riyal şartı ref oluna. 

Salisen: Bundan sonra konısolos hediye 
akçesi de ref oluna ve diyan garpda böyle bir 
adeti kadime olduğuna nazaran bir konsolois 
vürudunda nefsine izafetle vermesi caiz ise de 
beş bin Ingiliz lirasını tecavülz etıniye. 

Rabian: Cezayirli Felemenk ile ve tevabi
ile dahi ayni bu minval üzere sulh ola. 

Cezayir ocağının Avrqpa devletlerile mu
harebe etmek istihkakı baki olup şu kadar ki, 
onlann halkından yedierine giriftar olanlan 
köle olmayıp, harp esiri olmak üzere muame
le oluna. 
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Ömer Paşa bu mukavelede teahhüt ettiii 
üzere F elemen k ile de aşağıdaki mukaveleyi 
akletti (3). 

Felemenk ıkrab Prens d'oranj de Nasso ce· 
naplarile memaliki mÜJtahkemei hakaniyeden 
Cezayir ocağı beylerbeyai Ömer Paşa lhazret
leri beyninde 1816 senesi 28 Ağustosuncbı 
Amiral Brik vesatetile bilmükaleme tesbit 
olunarak karargir ıolduğu üzere: 

E vvela: F elemenk ile Cezayir ocağı 

beyninde ve tarafeynin dahili hükumeti ve te· 
vabi ve raiyeti meyanmda mütemadiyen sulh 
ve dostluk olup mukaddema 1757 miladi yani 
1171 senesinde beyinlerinde aktolunup el'an 
müstahsen görülen müsalehanın cemi şurut 
ve kuyudu işbu müsalehada dahi harf beharf 
mer'i olarak ala aslihüm tecdit ve ipka oluna
lar. Bu iki bükUroetin gerek cenk ve gerek 
sair sefineleri dahi tarafeynin reaya gemileri 
dahi biribirlenne ıbir güna mazarat ias etme
yip bundan sonra hemen riayet ve dostluk 
muamelesi ideler. 

Saniyen: Cezayire umuru ticari tesviye 
için Felemenk tarafından derakap bir konsolos 
ikame olunup ana Ingiltere konsolosu gibi mu
amele oluna ve meııkumun konağı derununda 
kendi tebaası ve hem ayinleri icrayı ayin etme

lerine kimse tarafından mürnanaat olunmıya. 
Harrere fi Mahrusetül Cezayir Fi 1231. 

Bu mülaalehalarla hemen hepsi de İtalyan 
ve lspanyol olarak (1200) esir serbest bll'8.
laldı. 

Amiral Exmut Tunus ve Trabulusgarba 
korsanlığın li.ğvedilmesini kabul ettirmi§ iketı 
Cezayiriileri büsbütün kızdrnp yeisle döğü§
meğe sevketmemek icin onlara bu şartı teklif 

etmemi§ti (4). Binaenaleyh Viyana ve Eks La 
Şapel kongrelerinin temenniyabna rağmen 

esiriere köle değil, ham esiri mua~Jesi yapd

mak ıartile, dayı korsanlık yapmakta serbest 

(1) Grammont. 
(2, 3) Tarihi Cevdet. Bu muahedelerden 

devletin malumatı olmayıp Şani zade bunları 
ecnebi tarihlerinden almış ve tarihi Cevdet de 
ondan nakletmiştir. 

( 4) For:bige. 



idi. Dayı bundan istifade ederek hemen Tos
kana, •lsveç ve Danimal'kadan vergilerini iste
di. Reisler Prusya, Lübek, Hambul'g tüccar 
gemilerine sataşmak için emir aldılar. Amerika
lılar ocağın bUl en sıkmblı zamanından istifa
de ile m~sait §artlarla suJıhu yenilerneğe geldi
ler. Evvelce de gelmi§ olan Komodor Decatu
re eski ınuahedeyi temdit ettirdi .. M~ğlabiyet
ten sonra Cezayirde ihtilal adet olduğundan 
yeniçeriler ayaklandılar, yağmaya kalkışmak 

istedilerse de dayı para ~ağıtarak ve gözdağı 
vererek kıyamın önüne geçti. Lakin dayının 
nüfuzu düşmüştü. Acb uğursuz diye çıkmıştı. 
Istanbuldan Cezayire .bir firkateyn, iki korvet 
ve top ve mühimmat gönderilmişti. lstihkim
lar tamir ve ıslah olunınağa gayret ediliyordu. 
Fakat artık hıristiyan esir kalmamış olduğusı
dan yerli suçlulardan idam cezası kaldınlarak 
böyleleri tahkimatta ve güç i§!lerde çalıştınlı

yorlardı. 

Kışın veba çıktı; şehirde ve civarda hayli 
insanlar öldü; veba Ce~yirde her vakit çıkıp 
binlerce kurban alırken, bu defaki veba dayının 
uğursuzluğu alametlerine inzimam etti. Şark 

ordusu dönüp ~ehire gelmişti~ Ordunun gel
mesinden birkaç gün sonra 8 T eşrinievvel 
1816 (1231) de yeniçeriler dayıyı öldünneğe 
karar vererek saraya hücum ettiler. Iktidar 
mevkiine geçmeği asla arzu etmeıni~ olan 
Omer Paşa mukavemet etmedi ve zaaf gös
terıneden öldü (1). Cezayirde hiç misli görül
memiş hükumet reisi hatırası bıraktı. Yeniçeri
lerden yükselip, bizyük memuriyete geçenlerin 
yet~§miş olduğu odayı tezyin ve tamir etmesi 
adetti. Bu hal küçük!erle büyüklerio muhabbe
tini ve teS<~nüdünü ve yeni gelenlerin ~evk ve 
ga)'!'etlerinin artmasını mucip oluyordu. Ömer 
Pa§8 d" (Edduruç) yani merdivenli kışlada 
Baba Hasanın odasından yetipne idi. Bu oda
yı tamir ettirmiş ve bir ·de tarih taşı koy~ur
m'll§tu (2). 

Limandaki nöbet ve tarasant kule-sinin ta
mirini de Ömer Pa•aı yaptırmıştır (3). 

Ömer. Pa§8 rah.meti rahınana kavuş:tuktan 
sonra yeniçeriler dayılığa "Ali Hoca" isminde 
birisini seçtiler. Ali Hoca gizli tertiplerde, .fe
satlarda dAima parmağı rbulunmut ve kendin
den evvelkilerin ölümüne ;sebep olmu.§tu. Yeni
çeriterin elinden ve onlann intizamsızlıimdan 

kurtularak icrayı hükumet için Tunusta Ha
mude . Pa§anın yaptığı gibi rbunlan ortadan 
kaldırınağı tasmim etti. payılığa geçer geç
mez tasavvurunu icraya başladı (4). 

Oayılığa intihap olununca, Hacı Hafız 

adındaki zab lstanbula göndererek, arzı übu
diyet ve ocağa llizım olan mühimmatın ihsan 
huyurulmasını istirham etti. Adet veçhile ınir
miranlık fermanı yazılarak istenilen gemiler ve 
mühimmat Hacı Hafızla .gönderildi (S). 'Ali 

(1) Şanizade tarihi, cilt: 2, sayfa: 329 
Ömer Paşanın ve'badan vefatını yazıyorsa da 
doğru değildir. 

(2) Mezkur tarih taşı şöyle idi: 
Hak ömür Versin Ömer Paşa bunu hoş eyledi 
Yol aluben hu odadan şimdi tamir eyledi 1231. 

Gabriel Kol in. cilt: 1, sayfa: 197. numa
ra: 140. 

(3) Burç Elgoumenden Cezayir müze
sine naklolunan kitabe: 
Vardiya pek köhne olmuş deyu oldu iltizam 
Hamdtü Iiilah oldu bitti şimdi ya buljdu nizarn 
Filasıl dü top ile bir vardiyakim var idi 
Şimdi şeş top ile bır ıburç oldu böyle esselam 
Bani oldU' fatihin hemşehrisi Ömer Paşa ( *) 

Dünyalar durdukça dursun ta ila yevmülkıyam 

Hoşça gözlen bu lc'bi limandürür eaatçiler 
Topçular •siz de varın toplara edin ihtimam 
Ulvi nevlbet geldi ise sen di tarihini 
Bin iki yüz sal otuz birinde olmuştur tamam. 

Sene 1231 , Gabriel Kolin, cilt: 1, sayfa: 
200, numara: 141. 

(*) Gabriel Kolin bu mısradaki fatihin 
hemşehrisi kelimesine istinaden Ömer Paşanın 
Midillili ve Rumdan dönme olduğunu istidlal 
ediyor. 

( 4) Forbig.e. 
( 5) Divanı hümayun ın.ühimme defteri, 

numara: 237, sayfa: 61, Cezayirigarp beyler
beyisine hük1üm ki: ,Bundan akdem İstanbula 
gönderilen Cezayir dayılanndan Hacı Hafız 

Zeyde Kadre'nin harnil olduğu maruzat malu
mu hıi.imayunum olup ocağı mansurem hakkın
da hüsnü enzarım derkar ve sana dahi bilvü
cuh tev-eccühatı '§ahanem m®zul olmakla vaki 
mültemesatın karini müsaade olup tarafı sal
tanatı seniyyemden çend krt'a sefain ve ına
lQmülmiktar mühimmat ihsan kılırunı~ ve bu 



Paşa dayı Cezayir müftüsü meşhur Mali'~inin 

damadı olduğundan her işinde ahalinin yardı

nnna güveniyordu {1). 

Ali Paşa (Darüssult.an) yani hükumet da

iresini Cenine sarayından kaldınp iç kaleye 

gıötürdü. Orasını mükenunel silahlandırdı. Ha

zineyi de iç kaleye taşıttı. Hazine muhafıztığı

na Kabili efradını koydu. Kul oğullannı da 

silahlandırarak etrafına topladı. 1 taat ve inzi

bata girerlerse kendilerine iyi muamele edece

ğini ve itaata girmek istemezlerse memaliki 

Osmaniyye gitmekte serbest olduklarını ve 

Anadoludan artık asker almıyacağını da yeni

çerilere ilan etti. 

Y oldaşiarın kışla.lara doldurmuş oldukları 

kadınları kovdurdu. Şarap satılan yerleri ka

pattı. Bu icraat tabii yeniçerileri ayaklandırdı . 

Fakat Ali Paşanın muhafızları tuttuklannı öl

dürdüler. Bir lusnu kaçtı, şark ordusuna gitti. 

Şark ordusu da bu hallere kar§ı isyan ile he

men sür'atle Cezayire doğru, hareket etti. Ali 

Paşa Kabililere adam göndererek Biban g·eçit

lerinin şark ordusuna karşı kapanmasını bil

dirmişti. Fakat ordu daha evvelce geçitlerden 

geçmiş ti. Şark ordu·su 29 Teşrinisani 1817 de 

Cezayir surlarının önüne gelerek dayının ba

şını istediler. Fakat Ali Paşa tedbirlerini al

mıştı. Kaledeki topçular, paşaya taraftardılar. 

Y eniçerilerin azgınlığından bıknuş, zabitan ida

resinde mükemmel silahlı altı bin 
1
kul oğlu iç 

kaleyi muhafaza ediyorlardı. Asiler rnüzake

reye girişrnek istediler. Arap ağası Yahya 

Ağa bunlara kayıtsız şartsız itaat teklifinde 

emri şerifim .... ile irsal olunmuştur . Zikro

lunan sefineler ve mühimmat Hacı Hafrz da

yıya teslime n inıal k ılınmış olmakla.... E vasrtı 

rebiülevvel 1232. 

93 

bulundu. Kabul etmediler. Sultan ,kaJeai ve 

Babr Azur.dan, toplu bulunan asilerin yan ta

raflarına müthiş topçu ateşi açıldı. Kabili ef

radile kul oğulları da hücurn ederek yeniçeri

leri ezdile.r. (ISO) ı:abit ve ( 1200) yeniçeri 

t'!lef oldu. Tutulanlar öldürüldü. 2 Kanunu

evvelde sağ kalmış olanlar arnana düştüler. 

Bunlar aftolundu. Çoğu lzmire ve latanbula 

gitrnek istediklerinden bila rnüşkülat gönderil

diler. Yeniçerilik Cezayirde 1233 de ilga edildi. 

Şehirde üç gür. şenlik yapıldı. Konııoloslar pa

şayı tebril' ettiler. Kostanlin ateşler içinde 

idi. Çakır Mehmet Bey veledi Derradj kabilesi 

tarafından sarılı\rak haysiyet kıran şartlar ka

bulile kurtulrnuştu. Zulüm ve iatibdadı dolayı

aile her taraf onun aleybine kalkıyordu. 1816 

ve 1817 de şedit mağlubiyetlere uğranuştı. 

Ceuyir ayanı bunun Tunusla beraber oldu

ğunu zannederek azi ile yerine Kara Musta

fa Beyi yolladılar. Çakır karşı durmak istedi. 

Fakat herkes kendisini yalnız bırakmıttı. Ka

ra Mustafa Bey tutturup ,öldürttü. Fakat Ka

ra Mustafa Bey de iyi adam değildi. Bir ay 

beylik yapabildi. O da azi ve katiolundu {2). 

Dayılar hükurnette durdukça istibdatları 

artıyordu. Ali Paşa da böyle i11tibdat deliliii

ne tutuldu. Kıtlık olacak diye buğdaya narh 

koyarak fazlaya satanlan ölüme mahkum edi

yor, garip emriler veriyordu. Narbın netice

sinde buğday ortadan kayboldu. Baıka bir 

gün de paşa fabiıeleri denize atmak için emir 
verdi. Fakat güç halle bu emri değiştirerek 

Şerşele sürülmelerine razı ettiler. Ali Pa§8 

1818 martı iptidasında (1233) vebaya tutula

rak öldü. 

( ı ) Mir'atUlcezayir. 

(2) Forbige. 
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tirald - flırisıiyanlara kar§ı goleyan - Bakri ve Bıısrttl§ meselesi - Cezayirin ziyaı 

Ali Paşa ölürken yerine Hazinedar Hü
seyin Ağanm geçirilmesini tavsiye etmişti ( 1). 
Hüseyin Ağa 1779 da Deniziide doğmuş ve 
kardeşi ile Cezayire gelerek balıkçılı~a bagla
mııtı- Sonra yeniçeri olmu§ ,ve sıraaile ilerli
yerek hocetiil hayl memuriyeline geçmiş ve 
Cezayirde çok, nüfuzlu olan Müftü zadeye ça
tarak hazinedarlığa geçirirse kızını alacağını 

vadetmit ve onun tavassutile hazineda.r olmuş
tu. Fakat sözünde durmadığı gibi aradan yedi 
gün geçmeden Müftü zadeyi öldürtınüştü (2). 
Kendisine daydık teklif edilince evveli kabul 
etmedi Fakat etraftakilerin ısrarı ützerine ra
zı oldu (3). Toplar atılarak dayıbğı ilan edil• 
di ve usulü veçhile Istanbul~ ınaJIWZat ve muh
zır gönderildi. A§ağıda aynen dereolunan fer
manla beylerbeylik tevcih olundu: 

Bu defa rütbei mirmirani ile kadr ve iti

ban terfi ve Cezayirigarp beylerbeyliği kenduye 
ihaan !olunan Hüseyin Dame lkbaleye hüküm 
ki: 

Bundan akdemce riitbei ı:nirmirani ile Ce
zayirigarp beylerbeyliği uhdeiaine tevcih obman 
AJi Paganın matunen vefatına binaen Cezayiri
garp ocağı kaideai üzere cümle marifetile sen
ki mumaileyh sin müteveffayı mumaileyhin ye

rine ik'adınla hakkında mehasini teveccühab 
seniyyei melukanem şayanı sezavar buyurutma
sı istidasıru ıamil bu defa taraflanndan ve 
Cezayir vücuhu caniplerinden derban abfet
rnedan !fthaneme tevarüt eden n:uu'Uzat me
fahimi me§mulü lihazai keramet ifazai tacida. 
ranem olmuştur. Sen, eshabı şecaat ve hamiy
yet ve eJ\bqbı dirayet ve sadakatten olup hüs
nü süluk ve istikametin bilihbar malılmuı hü
mayunum olduğuna mebni hakkında afitabı 
cihantabı inayeti cihandaranem limi ve per
tev efza ve mahı mü: teniri ihsan ve atıfeti hi
divanem salı ve ziya bahta olarak şerefyabı 

sudur olan hattı hümayunu mevhebetınakru. 
num mucibince avatıfı şamiletül rnekirini hus
revane ve avarili kimiletül ekarimi şehriya
ranemden Cezayirigarp beylerbeyliği rütbei 
mirmirani ile sana tevcih ve ihsaru şehriyara
nem olmakla mecbul oldu~un sıdk ve istikamet 
ve 1kan aşinayi ve dirayet muktezası üzere 
ccağı amirenin tesviyei ümur ve tesdiydi sü

glllru maddelerine ve ahali ve seıkenesinin hi
mayet ve siyanetlerine kemali ilitirnam ve dik
kat ve ocağı mezkurun bilcüm1e zabitan ve 
neferatile hüsnü müovaneset ve ittihada riayet 
ve devleti aliyyemle müsaleme ve müsaleha 
üzere olan düveli Avrupa haklannda şürutu 
ınuhadene ve :mevalat ve levazum ved ve musa
fatın icraaına bezli mukadderet ve saltanatı 

seniyyem reayasmdan olup yedierinde temini 
ticaret ve muafiyeti müştemil evamiri ali. 
yem olan tüccar sefainine italıei desti taarruz
dan begayet tevakki ve mübaadet eylemen 

fermanım olmagin memuriyetini havi işbu em
ri şerifim isdar ve tevdh olunup hüikmü mü
nifime matviyyen ..... ile irsal olunmuştur. 

1 mdi kalfei atv ar ve reftannı kısası şer' i şe
rife tatbik ve rızayı meyamin iktizayı davera· 
name tevfik ederek Cezayirigarp beylerbeyli
ğine müteferri olan rnecmuu ·meham lazimül 
ihtimarnın veçhi vecihi hasen ve tavn me.rgup 
ve müatahaen üzere rüyet ve tesviyesine ve 
dini mübin ve devleti aliyyei ebed karinime 
nafi hidematı memduhe ibrazına sarfı makde
ret eylemen ehassı metalibi padişahanem idü
gi malumun oldukta berveçhi meşru!h amel 
ve harekete dikkat ve ocağı mansuremin anen 
feanen teksiri kuvvet ve tevfiri mekneti mu· 

(1, 3) Grammont. 
(2) Mir'atülcezayir. 
( 4) Fol1bige. 



cip olur esbabı ve vesaili yolile imal ve icra 
v~ her halde ınzayı hilinayunumu tahaile sayi 
evfa birle gere..~ hakkında ve gerek ocağı mez· 
kur diliveranı haklarmda isticlibı tezayüdü te.. 
veccühatı mülukineme damen dermeyanı gay
ret ve her halde ibra:tı lazimei sadakat ve isli
kamete be-zli ceddi rneknet ıve hilifı vazı tec. 
vizden tevakki ve mübaadet eylemen babmda, 
evaili cemaziülihır 1233 ( 1). 

H iiseyin Pata metin, faal ve icraatında 
sertti. Fakat çok kan dökücü değildi. Yalnız 
çok inatçı idi (2). Sancak beylerini birkaç 
defa azletti, fakat öldiirmedi, hapse koydu. 

Hüseyin Pata iktidar mevkiine gelince af. 
fi umumi ile işe başladı. Sonra Ali Paşanın 
evvelce vermiş olduğu emirlerin çoğunu boz
du. Ali Paşa zamanında lstanbula sevkolunan 
yeniçerilerin avdetlerine müsaade olunması ve 
top ve mühimmat gönderilmesi hakkında hü
kumeti Osmaniyeye müracaati mazharı mü
saade oldu. Mücehhez bir korvet ve malfunüJ. 
miktar top ve mühimmat ihsan ve ocaklılann 
da hareketlerine müsaade edilerek korvete 
konularak Cezayire gönderildi (3). Hüseyin 
Pa~a Ali Pa§anın yaptıklarını bozup eskiye 
dönüyordu. Fakat Ali Paşanın korkusundan 
sinmiş olan yoldaşlar meydana çıktılar. Gizli 
tertipiere başladılar. Hüseyin Paşa iki defa 
&uikasta uğradı. Bundan sonra iç kaleye ka
pandı. Zuaua muhafıziarın orta&ında yaştya

rak dışan çıkmadı. Memleket karmakantık 
idi. Nemencha'lar, Aures, Souf, ihtilal içinde 
idi. Kostanlin sancak beyi Ahmet Bey üç se
ne uğratarak bunlan yatıştırdı. Fakat süku
net çok sürmedi (1239 . 1823) de bunlann 
tekrar tedibi lazım geldi. Memluk Ahmet Bey 
bu gailelerle boy ölçüşecek kudrette değildi. 

Tevkif ve hapsolunarak yerine Mehmet Bey 
gönderildi. Mehmet Bey Zap ınıntakasma doğ
ru hareket yapm~a kalkıttı. Kaba ve iktidar
sız olduğundan pek muvaffak olamadı. Bu da 
1819 da değiştirilerek Ihrahim Bey geldi. 

(1236 • 1820) de lbrahim Bey azi ve 
memluk Ahmet Bey tekrar beyliğe tayin olun· 
du. Ahmet Bey Ihrahim Beyi tutup öldürdü. 
Bunur. dayının emrile olup olmadığı bilinemi
yor. Ahmet Bey 1821 de Tugurttaki Beni Ce
lah (Djellah) lar Üzerine sefer etti. Külliyetli 
ganimetlerle geldi. 1821 de yine Tunuala kavga 

çıktı. Fakat Osmanlı hükumetinin müdaha
lesile sulh bozulmadı. Ahmet Beyin becerik
sizce şiddeti ve bilhassa halifesinin zulmü az· 
)ini ve hapsini mucip oldu (1822). Yerine Gi
ritli Ihrahim Bey tayin olunmuştu. Mumai
leyh idareli ve tedbirli idi. Titeri beyi de ui· 
lere karşı daima muvaffak oluyordu. 

(1240 • 1824) de Hüseyin Pata entrika
cıların sözüne uyarak Giritli Ihrahim Beyi azi 
ile Mehmet Manarani adlı, iyiliğe, kötülüğe 

yaramaz birisini Kostanline gönderdi. Bu 
zat ta ( 1242 • 1826) ya !kadar orada kaldı. 
Sancak hazinesi boştu. Yeniçerinin ulufesini 
vermek mümkün alamıyordu. Bu da azi ve 
hapsolunarak eski beyleı-den birinin oğlu olan 
Hacı Ahmet Bey Kostanlin sancak beyliğine 
tayin edildi. Ahmet Bey memleketi ve mem· 
leket Ahmet Beyi biliyor ve tanryordu. 

Garp sancağında ise Karabarglı Ali Be
yin doğruluğu ve metin idareaile süklınet te
essüs etmişti. 1233 • 1817 haziranmda sanca· 
ğın vergısını Cezayire getiriııken, dayının 

mumaileyhte istiklil hevesi hissetmesi üzeri· 
ne verdiği emirle, Miliana civarında boğulmut· 
tu (4). Bu gayri siyasi hareket asilerin mik
tarını ziyadelettirdi. Ali Beyin yerine Ebu 
Kabusun damadı Hasan Bey tayin olundu. Ha
san Bey kayınpederi gibi kan dökücü değildi. 
Fakat yenilmez ciddiyeti vardı. Aslı a§çı iken 
kendi meziyeti ile yükselmiş, Ebu Kabusa da
mat olmuştu (5). 

Garp beyi Hasan Beyin de hariys 
bir damadı vardı. Bu zat ıkaympederi· 
nin yerine geçmeği kurarak dayıya kaympe
deri aleyhinde yalan bir ihbarname ve eğer 
beyliğe tayin olunursa (4000) dublon vere
ceğine dair mektup gönderdi. Hü.seyin Pa§& 
bu ihbarnameyi Hasan Beye yollamıt ve da· 
madını ne istersen yap, fakat 4000 dubl.onu 
bana gönder, demitti. Hasan Bey parayı yol· 
!adı ve damadının kafasını da ilave etti. Böy-

(1) Divaru hümayun mühimme defteri, 
numara: 237, sayfa: 232. 

(2) Foı:ıbige. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 238, sayfa: 81, evahırı saf er 1235. 

( 4, 5) Grammont ve Forbige. 
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le bir adamın idaresinde isyan ebnek kolay 
değildi (1). 

Seyit Ahmet Tic;ani'nin büyük oğlu Meh
mediilkebir Aynimadhi cihetlerinde istiklalini 
ilan etmi§ti. Bunun tedibine Y alıya .Ağa gitti . 

. Ağa (Amedaua) kabilesinin süvarİlerini de be. 
raber götürmek istemiş, fakat onlar Kabili 
ınıntakasından başka yerde hizmet etmek ar
zusunda olmadıklarını söyliyerek imtina et
mişlerdi. Bu ihtilaf her tarafa yayılarak Guet

ll:ıoula'lar silablanıp (Burç Bogani) yi yıktı

lar. Beni Abbas kabilesi Biban'lan tuttular. 
Fakat Beni Kanun) lar zorlukia Beni Abbas. 
ları oralardan çıkardılar. 

Hasan Bey 1820 (1236) da Ayniroadhi
deki Ticani'nin oğluna karşı asker yolladı. 

Müteferrik yerler yağma, ve vaha bombardı· 
man edilerek yarım muvaffakıyet kazanıldı. 

Beni Abbaslar kendilerine sata§3n {Beni 
Kanun) lara 1820 ıde Jıüc~m ederek on iki \köy
lerini yaktılar. Yahya Ağa Beni Abbasların 
üzerine bin asker ve sekiz bin yerli süvarİ ile 
yürüyerek otuz köylerini yakıp Beni Abbas ve 
Beni Cenad'ları arnana düşürdü• Fakat Vadii 
Sahil üzerinde şakavet devam ediyordu. 28 
Teşrinievvel 1824 de asiler Türk Kaidi ölcJür
düler. Ertesi sene Yahya Ağa Klaanın önüne 
büyük kuvvetle geldi. Yeniden Beni Abbas
ları bozdu. Önüne gelen yerleri yakıp. yıka· 
rak döndü. Fakat bu se.rt dersler asileri dur
durmadı. 1826 da yine itaatsizliğe devam et
tiler. Y alıya Ağa bu defa da ayni şiddetle 
isyanı yabşbrdı. 

Garp sancağında Mürabıtlartn gizili fe. 
satları, tertipleri, teşvikleri devam ediyordu. 
Mjirabıtlar her tarafa yayılnuş, Türıkierin ya
kınaa mahvolacağını açıkça ilin ve alıaliyi kı
yanı için teşci ediyorlardı ( 1). 

Garp' sancak beyi Hasan Bey sancağın en 
ehemmiyetli merkezlerine, gÜvenilecek Türk 
askerleri koydu. Eline geçen bütün Mürabıt
ları kılıçtan geçirdi. Mürahıtların çoğu Fas 
tarafianna 'kaçtılar. Birkaç Mürabıt Orana 
getiriler1 k umumun karş~smda kafalaı-ı ~esil
di. Sonradan Fransızlarla muharebede şöhret 
alan Abdülkadirin babası Hacı Muhiddin bu 
kafası kesilecek Türk düşmanı Mürabıtların 

arasında idi; fakat Hasan Beyin karısının ri
caaile ölümden kurtularak Oranda oturmağa 

mecbur edildi. Bu icraattan sonra Hasan Bey 
Aynimadhideki Ticani'nin iki oğlunun üzerine 
yürüdü. Aynimadhiyi kuşattiyse de zaptede
meden döndüğünden lbu ıı:nuvaffakıyetsizlik 

sancağın bütün cenup taraflarının ayaklan-
masına sebep oldu. . 

( 1243 • 1827) de Haşim kabilesi isyan 
etti. Ticani'nin büyük oğlu Mehmedülkebiri 
başlarına geçirdi ve gelip Maskarayı muhasa· 
raya aldılar. Asiler bütün kabileterin kendile
rine uyacaklarını zannetınişlerdi. Fakat garp 
kabileleri vaıktile hazırlanamamışlardı. Hasan 
Bey alelacele bütün kuvvetlerini tophyarak asi
lere doğru yürüdü. Ayni ıBeyzada (2) ~silerin 
bütün kuvveti birleşmeden bastırdı. Bu mu
harebede Mehmedülkebir öldürüldü, taraftar
ları da dağıldılar. Fakat ertesi sene Tlemsen 
civarı ınıntakaları çok kan§ık irli. O sene Ha
san Bey (Seydi Meched) muharebesinde An
gad ve ;Mahya kabilelerini ezdi. Bundan son
ra Garp vilayeti çok senelerdenberi mahrum 
olduğu sükunete kavuştu. (1828 • 1243) !de 
Zidhour yayiasındaki kabileler karışıkhk çı· 

kardılar•sa da çabuk ve §;iddetli surette tedip 
olundular. 

Hüseyin Paşanın dayılığa geçmesinden 
hemen bir sene kadar sonra (S Eylul 1819) da 
Amiral Freemanthle ve Jurien kumandalannda 
Ingiliz • Fransız filosu Cezayire geldi. Amiral
ler (Ex la Şapel) kongresinin (Berberiye hü
kumetlerinin korsanlıık ve esir ticareti yapma
larının men'i) kararını dayıya tebliğ ettiler. 
Dayr kendisine takdim olunan formülü imza
dan çekiniyor ve hatta Ömer Paşanın 1816 
daki taahhütlerini bile tanımak istemiyor ve 
kendisinin hu'susi . mualıedelerle bağlı olduğu 

hükumetlerden başkalarına karşı korsanlık 

yapmak hakkı olduğunu iddia ediyordu (3). 
Esaret · meselesi hakkında kendi fikrini açık· 

ça söylemedi. Fakat Kur'anda bu hakkın mu
sarrah olduğunu beyan etti. Hiçbir karar ala

.madan arniraller ayrıldılar (4). Fakat Tunus 
ve ffrablua bu tdklifi kabul .ettiler (5). 

(1) Grammont. 
(2) Gramınont. 
(3) Grammont. 
(4) Forbige. 
(5) Gramınont. 



1823 senesine kadar Cezayirin Avrupa
Iılarta olan münasebeti hiç bozulmadı. 

Buji taraflannda bazı kabileler isyan et
mitlerdi. Divan, eski bir Usule istinaden asi 
kabilelerden şehirde bulunaniann tevkifini 
emretti. Halbuki mezkUr ıkabilelerden bazı 

adamlar konsoloshanelerde müstahdem bulu
nuyorlardı. Konsoloslar bunların tutulmasına 
raz'J olmuyor, dayı ısrar ediyordu. Danimarka, 
lsveç, Bavyera konsoloslan yanlanndakileri 
verdiler. Fransa ve Hollanda konsoloalan da 
gizlice kaçırdılar. Fakat Ingiliz konııolosu 

vermemelde inat gösteriyordu. Cebren konso
loshaneye girerek aranılan adamlar tutuldu. 
Ingiliz konsolosu bunlan kurtannağa uğraştı. 
Çok münakapdan sonra 1824 kinunuaanisin
de Ingiliz konsolosu çıkıp gitti. 23 Şubat 1824 
de Sir Harri Neal Cezayire geldi. Tarziye ve 
tazminat verilmesi, konsolasun tekrar alınma
sı, Ingilterenin diğer milletiere tercihi, Ceza
yiı-e Ingiliz bayrağı çekilmesi gibi tartlar 
koydu. 

Dayı, yalnız tazminat vermeği kabul etti. 
Konsolos ahalice çok menfur olduğundan tek
rar gelirse hayatını tekeffül edemiyeceğini söy
ledi. Münakap şiddetlendi. Ingilizler kal
kıp gittiler. 

28 Martta bazı Cezayir gemileri tutmuş 
oldukları halde tekrar geldiler. Bu vak'a Ce
~yirlileri kızdırdı ve şikiyete sevketti. Ce
zayirliler arniralin muahede yapmağa salahi
yeti olup olmadığını (bilmediklerini ıve dör~ün
cü Jorja mektup yazdrklanndan onun cevabı
nı bekliyeceklerini söylediler. Ingiliz donan
ması yine demir alıp açıldı. 

12 Haziranda Ingiliz donanması kat'i 
emir alınış olduğu halde avdet etti. On altı 
harp gemisini muharebe nizamma koydu. Ce
zayirliler kahramanca mukabelelerine çıktılar. 
Ateş başladı. İki taraf ta bir netice alamadılar. 
12 Hazirandan 22 ye kadar Ingilizlere yeni 
kuvvetler geldi. 24 Haziran öğleden sonra sa
at bir buçukta Ingilizler tekrar ateşe batladı
lar. Fakat çok uzakta olduklanndan §ehire 
hiç tesiri olmadı. 

Donanma kumandanı daha altı gün bey
hude müz.akerelerle uğraştıktan sonra 29 Ha
ziran 1824 ( 1240) da hareket etti. Cezayir! i.. 
ler bu zaferden dolayı çıok sevindiler ve 'ken-
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dilerini kimsenin yenemiyeceğine karıaat we
tirdiler ( 1). 

Rum isyanında ekser adalar reayuı dahi 
galeyan ve tuğyan etmekle her sene çtkarılan 
Osmanlı donanmasının ınaiyetine iki sene bi
rilııiri ardınca Cezayir gemileri de ciderek iyi• 
hizmetler gönnüşler ve bu hizmet padiJah 
tarahndan takdir olunarak ilkbaharda çıkacak 
donanınaya Cezayiriiierin küUiyetli gemilerle 
gelmeleri !emir buyurulmuttur (2). 

1242 de Tunuala Cezayir arasında eaauız 
g,eylerden bozgunhak çıkını§tı. Cezayir ocağın· 
dan baz:ıları Tunusa kaçmış ve Hüseyin Pa§& 
da bunlann geri gönderilmeaini iatemitti. Tu
nus beylerbeyi Hüseyin Pa§a vermedi. Mesele 
lstanbula kadar aksetti. lstanbuldan, iadeleri 
için Tunus beylerbeyine emir verildiii halde 
yine Tunus beyi, iti sürüncemeye uğrattı ve 
padi§ah tekide mecbur oldu (3). 

1245 de Nemse ile Fas arasında muaraza 
ve münazaa çıkını§, iki taraf ta muharebe için 
gemi donatıyordu. Fasın tetviki ile Cezayirin 
onlarla ittifakı ihtimali lstanbulca nazan dik

kate alınmıt ve bu sırada Cezayir limanında 
be§ altı ıemi donatılmakta olması, ihtimali va• 
rkii teyit etmiş olduğundan tıl'yet muharebe 
olursa ocaklı tarafından müdahale edilmeyip 
bitaraf kalmalan ve Devleti Aliyye ile Nemse 
arasında mün'akit ve herkarar olan abitname 
mucibince Nemse seEinelerinin himayet ve ai· 
yanet olunması ocaklara bildirilmiıti (4). 

1243 - 1827 de Kostantin aancağında Ha
cı Ahmet Bey, Titeri (Tıtın • Titre) sanca
ğında Mustafa Bey (5), !Garp yani Oran aan. 
cağında Hasan Bey bulunuyorlardı. Cezayirde 
Arap ağ.,-ı Yahya Ağa idi. Bunlann hep ai de 

( 1) Graınmont. 

(2) Divanı ·hümayun müıhiırune defteri, 
numara: 241, sayfa: 266, sene: 1240. 

(3 ) Divanı h;.imayun mühimıne defteri, 
numara : 242, sayfa : 174, sene 1242, evaili ce
maziülahır. 

( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 246, say fa : 41, sene : 1245, evasıtı 

rebililevvel. 
(5) Mustafa Bey Meduada yani Titeri 

santatmda son sancak beyidir. Meduada (Ca· 
mii Murad) ı yaptrrmı§tır. 

Şimali Afrika : 7 



muktedir ve idareli, tecrübeli zatlardı. Avru· 
palılarla münazaalı mesele yoktu. Memleketin 
dahili sükunete girmişti. Eyaletin nefes alıp 
rahat edeceği ümit olunuyordu (1). Fakat asıl 
büyük gaile beklenilmiyen bu zamanda çıktı. 

Fransızların büyiik müşkülatlar içinde 
bulundukları 1793 • 1798 senelerinde Fransa
ya yalnız Cezayir erzak vermişti. Cezayir da· 
yısı Hasan Paşa, İngilizlerin ve diğer Fransız 
düşmanlarının teşviklerine ve Fransız laraf
tarlığının müttefikler tarafından ezilmekle 
tehditlerine rağmen, bütün Cezayir pazarları· 
nı Fransızlara açmış, memleketten çıkarılması 
yasak olan erzakın çıkırulsına müsaade etmiş, 
Fransaya gidecek erzak, ocağın düşmanı olan 
Ceneviz gemilerile taşınacağından Cenevizler· 
le sulh yapmış, ahaliden alınan erzak için 
Fransaya avans vermiş, aşar mallarını gÖn· 
dermiş, bunlardan başka da faizsiz olarak beş 
milyon frank ikraz etmişti (2). Daha büyük 
iyilik ve yardım olamazdı. Bakri ve Busnaş is
mindeki iki Yahu di tüccar da Fransız ordula
nnın erzak müteahhitliğini almış olduklann

dan Cezayir aşar mallarından ve zürra ve tüc
car elinden zahire tedarikle Fransızlara ver
mitlerdi. 

Cezayirden alınmış olan erzak Fransanın 
ltalya orduaile Mısır seferine mahsus kıt'ala
n ihtiyacını temin etmişti. Fransızların Ceza· 
yirden aldıklan para ve erzakın bedelleri ye
kiinu (14) milyon franga çıkmıştı. Cezayir 
dayıları bu parayı her zaman istedikleri halde 
yirmi beş senedenberi alamamışlardı. Cezayir 
1827 ye kadar Fransızlarla bozuımanuş, ya). 
nız Napolyonun Mısıra laarruzu esnasında Os· 
manlı hükumetinin emir ve ısrarı üzerine res· 
men münasebetini kesmişti. Binaenaleyh bu 
paranın verilmemesi, Fransanın Cezayirin 
dostluğunu ne derece nankörlükle karşıladığı· 
nı gÖsteriyordu. Mısır seferi esnasında Ceza· 
yirin Fransızlara erzak vermesi ana vatana hi· 
yanetti. Bunun için Osmanlı hükumeti Ceza· 
yirılen 200 bin kuruş (1.100.000 frank) ceza 
almı§b ('l). Mısır seEeri dolayıaile keailerı 
ınünasebet 1801 de yeniden tesis olunmu§tu. 

1 Ol Teşrinisanisinde dostluk ınuahedesi 
akt ve bu muahedede eski hesapların çabucak 
kesilip paraların verilmesi Fransızlar tarafın. 
dan taahhüt olunmuıtu. Fakat Cezayirin ala· 

cağı bir türlü ödenmiyordu. 7 Ağustos 1802 
de !kontramiral Leyssegue ve General Hullen 
Cezayire gelerek döğülmüş olan bir Fransız 
kaplanı için tarziye ve Fransızlardan zaptolu-

nan iki geminin geri verilmesini istediler. O 
zaman dayı ve beylerbeyi bulunan Mustafa 
Pa§a Fransızların arzusunu yapmış ve birin· 
ci konsül Napolyona yazdığı mektubun niha
yetinde (Rica ederim, hükiimetinizin Bakriye 

olan borcunun tesviyesini emrediniz. Çünkü 
bu paraların bir kısmı bana aittir. Konsolosu· 
nuz Dübua Tiyönvilin bana vadettiği veçhile 
tesririmi bekliyorum.) demişti. Bu pek açık 
talebe karşı da paralar verilmedi. Seneler geç

ti. Deva! konsolos olmuştu. Dayı yine paraları 
istedi ve konsolosu sıkıştırdı ve 29 Şubat 1876 
da verileceğine vait aldı ( 4). Fakat yine pa
raları alamadı. Ancak 1819 da kıral kat'i 
surette hesaplan tasfiye etmek için bir komis· 
yon yaptı. Komisyon yirmi beş senelik nizalı 
meseleyi bir aydan az zamanda neticetendir
di (5). Kıralın tayin etmiş olduğu komiserler

le Cezayirin salahiyetli memurları araşında 

28 Teşrinievvel 1819 da Cezayirin talep et
mekte olduğu on dört milyon frank yedi mil
yona indirilmek suretile uzlaşılmıttı. 

Fransa Hariciye Nazırı 21 Haziran 1820 
de bu paranın tesviyesini müş'ir kanun teklif 
etti. Meclis bu krediyi 24 Temmuz 1820 ta

rihli kanunla kabul etti. Cezayir beylerbeyli
ğinin açığı son senelerde iki milyon franktan 
fazlaya varmı!flı. Korsanlık artık hasılat ge
tirmiyordu. Fransanın borcunu vermemesi 
mütkülitı arttırıyordu (6). 

Dayının murahhaslarile yapılmı§ olan mu• 
kavelenin 4, S, 6, 7 inci maddelerinde 1810 
da Cezayir konsoloahanesinden alınan paralar 
iıe 20 KanunuMili 1798 de ilanı harp müna
sebetile Afrika imtiyazlı ticaret müessesele-

(1) Forbige. 
(2) Grarnmont. 
(3) Aleksandr dö Labur da böyle diyor. 

Fakat bu ceza alınması meselesi hakkmda bi
zim tarihler-de, divaru hümayun kuyudaıında 
hiçbir şey yoktur. 

( 4, 5) Aleksandr dö Laburt. 
• .,. (6) Aleksandr Dölabord. 



rinin zararlannın bu matluptan tesviyesi ya

zılmıtb-

Afrika ticaret müesseselerinin eski mua
hedelere göre alacaklan ( 17000) frank iken 
1817 de Ali Paıa ile konsolos Deval arasında 
yapılan itilafta (60.000) franga çıkanlmıı ve 
24 Temmuz 1820 tarihli kanuna esas olan mu· 
kavelenamede (200.000) frank olarak kabul 
olunmu§tU. 

Cezayirden harp sebebile ve sair suretler
le zarar gören Fransız tüccarları pek çok iken 
yalnız Afrika ticaret tirketinin paNısının mu
kaveleye konulması zaten şüphe celbeder mu· 
amele idi. Yukanda numaralan yazılı maddeler, 
hukuki tabirlerle asıl maksadı gizlemiş ve /dayı 
da Fransızların alacaklarının· ufak miktar ol
duğunu zannederek kabul etmişti. Bütün mat
lubatının bu· borçlara karşı tutulacağını biLıe, 
dayı mukavelenarneyi asla tasdik etmezdi (1 ) . 
Çünkü zaten Cezayir ocağı mümkün olan fe
dakirhğı yaparak on dört milyon alacağını 

yedi milyona indirmişti. Fransa kanuniarına 

göre itirazı hukukiye uğrayan mebaliğin de
po ve emanet sandığına konulması iktiza etti
ğinden mukavelenarnede kararlaşan iki yüz 
bin franga mukabil Afrika şirketi iki buçuk 
milyon frank istediğinden mezkfır para hac
zolundu. 

Geriye kalan dört buçuk milyon frank ta 
Yahudi Bakri ve Busnaşa verildi (2). Bu iki 
ortak bazirgan Cezayire dönerlerse başlarına 
geleceği bildiklerinden birisi ( Livom) a git
ti, diğeri Fransa himayesine girdi. Yedi mil
yon frangın bu suret tesviyesini dayıya an· 
latmağa konsolos Döval memur oldu. Dayı 

konsolostan bu haberi alınca kırala doğruca 

mektup yazdı. Dövalin Yahudilerle birlik olup 
kendisini aldattıklarını ve Dövalin bu para
dan mühim hisse aldığını, binaenaleyh bu ada
mı artık görmek istemediğini ve iki Yahudi
nin kendi adaletine tevdi olunmak üzere Ceza
yire gönderilmesini ve yedi milyon frangın 
kendisine verilmesini çoık yaralayıcı ifade ile 
yazdı. Buna cevap verilmedi. Halbuki meaele 
daha ehemmiyetle tetkika layıkb. Çünkü mu
kavelename ilci biikUrnet arasında yapılımttı 
ve para Cezayir hazinesine aitti ve tamami. 
le !oraya tesviye olunmalıydı (3). Filhakika 

Blisna§ ve Bakri kendilerini dayı ile hesap 
görrneğe mecbur etmiyen tarzı bal bulmakta 
çok menfaatli idiler. Fakat bu iki şahsın bu 
işte rehber tutulması çok haksızdı. Yahudiler 
kendi menfaatlarıru müdafaa ediyorlardı. Fakat 
Fransa hükumeti bunların ne derece haklı ol
duklannı bilmediğinden onların hakkının mu
hafazasile uğraşamazdı ( 4). Binaenaleyh bu 
itte her halde busuai menfaatlar tesir yapmıt 
ve Cezayirin hakkı zayi olmuştu. 

Fransa Hariciye Nazın (Dumas) Cezayir 
konsolosuna gönderdiği tahriratta iki tarafça 
kanun tanılan 28 Teşrinievvel 1819 tarihli 
mukavelename mucibince paralar tesviye edi). 

mit olduğundan, başka muamele yapılamıya
cağını ve Bakri Fransa himayesine girmiş ve 
Busnaş ta Livorn'a gitmiş olduklarından Ce
zayire gönderilmelerine imkan olmadığının 

dayıya tebliğini bildirmiıti. 

Hakkını hiçbir vakit kimseye kaptırma· 
mı§ olan Cezayirde bu darbe çok fena teair 
yaptı. Bu sıralarda Mora isyanı da vardı. 1823 
den 1827 ye kadar Cezayir gemileri Mora is
yanının bastınlmasında çalıımışlardı. Oradan 
gelen reisierin anlattıklan Yunan vah:tjlikleri 
ve Cezayir Türklerinin kahramanlıklan hıris

tiyanlara karşı ıkin ve efkan umumiyede cen• 
gaverlik hissini yükseltiyordu. Avrupa hüku
metlerinin Y unanlılara yaptıklan yardım bü· 
tün Türkleri kederlendirmit ve bilhassa dayı 

Hü,lseyin Paşayı çok sıktr..ı ştı. Cezayir gemi· 
leri baklanda da fena haberler geliyordu. Kan· 
diyede abluka edilmiş olan Cezayir gemileri-

nin tayfaaı açlıktan kınlıyordu (5). 
Bütün bunlara ilave olarak ba§ka bir 

vak'a daha çıkarak Cezayiriiierin kızgınlrğını 
artbrmı§tı: Cezayir konsolosu Deval'in karde
§i Bon'a vis konsolos olmu§tu (1825). Bu zat 
aldığı emirle yahut kendi §absi te§ebbüsü ile 
Bon ve Lakal' da bazı araziyi silahlı ve topa 
malik efratla askerce itgal ve tahkim etti. Bu 
hal ahaliyi ayaklandırdı. Kostantin beyi askeri· 
le oraya gönderildiği gibi Cezayirden de asker 

( 1) Aleksandr dö La Bord. 
(2) Grammont. 
(3) Graımnont. 

( 4) Aleksandr dö la Bord. 
( 5) Grammont. . ... . " _ _, 



töi 
yola çıkarıldı ve Fra:1sızlaı· oralardan koğul
du (1). 

Fransa hükumeti bunu Fransız toprağına 
taarruz saydı ve nazırlan Seybus nehri ile 
Kapru ar~sındaki arazinin on beıinci asnn or
tasındanberi mevcut olan Fransa hakkı haki
miyetinin tanınmadığını söylediler. Bu sözleı· 

nazıriarın mukavele ve muahedelerden tama· 
mile cahil olduklarını veyahut t~ül ettikle
rini gösteriyor. Fransa hiçbir zaman Osmanlı 
memleketinde toprağa sahip olmamıştı (2). 
Osmanlr padişahlan yalnız o sahillerde mer
can avlamak ve ricaret yapınağa müsaade ver
mitlerdi. Bu hu!ustaki ferman sureti yukarda 
aynen yazılmı§tı. Sonralan Fransızlar tahki
mat yapınağa kalkıştıkça ticarethaneleri yıkıl
mıt ve kendileri" koğulmuştu. Son defa tahki
mat yapınağa 'kalkıtan konsolos, mükafat ola
rak Maltaya tayin olundu. 

Dayı Hüseyin Pa§a şik8.yetlerinin din
lenmediğini göl'iince belki mektuplan krala 
vasıl olmuyor diyerek Sardünya konsolosw va
sıtasile mektup yolladı. Bunun yerine vardığı 
temin olundui-u halde yine cevap alamadı (3). 
(30 Nisan 1827 - 1 ıevval 1243) de Fransız 

konsolosu Döval ramazan bayramının tebriki 
için patanın iç kaledeki sarayına gitmişti. Pa
fa konsolosu pek be§Bşetle kabul etmedi. Fa
kat konsolos e)>ey zamandanberi soğuk mua
melelere alıtmı§ olduğundan aldırmadı. Bila
kis bu mülikattan istifade ederek Fransız 

sancağı altında sefer ederken tutulup limana 
geririlmit olan Papa hükumetlerine ait bir ge
minin geri verilmesini jistedi (4). 

Dayı fevkalade hiddetlendi. Kendi emir
lerine ehemmiyet vermiyerek Lakali tahkim 
ettirdiğini, Yahudilerin entrikalarına müsaa
dekar olduğunu ve Fransa kralının kendi mek
tuplanna verdiği cevapları gizlediğini söyledi. 
Her ikisi de türkçe konu§uyorlardı. Tercüman 
y~tu. Mükaleme epeyce hara.retlendi. Niha
yet dayı (Sen Fransaya taallUk etıniyen '§eY· 

ler için beni &ıkıttırıyorsun. Bana ait olan iş
ler için yazdıklarıma senin büklımetin cevap 
verrneğe tenezzül etmiyor.) dedi. Konsolos da 
bütün divan heyetinin karıısında (Benim 
efendimin senin gibi adama verecek cevabı 
yoktur) ( 5) deyince bütün divan azaları ve 
dayı fevkalide &'azaba geldiler. Hüseyin Pa§B 

elindeki tavıu tüyünden mamul ve mura
yelpaze ile konsolosa vurdu (6). Konııolos 

uğradığı muameleyi 
gitti. Filhakika dayı 

protesto ederek kalktı, 
hakaızdı. On dördüncü 

Lüi böyle bir vaziyet kartısında kalınca has
tonunu pencereden dışan atmı§tı. Dayı da böy
le yapmalı idi. Fakat Afrika güne§i altında ve 
Cezayir sarayında böyle bir itidal aramamalı
dır (7). 

Hüseyin Pata yaptığı muamelenin müna
sip olmadığını biraz sonra anladı. Maksadının 

Fransayı tahkir olmadığını ve konsolasla mü
nakaıası şahsi olduğunu ve Fransızların kema

li istirahatle Cezayirde oturabileceklerini Fran
sız tebaasına bildirmişti. Konsolos ayni günde 
vak'ayı Fransaya yazdı. 

Fransa hükumeti konsolasun hareketini 
tasvip ve ültirnatom vererek son müzakereyi 
yapınağa yine Dövali memur etmişti. Halbuki 
Hüseyin Pa§B bu adamla münasebette bulun-

mak istemediğini defatarla yazmı§tı. Binaena
leyh Fransanın bu hareketi dayıyı kızdırmak 

ve uyuşmak ihtimalini ortadan kaldırmak için 

ihtiyar olunmu§tu. Fransa çok evveldenberi 
Cezayiri zaptetmeği kunnut ve Rusya ile Na
polyon zamanında uyuJmU§, yalnız müna~ip 

( 1) Aleksandr dö La Bor d. 
(2) Aleksandr dö La Bord. 
(3) Aleksandr dö La Bord. 
( 4) Grammont, Aleksandr dö La Bord. 
(5) Aleksandr dö La Bord böyle diyor. 

Mir'aU:.ilcezayir ise (Bizim 'kıralrm • zın senin 
gibi birkaç paşaları vardır. Onlar da senin gi
bi cevap beklerler. Bizim adetirniz cevaplar 
nöbetle gelir. Sizin suallerinizin cevabı nöbet 
geldiği vakit zuhur eder) dediğini ve paşanın 
ziyadesile hiddetlenip (Senin kralrnın benim 
gibi nasıl paşaları vardır) diyerek elindeki yel
paze ile yüzüne çarptığını yazıyor: Bir Fran
s:z meb'usu olduğundan dolayı Dövalin ifade
sine daha iyi vakıf bulunan Aleksandr dö La 
Bord' un rivayeti itimada daha layıktır . 

(6) Aloksandr dö La Bord, pa§anın yel
paze ile vurduğunu ve Grammont yelpaze ile 
itip hapisle tehdit ettiğini ve Mir'atülcezayir 
yelpaze ile çarptığını yazıyor. 

(7) Grammont. 



fırsat beklemekte bulunmuştu. Fırsat şimdi 

çıktı. 

Haziranın ilk günlerinde bahriye yüzba
şısı Collet kumandasır'daki l:ıahriye fırkası To
lcndan kalktı. T orche goleti ll Haziranda 
Cezayire geldi. Konsolos Dövali ve Fransız te· 
baasını aldı. Bahriye fırkası da o gün yeti~rti. 

Döval kumandan gemisi ı>lan (Provens) e 
geçti. Sardünya konsolosu donanınaya çağırı
larak hazırlanan ültimatomun dayıya verilme
sine tavassutu rica olundu (1). 

Ültimatomda şu şartlar vardı: 

1 - Eyaletin bütün büyükleri Fransız 
kumandan gemisine giderek konsolasa tarziye 
verecekler. 

2 - Yerilecek işaret üzerine saray ve 
bütün istihkamlar Fransız bayrağı çekecek ve 
yi;zer top atarak, Fransız bayrağını selamla
yacaklar. 

3 - Cezayire düşman olan milletierin ge
milerinde Fransızlara ait her türlı.i eşya müsa
dereden masun olacak. 

4 - Fransız bayrağı çekilmiş gemileri 
korsanlar muayene edemiyecek. 

5 - Dayı, Türkiye - Fransa arasında mer'i 
olan kapitülasyonların Cezayirde de muteber 
olduğunu emri mahsusla ilan edecek. 

6 - T os kana ve Lucques ve Pic>mbino ve 
Saint Siege gemileri ve ahatisi tıpkı Fransız 

kıralının tebaası gibi himayeye mazhar ola
caklardır. 

Hüseyin Paşa ?.4 saatte bu şartları kabul 
etmezse abluka ve harp ilan olunuyordu. 

Bu şartlar çok ağırdı. Bir Fransız konso
losunun hakarete uğraması sebebile değil, 

Fransız konsolasunun top ağzına bağlanıp 

parçalanmasından sonra Cezayiriilere galebe 
eden 14 Üncü Lüi bile böyle şartlar koymaınış
tı (2). 

Hüseyi"l Paşa bu teklifi gülünç buldu ve 
bunlara mukabil aşağıdaki şikayetlerde bu
lundu: 

1 - Bakri meselesi: Tediye olunan yedi 
milyondan Cezayir ocağı ve teha~sı hata bir 
para alamamıtlardır. 

2 - Ticaret imtiyazı verilen mıntakada 
tahkimat yapılmı§tır. 

3 - Cezayir ocağile muahedeleri olma-
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yan milletiere Fransız pasaportu verilmekte 
ve Fransız bayrağı çektirilınektedir. 

Oltimatom müddeti bitti. Fransızlann 

şartlan kabul edilmedi. Fransızlar 12 Hazi
tanda Cezayire karşı harp ilan ettiler ve ablu
ka koydular. Hakikat böyle iken Fransa hari
ciye nazırı 10 Temmuzda meclisteki nutkunda 
Cezayirin 15 Haziranda Fransaya harp ilim 
etmiş olduğunu söyledi (3). 

Bu suretle başlıyan abluka üç sene sürdü 
ve uzun ve güç oldu. 

Kaptan Kollet 20 Teşrinievvel 1828 de 
öldüğünden yerine Bretonniere tayin olunmll!
tu. Ablukadan evvel denize çıkmış olan on 
kadar Cezayir korveti ve firkateyni Cezayire 
giremeyip lskenderiyeye gitmişlerdi. Mısır va
lisi Mehmet Ali Paşa bunlan tutup aldığından 
Cezayir limanında birkaç küçük gemi kalmıştı. 

4 Teşrinievvel 1827 de Jimanda bulunan 
bu gemilerden bir firkateyn ve 4 korvet ve 6 
brikten mürekkep bir filo abluka hattını zor
ladılar. Yüzbaşı Kolle 2 firkateyn, 2 brik ve 
1 topçekeric üzerlerine giderek üç saat tid
detli muharebeden sonra Cezayir lilosu lima
na döndü (4). Hüseyin Paşa muvaffakıyertsiz
liklerinden dolayı reisieri fena halde başladı. 

Abluka seneleri içinde 22 Mayıs 1828 de 
iki Fransız gemisi Oranda ve bir Marailya ge
misini Cezayirde FraniSızlar tarafından geri 
alındı. Fransız donanınası (Kapktlksin) deki 
bataryayı susturdu. 18 Haziran 1829 (1245) 
de iki Fransız gemisi bazı zayiata uğradı. Di
ğer iki gemileri de sis te karaya oturdu. Yerli
ler bunlann içindekilere evvela iyi muamele 
ettiler. Fakat sonra yarıdap. ziyadesinin başı
nı keserek dayıya götürdüler ve e11i beş bin 
frank mükahıt aldılar. 

Abluka uzuyor ve Fransaya yılda 80 mil· 
yon franga mal ıoluyor (5), Fransanın cenup 
eyaJetleri Afrika ticaretinin mahvından şikayet 
ediyordu. 

Kral meclisi muharebeye girmek istemi. 

(ı) Grammont. 
(2, 3) Aleksandr dö La Bord. 
( 4) Grammont. 
(5) Aleksandr dö La Bord. Grammont 

yetmi§ milyondan ziyade diyor. 
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yordu. Muhalif fırka Cezayir meselesini mÜ· 
cadele sahnesi ittihaz ebnitti. Muhalifler hü
kUmeti mütkülata dütürmekle beraber Hüse
yin Paıayı da mukavemete te§,vik etmit oluyor
lardı. 

Polinyakın nezaretinin ilk günlerinde (8 
Ağustos 1828 • 1244) de sefer esasen kararla§· 
mı§tı; fakat Fransa hükumeti Avrupa nazarın
da kendisini mutedilane hareket ediyor göster· 
rnek için Istanbul seEiri General Guillominet· 
yi Cezayiri Fransaya tazminat verrneğe icbar 
için paditah nezdinde tetebbüse memur etmit· 
ti. Bu sureti hal muvaffak olamadığı gibi Mı
sır valisi Mehmet Ali Pata vasıtaaile Cezayiri 
tedip ettirmek te§ebbüsü de bota çıkmı§b. Ce
zayirin Mısır vasılaaile tedibi §Öyle dütünül
müttii: 

Fransanın Muır konsoloslanndan birisi
nin kardeıi biraderile görütmek bahanesite 
Mısıra gönderilmiı ve Mehmet Ali Pataya oğ
lu lbrahim Pata vasıtasile bir layiha verilmİ§· 
tir. Layihada Cezayirin Mısır tarafından terli
bi ve bu harekete lazım olan yirmi kadar ge· 
minin Fransa tarafından verilip harekatın ltıi

tamında Mısıra terki teklif olunmU§tu. Meh
met Ali Pata Islam aleyhine ve Fransızlar le
bine bir hareketin Mısırlılar arasında kendi 
itibannı bozacağını beyan ederek bunu red ve 
fakat sulba tavassulu vait ile Cezayire bir ge
mi yollaırut ve dayıya Fransıztarla uyu§mak 
tavaiyesinde bulunmu§tu. Hüseyin Pa§a buna 
kartı (Herkes reyinde müstakildir. Sen kendi 
memleket ve kendi valiliğine bak. Ben senin 
nasihatina muhtaç değilim) tarzında cevabı 

red vermit ve bu mealde mektup göndermiı
ti (1). Cezayir limanında o gece ıkalan •Mısır 

gemisinde çalınan trampete sesi bile dayının 
sinirlerine dokunarak (Bu frenklere mahsus 
davuldur. Kalemizin önünde çalmasm. Kalksın, 
gitsin) diye haber gönderip gemiyi limandan 
çıkarmı§br (2). 

Fransa hükumeti 1829 senesi haziranm
da bütün Avrupanın kıskanç nazarlan önün
de bir ric'at noktaama vasıl olarak donanma 
kumandanı Dölabrotonier'i yeni bir uyutma 
lefebbüsüne memur etti. 

Fransa son müsaadeyi yapıyor ve §u §art· 
ları koyuyordu: 

1 - Etirlerin geri verilıneai. 

2 - Parise bir sefir gönderilmesi. 
3 - Bir mütareke ilanı. 
Provens ve Al ert gemileri 30 Temmuz 

1829 da Cezayir limanmda demirlediler. 31 
Temmuzda Dölabretonier dayı ile gÖI"Ü§tÜ. 
Ağustolsun ikisinde kat'i ve resmi müli.kata 
karar verildi. O gün müli.kat yapıldı. Iki saat 
görütüldü. Delabritonier bütün uyu§ma çare
lerine bat vurdu. Fakat dayı uyu§mağa yana§• 
rnıyordu. Ingilterenin Cezayiri Fransanın al
masına razı olrruyacağı lkanaabnda idi (3). 
Bu miiiı:akerede Möayö Biyanki tercüman
dı (4). Son mü!Zakere esnasında Cezayire iki 
Ingiliz gemisi gelmitti (S). Bunların Hüseyin 
Pa§lllllın ısrarında mühim amil olmaları pek 
muhtemeldir. 

Hüseyin Pata: (Topum var, barutum 

var. Muharebeden batka 'ey tanımaroJ diye
rek müza:kereyi kesmesi üzerine Delabretoni
er iç kaleden çıktı. Kale kapısında Sardünya 
konsoloau ve tercümanı mumaileyhi durdura
rak daha bir gün beklemesini rica ettiler. De-

( 1) Mir'atülcezayir. Grammont Hüseyin 
Paşanın Mısır valisine: (Senden nasihat iste
miyeniere nasihat vereceğine gavurlara bakla 
satınağa devam et) cevabını verdiğini yazıyor. 

(2) Mir'atülcezayir. 
(3) Grammont. 
(4) Biyanki (Tül'kçe - Fransızca) Hl

gatinin sahibidir. Miratülcezay'ir milellifi Bi. 
yanki ile Fransada görüşüp Delabroronier'in 
Hüseyin Paşaya (Belki konsolosumuzun mu
halifi edep bazı hareketi olmuştur. Fakat si
zin de ona yelpaze ~le vurmaruz layıksızdı. 

Biz pmdilik sizinle müsaleha isterneğe geldik 
ve bu gemi ile size verilmek için hayli mal ge
tirdik. Yalnız rica ederiz, 11ize bir adam veri
niz. Fransaya götıi.irelim. Müsaleha sizin tara
fınızdan istenilmiş ıgibi gösterip ahalinin he
yecarunı teskin edelim, sonra mabeynimizde 
her ne rey ederseniz yaparız. Bizim kıralırnı

zın arzusu sulh tarafındadır) demişse de pa
şanın harpten başka bir şey tanımam dediğini 
ve Biyanki de tür'kçe olarak paşaya bu ceva
bınız pek uygunsuz bir haldir. Sonra pişman 
olacaksınız, demiJSe de paşanın harp sözUnde 
rsrar etmi§ olduğunu söylediğini yazıyor. 

(S) Alenandr Dö Labord. 



labretonier biraz tereddütten sonra kabul et
ti. Paşaya yapılan ricalar ve tavsiyeler kar et
medi. Ağustosun üçüncü günü öğleye kadar 
cevap alamadığından Delabretonier hareket 
etti. Alert önden Pro,ven's arkada ve parlman
teı· işareti çekmiş olarak gidiyorlardı (1). 

Rüzgar, gemileri şehrin ;bataryalannın ön ün. 
den geçrneğe mecbur ediyordu. Paşıl bunlaıra 

ateş emrini vermiş, fakat reisler rüzgan bu su
retle harekete ,mecbur ettiğini anlatnuşlarsa. 

da ~teş etmezse topçu başıyı öldüreceğini söy
lediğinden saat ikiye doğru fener bataryalsı 

ateş işareti venniş ve yarım saatte yüz kadar 
ınenni atılıp Provense on bir kadar isabet oL 
muşsa da gemi yoluna devam etmi,tir (2). 

Uyuşma teşebbüsünün neticesi hakkında 
Dölabretonier'in raporu Fransaya geldiği va
kit Polinyak nezarette 'bulunuyordu. HarP ha
zırlıklarına ıba~landı. Bütün gayretlerini bu 
işıe 'sarfetmeleri \ha11biye ve bahı·iye ' nazıriarına 
emrolundu. 1827 deki ilk müzakeredenberı 
taarruzun karadan yapılması kararlaşmıştı. 

Kumandan Boutin ve kaptan Collet'nin rapor
lan ve bazı zevatm beyanatı buna şüphe bı
raknuyor. 

Bombardnnanın yarım tedbir ve çok mas
raflı olduğu anlaşdm1ştı. Binaenaleyh 46hri 
zapt ve icaı:ı ederse elde tutmak üzere kafi de
recede askerin karaya çıkarılması musam
rnem idi. lhrac noktası da (Seydi Ferruh) ya
nmadası tayin olunmuştu1 2 Mıart 1830 da 
kral, ıı.:ararını meclisi milliye bildirdi. Orduya 
General Bunnon ve donanınaya Vis Amiral 
Duperre '<umandan tayin olunarak işe başla
dılar. 

Muh~rebe hazırlıklan yanılırken Fransa 
h~kiimeti Avrupa devletlerile ll"Üzakereye gi
rişmi, ve karadan. denizden yanılan hazırlık
ların ve asker toplanınasmm ihedefini ve mak
sadmı arılatmıştı. Bund.ıın ba~,ka daha çok ev
velden büyük maharetle zemin hazırlanmış
tı (3). Rusya ihlaskar dost idi. Avusturya ve 
Pru'sya Fransamn faaliyet taşkınlığını Avru
panın dı,arısına götürmesinden nıemnundu. 
lar. Ikinci derecede.lci hükUmetler korsanlığın 
mahvedileceğinden son derecede hosnut idi
ler. En cok mukavemet Tünk:iye ve lngiltere
den olacaktı. Türkiyenin Cezayir üzerinde 
filen hakimiyeti yoksa da Cezayir eyaleti ~ 
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bir vakit açıktan açığa istiklalini ilan etme. 

miş ve biHitkis Türkiyeye merbutiyetini tanı
mış, fakat ikendi arzusuna muhalif bazı emir
lerini dinlememezlik <etmişti. Lakin ismen ve 
resmen Osmanlı memleketi idi. Bu itiba'rı 
merbutiyet dahi lhak<!um miidafaaya kıskanç bir 
hükUmeti Fransanın 
kafi idi ( 4). Faıkat 

taarruzunu menetmeğe 

bu mani General Cuill~ 
mine'in maharetile izale edildi. General GuiJI;. 
mine Cezayirin Fransaya tazminat vermesi içi.n 
divanı hümayunu sıkı~hnyordu. Divanı hü
ınayun ise Cezayiriilere sözünün geçmediğini 
itirafı az~metine yediremiyor; İzmirde bulu
nan sabık Cez'ayir müftüsü HaiH Efendiyi 
Fransızlarla uyuşmalan tavsiyesile Cezayire 
göndermekten başka bir şey yanarnıyer ve va
kit gecirecek vasıtalara ba~ vuruyordu. Bu 
teahhur 'kral meclisinin de işine geliyordu. 
Çünküı o da muhalif fırka taraf'ından sıkı,brı. 
lıyordu. Fakat artrk ' sefeı· tahakkuk edince 
Fransa sefirine sesini yükseltmek emt'i verildi. 
Fransanın 4:!1ı:ıcl muahedelere istinaden. kendisi 
bizzat hakkını almağa mecbur olduğu Osman
lı hükumetine söylettirildi. Divanı hüma}'lln 
bu tehdide inanmadı. Cezayir böyle çok hü
cumlardan kurtulmustu. Bu defa da yenilınez. 
di. Fakat 'Ingiltere ~u bulyaya inanmıyor, 
Fransız taarruzunun muvaffakıyetirıi çok 
mümkün görüyordu ve Malta ile Cebelüttank 
cırasma Fran'sanın ayak basmasını lhic istemi
yordu (5). 17 inci asırdanberi fngiltere ve 

(1) Mir'atülcezayir biiyuk bir kapak ,di-

yor. 
(2) Mir'atülcezayir paşanın topçu başını 

öldürecei?;i tehdidile ateş açtırdığrnı yazıyor. 

Graımmont bu tecaW2den dolayı dayının tees
süf yollu tc'şebbüsatta bulunmadığını ve da. 
yının <batarya kumandanını tekdir ve yalı ve
kilharcını aziettiği dayının terelimanı tarafın

dan rivayet olunmuşsa da bunun tarihçe kıy. 
meti olmadığrnı kaydediyor. (Aleksandr Dö
La'bord) dayının, bu hareketi takbih ederek 
batarya kumandanını ve bahriye nazırım azie
dip Fransa i le sulh arzusunu bildirmiş oldu. 
ğunu söylıLiyor. 

(3) Grammont. 
( 4) Grammont. 
(5) Grammont. 



Fransa timali Afrikadaki ocakları nQfuzları 

altıDa almak içlıı çarpl§mı~laı-dı. Ingiltere 
timdi Framaııın. .kazandığını görıiiyorchı. Bi
uenaley:h Ingilizler Cezayiaı, lstanbuJ. ve Pa. 
ri.ste bütün kuvv'eit.lerile tesir yapblar. Evve
li. dayıyı te~vik !ve tetci ve Fransanın kendi
lerine harp ilin edemiyeceğ_ine ikna ettiler. 
~~aanm ergıeç yola geleceğine in.andırdtlar. 

Sonra hatalamu anlayınca tehdit vaziyeti a1dı. 
Iaı-. llngilizle~in hükUmetler nez-dindeki bazı 

te§ebb,ü~lerine kar§ı F ı:ans.a ikra1ı: (Biz lngi
lizıe.in itine kantiDIYOruz. Onlar da bizi.rn 
i~e kantınas.mlar) cevabını. verdi. 

latanbulda olan çalışmaları en evvel fay
da ve netic:e- ve~si · )Azım iken çok sonra 
Çeng~loğlu. Tahir Pa§&tlln Cezayire doğru 

gönderilı:oeaini mııcip oldu (1). · 
Fransızların tnuhaı:ebeye hazırlıklannda 

bahriye kumandanında ilk gıü:nden itibar.en 
bedbinlik vardı ve bu hal sefeı:in sonuna b
dal" 'aüııdii. Bahri)1e kunıandanı Cezayirliler. 
den yıbyoı:du. Bütün bahriyede bu sefeı:in 
muvaffak ola<'.llğına. inananlar pek azdı, Fakat 
sefere ~arar verilmi§ ~dıığundan bahriye de 
tekınij gayı-etini aaı:fetti. 

Emrin veııildiğinden. yirmi gün sonra 
ıımum Bahri Muhit. limanlao 'kendilerinden 
istemilen. g,emilni yollaırutlardı. Ya1nız iki 
gemi .~ üç firkate)'ll g~ kaldılaraa da onlar 
da iQzım Wnımda. Yetittller. 

Ni84Pm nihayetiıade 1itiitün- orcJ'u. ve do
n.anma Provens sahillerinde toplannutlardı. 

Ordu 30.()00 ne{er ve 4.000 hayvan wneov
cudunda üç hrkadan müreıkkepti. Topçuı mu. 
ha~ parkı büyük çaplı (82) top ve (9) ha. 
van ve sahra topçusu, (10) aahra ve .(4) sü
vari bataryıUmclan ibaretti. 

25 NiSilnda (103) ü harp ,gemisi olmak 
üzere Tolon ve Marsilyada (675) gemi top. 
lannutb. Ordunun iki aylık erzak, mühimmat, 
a1at. ve edevat, çadır, teçhizat ve sıhhiye mal
zeme ve ta:kuoları gemilere yükleniyordu. lki 
aylık. erzak 78.645 den:k ıolmuştu. Bunlar su 
gefmez 'mabfazalara konulmuştu ki, bu tedbi· 
rin fay:dası sorıradan görüldü. 

Fransızlar bu hazırlıklan yaparken Ceza. 
yir karıtıklık içinde idi. Hüseyin Pqa bıırke
sin gayreti diniyesini uyandırmağa uğrapyor; 
3faferin i&Jima naııip olacağı ~a kera-

metler gösteriyordu. Fakat şehir çok sıkıntıda 
idi. Abluka konulah ganimet ıalınaınanu§b. 

Şehrin cüz"i olan ticareti de dunnuştu. San. 
caklar da bir şey aatamanutlard.t. Ali Pa§lanın 
1817 de yeniçerileri kırdığındanberi miktarlan 
azalmr§l ve dayılara itimatlan kalmmaıtb. Ali 

Paşanın tasavvur ettiği as:kerlik inkılabı yapıl
mamı§ ve eski askerler de bozulmuıtu. Yeniden 
asker bulmak zordu. Çünkü gani.rnet kalmaıruı, 
ulUE~ hazineden çıkacak paraya bağlı bulun

mil§ ve 'bazineni:n bombo§ oJıduğu ise herkes. 

çe malum olmuştu. Dayı suikastiere maruz 
kaldı . O zamana 1kadar ikan dökmiyen dayı 

idamlara baıladı ve çekingen oldu. Maamafih, 
idamlar da sükuneti getirmedi. Arap ağaaı 

Yahya Ağa memleketin en kudretli kumanda
nı idi. Fakat düşmanları çoktu. \Ağanın aske· 
rin erzalonı aattığı haıkkında uydurduklan hi. 

!eler ve tertibatla paş!llyı kandırdılar (2). HaL 
buki Y ahy~ Ağa çok iyi ıve uzak görür ve dü
şünürdü. Cezayirtilere pek dost olan Fele. 

menk konsolosu eğer sulh yapıltna.3118a Fran

sızlann (Seydi Ferruh) a asker çıkararak o ta
rikle Ce:ıJayire hücum ve memleketin arka ka.. 

pısından gireceklerini Yahya Ağaya söylemiş 
olduğundan ağa da orada tahkimat yapbn
yordu. Paşa ah1aksız1ann 1uydurdukları söz
lere inanarak Yahya Ağ ayı Arap ağalığından 

( 1) Mir'aiıiilcezayir şöyle diyor : "Tarihi 
Ata'da Cezayirin zaptı sırasında Devleti Ali. 
yen-In yardan edememesine o vakit hariciye 
nıu:Jrr olan Pertev P~§anın sebebiyet verdiği 
beyan olunmuş ve Fransanın Cezayire asker 
sevketmekte olduğu İngiltere sefareti tarafın. 
dan ın:i~rünileyhe bildirildiği halde Pertev Pa
şa Cezayirde medJun Veli Baba orasını zaptet
tirmez diyerek vükelayı devleti tC!ebbüsatı 

lazimede bulunmaktan sarfı nazar ettirdiği 

yazılmışsa da :hakikati hal o zamanda Osman
lı hükumetinin çdk g.aileli vakti olmasından 

dolayı muavenet olunamamıştır. Rusya, Dev. 
!eti Aliyeyi s~kı§tmyor. Yunanistan istiklal 
istiyor, Rumeli nah<>§nut ve İstanbulda asker 
intibatsız ve intizamsız olduğundan devlet 
Cezayirle meşgul olmağa imkan görememiş

tjr." 
(2) Forbi.g.e. 



azil ve sürgün etti. Ertesi gün arkasından 

adam gönderiıı öldürttü (1). Fakat tehlikeli 
zaman gelip te !kumandanlığa geçen lbrahim 
Ağanın iktida~ızlığmı göriince o tecrübeli 
askerin yokluğunu çok acı ıolarak duydu (2). 
Arap ağalığına Hüseyin Pata ıkendi damadı 

librahim \Ağayı geçirdi. Bu ağa cahil ve ikti. 
darsızdı. Hüseyin Paşa şiddetli müdafaa terli
batı hazırlamağa uğra§ıyordu. Sahil batarya
ları ve deniz tarah mükemmel silahlanmı§tı. 
Top çekerler muhafaza lı 'bombardlar haline 
konulmu§tu. Hüseyin Paşa Fransızlann top. 
larm ateşi altında Cezayire asker çıkaracak

Ianna yahut karadan Cezayire yürüyüş yapa
caldanna inamnıyordu. Binaenaleyh §ehrin 
müdafaa tertibatını ihmal etmisti. Şehrin etra. 
fınd~ki tahkimatı lüzumundan fazla bile bu
luyordu. Yalnız' sancaklann askerlerini çağır
mıştı (3). Cezayiriiierin dostu Felemenk kon
solos u Yahya Ağanın ölümünden sonra Arap 
ağaisı İbrahim Ağaya gelerek uyanık ve hazır 
durmalan ıhalı!kında hayli ihtarlarda ibulun
muştıı. lbrahim Ağa bunlardan ders almak 
şöyle dursun: (Hey çelebi! Keşld Fransız 

askeri karaya inmiş bulunsun. Karada bizim 
•kuvvetimiz hesaba gelmez. Bizde deli atlılar 
vardır ki yalnız onlan salıvermiş olsak Fran
sız ordusunu tarümar eder) yollu cevaplarda 
bulunmuş olduğundan konaolos ta bu kabili 
hitap olmıyan adamla •konusmak akıllı kan de. 
ğildir diyerek bırakıp gitmiştir ( 4). 

Sancaklardan gelen ve Cezayirde bulunan 
askerin miKtan altmış bine baliğ ıolmu,tuı. Fa
kat Fransızlar asker çıkarmağa batlayınca 1ıer 
taraftan ahali koşup gelmi~· ve daha ziyade
leşmişti (S). 

Fransız donanması ve nakliye .gemileri 
25 Mayıs 1830 da aktam saat beşte Tolondan 
Balear adalanna yol verdiler. 26 Mayıs saha. 
bı donanma gözcüleri ufukta iki firkateyn gör
düler. Birisi Ingilterenin Düşes Dö Berri fir
kateyni, diğeri de Osmanlı amirali bayrağını 
taşıyan bir gemi idi. Tahir Pa§a Cezayirle 
Fransa arasındaki ihtilan halle geliyordu. Ta. 
bir Pata aşağıda aynen yazılı olan fermanla 
Cezayire gönderilmişti. 

Divanı hümayun mühimme defteri numa
t'a: 246, sayfa: 128 fermanın balasına atidGri 
hattı hümayun ıleefiele ılolırımı§G: 

ıo:ı 

Sen ki lıxıirmiranı kiramımdan Tıdı.ü- Pa
§lli&ln, işbu emri aJ.işanım mazmunu münifine 
kemali dikkat ve tarah tahanemden vediai ha. 
fızan kılınan emrü fe..mam hiimayunum lmUk
tezası beylerbeyi mumaileyhe ve aair iktiza 
edenlere güzelce tefhim ve veaayayı hayriyei 
padişahaneıni tarafeyne etrafile ifade ve teb

yin ile elhaaıl ba avni inayeti ibari şu münaza.. 
anın ,hüsnü suretle 'defi ve ref'ile ve iltiyaın 

ta..afeyn ve ıslahı zatülbeyn matlubi katıai mü
lükıi.nemden olmaktan nap maamunu münifi 
fermanı hümayunumuz ımucibince aıne1 ve .ha.. 
reket ve hiJafından hazer ve müc:anebet eyli

yesin. 

FERMANIN SURETt 

Mirmiranı kiramrmdan olup bu defa Ce
zayirigarp tarafına memur ve tayin kılınan 

Tahir ve Cezayirigarp beylerbeysi dam ikba. 
lühumaya ve müftü ve ulema ziyde ilmühuma 
ve Cezayir dayaları ve işerleri ziyde kadrühu.. 
maya ıhüküm ki: 

Memaliki mahrusetül mesaJiki şahaneınden 
olan Cezayir ocağile Fransa devleti beyninde 
biraz vakittenberi tekevvün etımİ§ olan mUna
zaanın sebep ve menıı-ei bir maddei cesimeye 
müpteni olmıyarak Fransa konsolosu hakokında 
muamelei tekdir vukuu ve Fransa tıüccarrna 
bazı teaddiyat isali misillu mevaddr cüz'iye
den olmak hasebile beyinlerinde tesviyesi me. 
mul iken gittikçe kesbi i§tidat ederek Cezayir
lu muharebe için kendilerine takviyet vermekte 
ve Fransalu dahi iki senedenberu abluka ile 
sıkıştırmakta olduğundan §U maddenin bili 
muharebe indifaile Fransalu taralından ken
dulerine zarar ve Jıasar vukua gelmernek üze-

( 1) Mir'atülcezayir. 
(2) Grammont. 
(3) Mir'atülcezayir. 
( 4) Mir'atıülcezayir askerin miktarını iki 

yüz bin diyorsa da mübal~ğalı görüyorum. 
Cezayirin yüzüncü işgal sene5i dolayısile 11-
lüstrasyon mecmuasında çıkan Prens Siks dö 
Burbon'un makalesinde T.iteri, Oran ve Kos
tantİn beylerinin (13 - 15) bin kişi göndermit 
olup eyaJet'in diğer askerlerile beraber bütün 
kuvvetin 60.000 olıiuğu yazılmış ve bu miktar 
makul göl1iilmüf1tiir. 

(S) Mirı'at\Uazayir. 
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re m'.icerret himayet ve sıyanetlerini iltizamen 
bundan akdem İzmirde olan Cezayir 
müftüsü sabrk Halil Ziyde ilmuhu · der. 
saadetime celp ile bu maddenin ilerusu 
uygunsuz göründüğünden sühuletle biti-
rilmesi vesayası şifahen kendulere ifade 
ve tefhim eylemek ıçın Cezayire gönde
rilmiş lise de henüz münazaai mezkure herta
raf olunamadığından maada elhaletühazibi 
Fransalu tarafınd<ın herren ve balıren tedari. 
katı harbiyeye teşebbüs olunduğu alenen söy
lenmekte olup rivayatı vakıa ve karayini hali
yeye nazaran masiahat bu ·hal üzere kalmak 
lazım gelse neticesi Cezayirlu hakkında gayet 
muzır olacağı tebeyyün edip bu suret ise nez. 
di mealivefdi şahanemde merzı olmadığından 

iki tarafa da hayırlı olmak 'üzere ve aralanna 
şiddeti husumet giımeksizin ve nihayette 
muharebeyi müntiç olmryara.k beyhude sef:ki 
,demai ibadı müstelzem olmaksızın şu müna
zaanın muaccelen def'ü ref'i zıınnında tarafı 

saltanatı seniyycınden mevsuk ve muteber ve 
. dirayet ve fetanetile maruf ve müşteher biri

nin ma!hsusen Cezayire memur ve tayin k~ın
ması icap edüp sen ki mirmiranı mumaileyhsin, 
evsafı mezkure He mavsuf hademei saltanatı 
seniyyemden olarak hakkında bilvücuh hüs
nü itimat ve ~tikadı mlilukanem derkar ve 
·biavnihi taala bu maslahatın uhdesinden gel
rneğe liyakat ve iktidarın bedidar olmaık mü. 
labesesile karihai sabihai hümayunumdan bu 
maddeye ruhsatı kamile 11e memuriyetİn husu
suna iradei seniyyei padişahanem taaliUkile 
olbapta hatıtı hümayunu şevketmakrunu şa
hahem sabife pirayı sudur olmuş ve serun bu 
veçhile memuriyetİn keyfiyeti hizmeti riya. 
setten dersaadetimde mukim Fransa devleti 
elçisine bildirilerek Cezayirlu tebaai saltanatı 
seniyyemden olup devleti ebediyüddevam ile 
Fransa devleti beyninde selm ve safvet derkar 
olmaktan naşi baadezin devleti müşarüniley. 
ha canibinden dahi esbabı husumet ve muada
tın ref ve izalesile beynettarafeyn husulü mu. 
vafakat ve iltiyama teııebbiis olunmakla dev
leti tarafına tahrir eylemesi ifade kılınmış ol
malda bimennihi teala sen bu taraftan hare. 
ket ve serian olcanibe varub vediai kuvvei ha
flzan kılman vesayayı lazimo ve tenb'ihatı 

muktaziyyeyi Cezayirluye ifade ve tebyin ve 

senin bunlar hakkında her türlü şükrü şika

yetin nezdi padişahanemde müsmir ve mües. 
sir olacağına mebni rey ve iradene mu· llefet 
suretine te§'ebbüs etmeleri lazım gelur ise hak
larında mucibi vahamet olacağını guşi huşla

rına gereği gibi i1ka ve telkin ederek ve ikti. 
zasına göre devleti müşarünileyha tarafile da
hi muhabere eyliyerek muktezayı ruhsatı ka. 
milen üzre devleti müşarünileyha ile beyin
lerinde vaki ve mümted olmuş olan münazaa 
ve münafesenin ala eyyihal def'ü ref'ile telif 
ve iltiyamı tarafeyn ve ıslah ve tevfiki zatül
beyn esbap ve vesailini istihsal ve istikmale 
sarfı reviyyet eylemen fermanım olmağın me
muriyetini havi rikabı mtistetbabı mülukan,.m
den işbu emri celilülkadrim isdar ve bala sı hattı 

hümayun übbehet makrunu şehriyaranemle 

müveşsehan yedine ita olunmuştur. İmdi se. 
ni meyanei emsalinden bilintihap bu emri 
ehemme tay'inden maksut sana bilvücuh der
kar olan hüsnü zan ve itikadı padişahanem ik
tizasınca şu maslahatın bilaharp ve cldal bi. 
tirilmesi ve şu m'Ünazaanın müntici muharebe 
olmaksızın bieyyi veçhikan def'ü ref'i hususu
na meziydi ikdam ve dikkat eylemen matlubu 
mülukanem olduğu malumu dirayet melzu. 
mun oldukta ifayı memuriyetine ana göre 
davranarak senden memul ve muntazan !!aha
nem olan asan meham şinası ve dirayet ve le
vazımı kargüzarı ve rikayeti ibraz ve izhar ve 
biavnihi taala itmamı maslahata muvaffakıyet
le isticlabı teveccühatı mekarim gayatı mü
!Ukaneme nisari nakdiynei vüs'u iktidar eyleye. 
sin ve siz ki beylerbeyi ve müft>li ve ulema ve 
sair mumaileyhimsi.z.. Mirmiranı mumai
leyhin bu hususa yani Cezayirlu ile devleti 
müşarunileyha beynini telif ve tesviyeye tara
fı bahirüşşerefi mülukanemden ruhsatı kamile 
ile mahsusen memur tayin olunduğu ve cüm
len'iz haıkkında vaki olacak şükrü şikayeti nez. 
di maalivefdi ah.anemde müsmir ve müessir 
olacağı cezmen ve yakinen malumunuz olduk
ta Cezayir ocağı ötedenberi tebaai saltantı se
niyyemden olarak her halde zatı hilafetsimatı 

şehriyaranem tarafından şeref balışi sudur ve 
t1:imuh olan emri fermanı padişahaneme itaat ve 
inkıyatla tahsili rızayı meyamen irtizayı m'üHL 
m!ilukaneme· di:kkat cümlenize farizai zimmet 
ve ınaazallahüteala hilafı vaz'ı hareket hak-



kınızda mucibi ;teamet ve vahamet olmaktan 
na;ş:i ona göre akılane ve rızacuyane amel ve 
harekete mübaderet ve ma:mıunu emrü iradei 
hidivanemi lazım gelenlerin sem'i intibahlan
na ,gıereğ'i gibi telkin ve ilka birle her halde 
mirmiranı mumaileyhin rey ve iradesine mu. 
vafakat ve mütabaat ve zinhar tedbir ve ten
bihatına münafi hal ve hareketten begayet te
ha§:i ve mücanebet eylemeniz babında ... Eva
hiri Ramazan 1245. 

Tahir Pa§.,. Fransız donanınasma yalda
şarak donanma ıkumandanile görüştü. Amiral 
itilaf şartlarını kral meclisine arzetmesini Ta. 
hir Paşaya söyledi. Ordu ıkumandaru ise pa
şa ile. mülakat bile etmedi (1). Tahir Pa§a 
Tunustan geçerek Ce:z,ayire karadan gelmeği 
de düşündü. Fakat buna da Tunus Beyi Hü
seyin Bey mimi oldu. Fransızlar Türklerin 
Cezayiri doğrudan doğruya idareleri albna aL 
malan halinde Tunusu da ayni şekli idareye 
tabi tutarak beyliği ilga edeceklerini söyliye
ı-ek Hüseyin Pa§ayı ıkandırmışlardı (2). Ta. 
·hir Pa§a Cezayİ're girrneğe muvaffak olama
dan döndü. Paşanın Cezayire girmelamden 
Fı·ansızlar pek korkuyorlardı. Çunkü Tahir 
Paşa Cezayire girip Fransanın şartlannı kabul 
ettirse mesele kalmıyacakb. 

Tahir Pa§anın Cezayire sokulmaınası hak
londa evvelce abluka .kumandanına verilmiş 

olan emir ve donanma kumandanile ordu ku. 
mandanının pa§a ile müzakereye ginnekten 
içtinaplan Fransızlarm aulhperverliklerinin 
gösteriş ve yapma olup Cezayirin zapbnı ıkas
deylemiş olduklanna delildir (3). 

31 Mayısta güneş doğarken donanmadan 
(Kap Kaksin) görünmÜ§tÜ. Fakat nakliye fi
losu hala gelmemişti. Amiral Düpere bütün 
filoyu (Palma) koyunda toplamak için §imale 
döndü. Halbuki ayni günde nakliye filosu ye
tişmiJti. Hava da asker çıkarınağa müsait idi. 
Amiral bundan istifade edemedi. Be§ gÜn hava 
güzel geçti. Asker gernilerde durmaktan sılol
rruşh . 9 Haziranda Palma koyundan hareket 
olunarak 12 Haziranda Cezayirin 12 mil açı
ğına yaklaşıldı. Fakat denizler büyüınüştü. 
Rüzgar miitehavvildi. Cenubu garbi ve cenu. 
bu şartiöde yıldırımlar havayı yarıyorlardı. 

Daima miitereddit olan amiral yine timale te
veccüh emrini verdi. Fakat General Burmıon 
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mani oldu. General hareket etmeden salahiye
li kamileye malik olduğuna dair emir almı§b· 
Fakat son derece mecburiyet görmedikçe bu 
emri kullanmıyacakh. Şimdi emrin kullanmak 
zamanı gelmiş olduğundan göstererek umum 
idareyi eline aldı. Ihraç hareketine ba§lanma.. 
sı için emir verdi. 13 Haziranda sabah saat se• 
ıkizde donanma ıehir bata.ryalannın· kaı,mn

dan geçerek Seydi Ferruh ko)'Jltıa girdi. Bu 
mudddt zarfında sahilden birkaç top ve bom. 
badan başka mukabele görmemişti (4). 

14 Haziranda güne' doğarken birinci fır
ka mukavemet ·gönneden karaya çıktı ve aa. 
at yedide sahilden 1200 metre mesafede :ufak 
bir tepe üZerindeıki tabyaya karır taarruza 
ba§ladı. Tabyadaki toplann ate§i evvela ~iddet. 
li idi. Fakat sonra mühlik oldu. Bu sırada 
Fransızlann taarruzunu durdurmak için be§ 
altı yüz süvarinin yapbğı hücum muvaffak 
olamadı. Fransızlar ilk hararetle ıedit hücum
lar yapıyorlard_.. Tabya nihayet dü§ınan eline 
geçti. Bu tabya Yahya Ağanın başlabp ta
mamlıyamadığı tahkimattı. Toplan da eski ve 

iıe yaramaz §eylerdi. Fakat Franaızlara epeyce 
hasar vermişlerdi. Buradaki 13 top ve 2 havan 
dii§man tarafından zaptolutıdu. Fransızlar ha
rE1kete devam ederek yanroadayı iıgal ettiler 
ve Rastiyon hatlannı çizerek müstahkem or. 
dugah kurınağa .başladılar. 

Ilk çıkan kıt'a Berthezen fırkasına men
sup Mare§a1 Dö Kan Poret de Morvan livası 
idi. Fransızlar Seydi Ferruh yanmadasmm tar
kma ilerli)•erek Bastion hatbnın daha ilerisin. 
de bir mevzi tuttular ve bir fırka ile işgal et· 

( 1) Grammont. 
(2) Şeyh İsmail Sufayh tarafından 1917 

de neşrolunan (MazHlm milletierin şikayeti) 

ese~i. 
(3) Grammont diyor ki: (Eğer Tahir 

Paşa Hüseyin Paşayı öldürüp mevkii iktidarı 
alsa ve padişaıb ta Fransanın metalibini kabul 
etseydi bu şiddetli tecziye kar§Jsrnda ne deni
lebilecekti. Nasrl bir sukutu hayal ve nasıl 

meş'um siyasi mahzurlar husule gelecekti. 
Sonradan hariciye nazırı yazıyordu ki emrin 
abluka filosu taırafından noktası noktaama 
tatbiki bu mahzurlara mani oldu.) 

(4) Grammont. 
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tiler. Bundan 10nra dört gün zaptolunan mev
ziele yerletmeie uğr&Jtılar. Cezayir ordusu 
kumandam olan İbrahim Ağa di.itmanı pek az 
tacüı ediyor ve sabahlan saat sekiz yahut do. 
mda biraz ate§ etmekten batka bir §ey yap
lllfYordU.. 16 Haziran sabahı saat dokuzda da 
çdcan fırtina denizi alt üst etti. Nakliye ge
mileri demir üzerinde tutunamadılar. Çok 
zahmet çektiler. Bu fırbna iki ııaat sürse idi 
uınwn donanmanın ınahvı tehlikesi olduğunu 
Amiral Düperre raporunda yaznutb• 

General Bu.rmon •bu hadiseden dolayı te. 
lita düttü. Çünkü yalnız sahra topçusu kara
ya çıkmıt ve onlann da ancak 220 mennileri 
vardı. On ibet günlük de erzak çıkanlmı§tı . 

Diğler bütün qya ve mühimınat gemilerde idi. 
Denkler su geçmez . kılıfla., içinde olduğundan 
fevkalade mecburiyel görülürse denize ıatılıp 
clalgalann sevkile sahile gelince toplamaktan 
batka çare yoktu. Fakat öğle vakti rüzgar tar
ka ı-eçti. Deniz sükunet buldu. İbrahim Ağa 
lcararırihmı (Stauli) yaylasında •kurmuttu. 
Hergün her taraftan yerli mücahitler geliyor, 
toplanıyordu. Ihrahim Ağa Fransızlarm hare. 
kets.izliğini korkulanna atfederek kendisi ta
arruza •karar verdi. Maiyetinde altout bin lca
dar cenkçi vardı (1). General Burmon kıtaata 
sağı Vadü Brica ve solu deniz olmak üzere •ka. 
vis teklinde mevzi ald:mnqtı. Merkez'de bir ,.e
dut ve iki batarya vardı. Bütiin tahkima.t kuv
vetli olaRk teiıılih edilmi§.ti. Bu hat iki fırka 
ile tuhılmu§ ve bir fırka da ihtiyat olarak ala. 
konulmuıtu. 

19 Haziranda gÜne§ doğarken Cezayir
liler hücuma batladılar. Ihrahim Ağanın hücum 
hattı Fransızlannkine müvazi olarak hilil tek
linde ve Fr&ısızlan yanmaciadan ve ihtiyatla
tından ayıracak veçhile Fransızların sağ cena. 
hına tatkın icfi. Bu Jl!8hirane ıbir manevra idi. 
Çünm aruinin icabı olarak denizle sol cenah 
aruında Fransızlar bet yüz metrelik bir ge· 
dik bır.akmıt olduklanndan o cenah bat de
mekti. Falcat icabında bu gediği ıkapamak Üze. 
re Areine livası gediğin biraz gerisine yer
lettirilmitti. Y enic:.erilerle Titeri askerleri bu
rıaya mLithi§ bir bücum yaptılar ve Fransız 
hatlarını yardılar. 28 inci saf alaymı bozdular. 
Fakat ihtiyatlar ilerliyerek aücuın. eden Ceza. 
yirlileri geri attılar ve ~)Ün tutmut ol-

dukları Onnanb tepeyi de aldılar. Fransızla
rm sağ cenahına Kostantin beyinin yapt·ğı 

§iddetli hücum da tardolumnut ve Kostanlin 
beyi Vadü Sricanın cenubuna atılmıştı. Mer. 
kezde (Oran) beyinin askerleri harbediyorlar
dı. Bul'ada da taarruz kolaylıkla reddolundu. 
Sabah saat altıda iki liva dört bin metre kadar 
ilerlemit olduklarından muharebe hattının kı

nlmaması için ikinci fırka da o hatta ilerleme. 
ğe mecbur oldu ve Fransızların cepbesi Ceza
yiriiiere kar'' mail bir vaziyet aldı. 

lbrahim Ağa askerlerini Stauli yayiasın
daki karargahının önünde topluyordu. Bu es. 
nada Fransız baJkumandanı muharebe meyda
nına geldi. Cezayiriiierin her taraftan çel,ilme
si üzerine yaylanın kenarlannda bulun::., b:ı. 

taryalara taarruz için kıtaata tertibat aldırdı. 
Fransızlar hücuma kalkarak koşar adımla bu 
bataryaları z.ııptettiler. Yerli cenkçiler kaçtı. 
Bu taarruzda da Fransızlar hayli mühimmat, 
erzak, top ve bayrak aldılar; zayiatları 57 ölü, 
473 yaralı idi (2). Cezayirtilerin zayiatları bun
dan pek çoktu. 

Hüseyin Pa§A damadının Fransızları de
nize dökemediğine çok biddetleniyor ve başını 
keseceği haberini yolhyar-ak tehdit ediyor. 
du (3). Etraftan gelen yerli ahalinin .çoğunun 
silfth ve cephanesi yoktu. Paşadan silih ve ba
rut isteyince pafA Fransızlar gittikten sonra 
silahlar yerlilerde kalırda isyan çıkarırlar dü
şüncesile silah vermiyor ve silihı olanlara da 
on iki fiııekten ziyade vermiyordu (4). Halbu. 
ki muharebe edilen yerle Cezayirin arası yir
mi kilometrelik me.aEe olduğundan urhanrn 
tekTar gelip fitek alması •kabil değildi. Maa· 
mafib ahali bücum ederek cebren lbrahim 
Ağadan fitek ııanclıklannı alarak cephaneleri. 
ni tamamladılar ve muharebeye girdiler. Fran
sızlar yeriiierin muharebe hevesini kırmak ve 
kendi tarafianna kazanrrak iı:in arapça levha
lar yazdırarak her tarafa asnu!lardı. Bu lev. 
halarda yeniçerilerin ahaliye olan zulmünü 
kaldırmak için paditah tarafından geldiklerini 
ve kendilerile muharebe etinemelerini ve ken
di kuvvetleri çok olup ahalinin karşı koymağa 

(ı) Gramınont. 

(2) Grammont. 
(3, 4) Grammont, Mir'atülcezayir. 



kudretleri olmadığından kendilerile beraber 
olmalarını muhtelif tarz ve tekilde yazmışlar· 
dı. Bunlar ahali üzerinde tereddüt uyandır. 

malcia beraber harpten vaz geçiremedi. Fakat 
Cezayirliler mu.ntazaın ordu ile harbe alışkın 

değildiler. Cezayiriiierin büyük noksanları 

seyyar toplannın bulunmaması idi. Yahya Ağa 
evvelce Mısrrdan muaJiimler getirtip kabrlar
la çekilir, 1bataryalar yapınağa uğraşnuştr; 

fakat lbu bataryalar layıkile talim ve terbiye 
gönneden harp başlamış olduğundan toplar 
hamallarla naklolunuyordu ( 1). 

Hüseyin Paşa damadının kumandanlığa 

!,;yık olmadığını anlryarak kumandayı Titeri 
sancağı beyi Mustafa Beye verdi ve etraftan 
yirmi bin kadar cenkçi daha toplayarak ordu 
karargahına gönderdi. 

Mustafa Bey lmpaı·ator lstihkamı yahut 
Sultan Kalesi denilen Molay Hasan burcunu 
müdafaa haline koydurdu. (Fahs) ın her tara
fını pusularla doldurdu. Yerliler bu tarzda 
muharebeye daha alışkın idiler. General Bur
mon hareketsiz ıkalmanın mahzurlarını bili
yordu. Fakat muhasara malzemesi gelmemişti 
Bunlann yüklendiği gemiler ancak 24 Hazi. 
randa Seydi Ferruli koyuna girdiler. 

Fransızların hareketsiz durduklan esnada 
Mustafa Bey düşmanın ileri karakollannı bir 
an rahat bırakmadı. Birinci fırıka bir liva ile 
takviye olunarak taarruza geçrneğe mecbur 
oldu ve Cezayirliler Seydi Halef . Deli Ihra
him hattına çekildiler. Bu sıradaki olan muha. 
rebeler küçük, fakat çok şiddetli çarpıtmalar
dan ibaretti. 25, 26, 27, 28 Haziran gfuılerin

de Fransızlar müdafaa ile meşgul oldular. 
Mustafa Bey arazinin anzalanndan pek mahi. 
rane istifade ederek hasmını hırpalıyordu. 

28 Haziranda bütün muhasara malzemesi 
karaya çrkmrştı. Burmon 29 Haziran için ileri 
yürüyüş emrini verdi. 29 Haziranda günes 
doğmasile beraber üçüncü fırka taarruza geçti~ 

General Burmon fırkalara §U tertibab ver
mişti: 

Solda Duc de Cars k\ımandasrndaki 3 Ün· 
cü fırka Buzraa tepelerinde. 

Merkezde Loverdo kumandasındaki 2 in. 
ci fırka cephesi Sultan Kalesine br§ı. 

Sağda Berthezen kumandaarndaki 1 inci 
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fırka Sultan Kaleaile deniz arasında buluna
caktr. 

Üçüncü fırka taarruza geçince Cezayirli
leri baskına uğrattı. Ve dağıtarak saat bette 
Buzraa tepesine fırka flamasmı dikmişti. 

Ikinci fırka ileri karakollannı Elbiare 
sürdü. ı 

Birinci fırıka Fraia Vallon'a hakim tepele. 
ri işgal etmişti. Kıtaat bulunduklan mevziler· 
de yerle§eceklerdi. Fakat erkanı harbiye nriai 
Mitica ovasını kaplıyan sisi deniz sanarak 
yanlı4 istibmette gelindiği zehabile ric'at em· 
ri verdi. Her ne kadar General Arcin Sultan 
Kalesini gördüğünü ve doğru iatikamette ol. 
duklarını anlattı ise de dinletemedi. Ric'at ha
reketi hatlarda pek mühim kanııklıklar yap· 
mışb. Eğer bu aıTada Mustafa Bey 1(2) bir 
hücum yapmış olaaydı müthiş neticeler alabi. 
!irdi. Fakat sis bu harekatı ondan da gizlemit
ti. Ric'attan sonra yanlışlık anlaşıldı. Herkes 
tekrar eski yerlerine gönderildi. Sabah saat al
trda eski mevzilere gelen Fransız askerlerinin 
tabü tüvanı kalmamıştı. Siper kazmaktan bile 
vaz geçtiler. fatirahata koyuldular. 

Cezayirin haricinde en mühim ve müs. 
tahkem mevki olan Sultan Kalesinin zaptr için 
Fransızlar altı batarya mevkü yapmağa baı
ladılar (3) ve temmuzun dördüncü günü sa
bah saat dörtte kaleye karrı ahf8 geçtiler. 
Sultan Kalesi §ehre ve iç kaleye haki.m bir 
mevkide olup (2.000) nefer ve (53) topla 
müdafaa edilmekte idi. Kumandası cesaretile 
ıne§hur Hazineciye verilmitti (4). Cephanesi 
boldu. Kaleyi müdafaa elen Türiı: askeri ve 

( 1) Mira'tülcezayir. 
(2) Mustafa Bey son Titeri (yahut 

Tatra) sancak beyidir. Medeada yaptımuş ol. 
duğu mescidin kitabesi şudur: 

Tatra beyi Mustafa Bey hakka edip sena 
Eser koyup bu mescidi kıldı bina 
Hezan hayra muvaffak eylesin bari htida 
Anrnçtin hazır oldu cennet içre bir bina 

1237 
Gabriyel Kolen cilt : 1, sayfa: 268. 
(3) Grammont, altı batarya ve Prens 

Sikst yedi batarya diy<>r. 
(4) Prens Sikst dö Burbon·un illüstraıı

yondaki makalesi. 
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topçusu pyanı takdir ,gayret gösteriyorlardı. 

Fakat Fransız bataryalannrn makas ateıi 
burçlan yıkarak top neferlerini açıkta bırak
mı§tı. Saat sekize doğru kalenin bazı topları 
v~ saat onda bütün bataryalar sustu. Bundan 
sonra Fransız topçulan gedik açmak için atı. 

şa başladılar. 

Mevkiin artık mUdafaası imkanı 'kalma
dığını gören müdafaa ilat'aları ıehre doğru 

dağılınağa batladığından kalede en sona kalan 
Hazineci barut deposuna ate1 verdi. Saat onu 
çeyrek geçe müthit .bir patlama etrafı sarstı. 

Tat yağınuru §ehirde çok hasarlar yaptı. 

Fransızlar da bu tatlardan zarar gördüler. Fa
kat kalenin duvarlan çok kalın olduğundan 

patlamadan yalnız merkez kulesile !imal i gar. 
bi duvarlan kısmen yı'kılını§tı. Fransızlar he
nüz dumanı çıkınakta olan ·kaleyi itgal ettiler. 
Artık Cezayir §ehri Fransız toplannın ate§i 
altında idi. Şehir karma kantık olmu§, herkes 
kendi mal ve canı kaygusuna dü!mÜ§tÜ. 

Öğleden sonra saat ikide dayının katibi 
Mustafa Hoca evvelce i11tenilen tazminatı ver
mek ve muharebe masrahnı ödemek ıartile 

General Burmona giderek, mütareke teklif et. 
ti. General Burmon: (Ya teslim oluraunuz, 
yahut §ehri topa tutanm) cevabile Mustafa 
Hocayı geri gönderdi. 

Şehirde isyan eden bir kısım ahali namı
na tki zengin Endülüslü tüccar General Bur
mon'a gelerek şehri yağma ve kıtaiden masun 
bırakırsa pa§anm batını bir tepsiye koyup ge. 
tirrnek teklifinde bulundular. Burmon 1bu tek
Hfi nefretle reddetti. 

Hüseyin Pata iç }<alede idi. Bu m\qkül 
zamanda tellal çıkararak halkı camiye çağırdı. 
Pata elinde mendil, göz yaılanru silerek ge
lip, toplanan ahaliden ne yapılmak lazım ge. 
l«eiini sordu. Ulema ve ukaHi on betinden 
yetmiıine kadar umum ıhallan sabahleyin er
kenden toplanıp Sultan Kalesine hücumu tav
aiye ettiler. Böylece karar verilerek herkes 
evine dağıldı. Fakat karann icrasını kimse dü. 
§Ünmedi. l::vlat ve ayal sahibi olmıyanlar şe

hir baricine kaçtılar. Aile sahibi olanlar da 
Fransız askerine hücum yapılırsa ıne:ı:kur as
kerin tehri harap edeceğini dütünerek eo ha. 
yırbsı Fra$ızlann iatediklerini vermeik oldu
iunu beyinlerinde karariattırarak geceleyin 

gidip pa§aya söylediler. Paıa da fransızcaya 
vakıf Seyit Hasan ile Seyit Mehmet bu darbe
yi müzakere için Fransız ordusuna gönder. 
di (1). 

Cezayir apğıdaki ıartlarla teslim olu
yordu: 

1 - Iç kale ve diğer istihkimlar temmu. 
zun beşinci günü öğle vakti Fransız 1lataatına 

teslim olunacaktır. 
2 - Fransız ordusu ba§ıkumandanı dayı

nın serbestismi ve bütün tahsi servetine ta
sarrufunu taahhüt eder. 

3 - Dayı familyası ve servetile beraber 
tesbit edeceği yere gitmekte serbesttir. Ceza. 
yirde bulunduğu müddetçe ailesi ve kendisi 
Fransız ordu kurnandanının himayesinde bu
lunacaktır. Bir muhafız kıt'ası kendisinin ve 
ailesinin emniyetini muhafaza edecektir. 

4 - Ordu ba§kumandanı yeniçeri askerle
rine dahi ayni fevait ve himayeyi temin eder. 

5 - Dini islamın icrası serbesttir. Her 
smtf ahalinin hürriyeti, ,dinleri, eınvali husu. 
siyeleri, san'atlan hiçbir taarruza uğranuya

caktır. Kadınlara hürmet olunacaktır. Batku
mandan bunlan namusu üzerine taahhüt eder. 

6 - Bu mukavelenin teatiai temmuzun 

betinci günü öğleden evvel olacaktır. 
Mukavele imzalandı. Teati olundu. Mu. 

ayyen saatta sükutS bir ahali arasında Fransız 
ordusu ıehre gir-dj (2). Pap yürüyerek gidip 
generali ·kar§dadı ve bunca senelerdenberi kül
liyetli servet yığılan hazinenin anahtannı ver· 
di. General da hazineden arzu ettiğini almak 
üzere pa~ya müsaade ettiğinden pap hazine. 
ye ,girerek ta§ıyabildiği ıkadar servet alıp çrk
tı (3). 

Yeniçeriler ahalinin ta§lanlığından çeki
nered< kıtlalanna toplanmıtlardı. Fransızlar 

, kı§lalan , da teıslim aldılar. Cezayir hazinesinde 
kırk sekiz buçuk milyon franktan fazla para 
vardı. Mevaddı harbiye, erzak ve miri emlik 

(1) Mir'a1ıülcezayir, Gramrnont paııanın 

ba§ıru getirmek teklifinde bulunanların Seyit 
Hasan lle 'bu darbe olduğunu ve tetılim müza. 
keresine Mustafa Hocanın ikinci defa olarak 
geldiğini yazıyor. 

(2 ) Grammont. 
(3) Mir'atülcezayir. 



bedeli de bu kadar tutuyordu. Binaenaleyh bu 
ganimetler seferin masrafını ödüyoı· ve artı. 

yordu (1). 

Fransızlar şehre girerken ufak tefek soy
gunculuklar oldu ise de çabuk önü alındı. Ci
vardaki sayfiyeler yerliler tarafından soyuL 
muş tu. Cezayir Yahu dileri fransızca bildikle
rinden derhal Fransızlara yana§blar, sokuldu
lar ve zavallı ahaliye işitilmedik fenalıklar yap. 
blar. General Sunnon'un yanında gelen Mı
sırlı tercümanlar ,da yerliterin işini Fransızlarıı 
anlatmak ve gördürrnek için külliyetti paralar 
aldılar (2). 

Dayı artık herkesten i!midini kestiği va
kit İngiliz konsolosu Sant John mumaileyhin 
gayretini tahrik etmek istemiş ise de fayda. 
sızlığını görünce mütareke müzakeresinde ta
vassut için Mustafa Hocaya refakat etmiş, fa
kat General Burmon her nevi müdahaleyi red
detmi§ti (3). 

Fransızlar şehri i§gal ettikten sonra tel
lallar ve yaftatarla ahalinin müsterih olmasını 
ve kimseye mazarratlan olmayıp camiler ve 
mahalli mübarekenin mazhan hürmet olacağı. 
nı ve dükkaniann açılıp herkesin iş ve gücile 
me~gul olması ve yalnız ahalinin ellerindeki 
silahıann hükıimete teslimini iLan ettiler. 

Şehirdeki Türklerden ailesi olanlara müh
let verildi. Fakat ailesi olmıyanlann derhal 
çıkmaarı tebliğ olundu. Ve bu bekarlar gemi. 
lere bindirilip lzmire ve Giride gönderildi
ler (4). Aileler de sonradan çıkıp memleketle
rine döndüler. 

Ahalinin siLahlanndan altın ve gümüş 
mü.cevherli olanlannı aatmak veya harice a-ön
derip aattırmak suretile ellerinden çıkanlma. 
ama müsaade edilmeyip yalnız bu gibi silah
larm frenklere teslim edilebileceği halka bil
diritmekle Yahudiler bu kıymetli silihlan pek 
ucuz olarak toplayıp bu işte de kar yolu bul
dular. 

Cezayirin itgalinden sonra Hüseyin Pata 
ailes~ ve servetile Napoliye ve oradan Livor
na ıritti. Bir aralık Parise de gitmit ve (1254) 
de İtalyanın Alekaandriya ,elırinde ölmÜ§• 
tür (S). Cezayirde çok eserleri vardır (6). 

Fransızlar Cezayir §ehrini almıflardı. Fa. 
kat Kostanlin sancağı beyi Ahmet Bey Fran-

1 ı ı 

sıziardan kaçan bütün yerli ahali ve Türk as
kerlerile Kostantin taraf1arına çekilm~ti. Garp 
beyi de kendi aancağına dönmüş, orada mü. 
dafaa vaaıtaları ıbulmağa ve hazırlarnağa uğra
şıyordu. Ahmet Bey Kuloğullarından idi. San
cağında herkes ikendisine yardımcı buldu. Iyi 
müdafaa kuvvetleri hazırladı. 

( 1) Grammont. Mir'atülcezayir alınan 

ganaimin F1ransız tarihlerine göre yı:.iz elli 
milyon para ve iki bin tunç top olup sefer 
masrafının on misli olduğunu yazıyor. 

(2) Mir'atülcezayir. 
(3) Grammont. 

( 4) Fransızlar müteaddit eserlerde 
11:.irklerin çıkarılmasının hata olduğunu ve 
memleketin eski hakimi olan zevatın Fransa 
hesabına çalıştırılmasının nafi olacağını yazı

yorlar. Fakat bilmiyorlar ki Türk halcim oldu. 
ğu memlekette müstevliye alet olmaz. 

(5) Kamusüt Alam. 
(6) Hüseyin Pal}<liUn adı yazılı kitaheler 

şunlardır: 

1 - İç kalenin dışındaki camiin inşası ki
tabesi: Tarihi 1233. 

2 - Blidada (Camiüttürk) ten alınmış 

ki ta be. 

3 - İç kaledeki camiin kitabesi: Tarihi 
1243. 

4 - Limandaki rıhtım üzerinde bulunan 
çe~menin tarih taşı: 1235. 

5 - Nereden alındığı meçhul kitabe tari
lli: 11236. 

6 - Medeada bir çe§rne taşı kitabesi: 
1238. 

7 - Arnirailik hamamlanna girecek kub. 
bedeki k:itabe: 1239. 

8 - Babülvad civarındaki çeşme kitabe
si: 1239. 

9 - Deniz kenanndaki burçlarm arasını 
kapamak için yapılan (Mabeyn Burcu) kita
besi: 1239. 

10 - Yeni burcun kitabesi, 1239'. 
ll - Cezayirdeki Camii Safer ' ki tabesi 

1242. 

12 - Arnirailik kö~ündeki kitabe 1242. 

13 · - Blida'daki Türk 
1243 (Gabriel Kolcn). 

çeŞmesi kitabeai 



Garp beyi Hasan Bey muvaffak olamadı. 
Kanamın §e.faatile hayatını bağııladığı 'Müra. 
bıt Şeyh Muhiddin .ve oğlu Abdülkadir Türk 
hükumetine yardım ebnemeleri için ahaliye 

· telkinat ve tetvikat yapblar. Hasan Bey de 
yalnız kalınca çekilrneğe mecbur oldu. Müra
bıt Şeyh Muhiddin sancakta müatakil kaldı. 
Fakat kumandayı kendisi alınayıp oğlu Abdül
bdiri taV'liiye etti. Abdülkadir garp mıntaka. 
sının idaresine geçti. Bu suretle Cezayirin 
Jark ve garbında iki mukavemet merkezi ku
t',uldlu. 

Ahmet Bey latanbula ariza göndererek 
istimdat ettise de yalnız patalık tevcih ve mu
NaM !kılıç ve ni§AD ve hil'at gönderilmekte 
iktifa olur.muıtu. 

K-endi batianna ve biribirinden müatakil 
çalıtan iki kuvvet te Franaızlarla uğrattılar, 
çarpttblar. Abd'ülkadir bütün Mürabıtla.nn 

gayesi olan hükümdarlığa bile nail oldu. Fa. 
kat neticede o da ezildi. Hiyanet ettiği Türk 
topl'ağma aığındı. 

Fransızlar çok uğra§bktan sonra Ceza
yir kıt'ataını istila ettiler. Bu ll2Un muharebe 
ve itgal devri Cezayirin tarihine aittir. Türk
ler faslı Hüseyin Patanm aukutile nihayet 
bubnuttur. 

Cezayirden çııkım Türklerin miktan bilL 
nemiyor. Eyaletin mülıim tehirlerinde bulunan 
sivil Türklerle askerlerin miktan hakkında da 
ıkat'i malumat yoktur. Fransızlar Cezayir teh
rindea .onra iteal ettikten yerlerde batka si
yaset takip ettiler. Yerlileri bu eski efendileri 
v.rtuile itu.ta alınağı ve elde tutmağı faydalı 
buldular. 1831 de Oranda (90) kitilik bir ye. 
niçeri müfrezesi vardı. Franaızlar bunları av
cı teıkilatma aoktular. Müsteğanem'de (157) 
muhafız ovıırdı. Bunlara maAf verdiler. (1832) 
de Bon'u itgal ettikleri vakit (105) 1ürk as
keri buldular 'Ve bunlar bir aipahi bölüğünün 
çSirdeii oldıılar. 

K~tantin Fransızlara geçince 011ldaki 
muhafızlar da Franaız hizmetine alınarak bir 
piyade bölüğile bir topçu takımı tetkil etti

ler (1). 
Halis Türk evlıatlan olan KuloğuUan bir 

kaç grup balinde yerletmitlerdi. Yeniçeri aL 
Jelerinin her tebirde ve aarnizonda ayn ma-

halle tetkil ettikleri ve aralarında yerlilerden 
daha sıkı teaanüt olduğu anlatılıyor. Tlemsen 
muhafızlannın aileleri ve hunlarm oğullan ve 
torunlan oralarda büyük kütle te§kil ediyor
lardı. Biskra'run ve daha bazı tehirlerin birkaç 
mahallesi Kuloğullaııındandır. 

Şehirlerdeki Kuloğullan ayn mahalleler 
tetkil ettikleri gibi ıramizonlardaki Kuloğul

ları da ayrı kabileler kurmu~lardır. (Kabili)
nin cenup hududundaki (Zarnmura) kabilesi 
ve Cezayirin on fersah cenubu prkisinde 
Vadiüzzeytune .ile onun rbir kolu üzerinde ve 
lsser vadilerindeki Zouanta_ bbileleri Türık 

evlatlarıdır (2). Memleketin bütün şehirlerin
de ve mühim noktalannda yerleşen askerlerin 
aileleri ve oğullan hakkında sahih malfımat 
yoktur. 

Fransızlar Cezayiri işgal edince Kuloğul
lan kendilerini Serberi ve Arap kabileleri ile 
sarılı gördüler. Babaları artık kendilerinden 
ayrılmışlardı. Bu vaziyet .karşısında Fransız
larta birle§meği kendilerine en kolay ve fay. 
dalı buldular. Vadiüzzeytunedeki Kuloğulları 
Fransız .kanunlanna en evvel girmek mecbu
riyelinde kaldılar. 

Türk yiğitlerinin üç yüz seneden ziyade 
zaman hiikmettikleri ve yerleşip oturduklan 
Cezayir eyaletinde Türk evlatlannın miktarı 
pek çoktur. Çünkü Cezayir yoldaşlan ana va
tandan kadın ıgetil"miyor ve Cezayirde yerleşip 
ev bark ~ahibi oluyorlardı. Yalnız buralardaki 
yeniçerilerin miktarı vasati olarak on beş bin 
kişi olarak kabul edilirse ibunlann üç asırlık 
tesalübü neticesinde Cezayiriiierin damarla. 
nnda ne <kadar çok Türk kanı bulunduğu ta
ayyün eder. 

Türkün garip bir tecelliai vardır. Türk
lülı: hangi kıt'ayı terketmek mecburiyetinde 
kalmıt ise ve hangi millet keadisine ihanet et. 
mit iııe bilahare Türk o kıt'anrn ve o milletin 
malıbubu ve ideali o1muıtur. 

Bugün Tunus, Cezayir, Trablusgarp- aha
Iili Türk idaresini hayatlannda (saadet dev
ri) olarak hatırlıyor ve herkea kendi ecdadı. 
nın' Tm olduğunu söylemeıkle iftihar ediyor. 
Halbuki Tirider buralarda hakim iken yerli 
ahali bu §iddetli idareden <kurtulmak için ih-

( 1, 2) Ünivers - Cezayir. 



tililler yapmış ve harici düşmanlarta ittifaklar 
ederek bize hücuma kalkışnuşlardı. Türkün 
biraz sert faıkat samimii ve halkçı idaresi n;ıah
rumiyetten sonra takdir olunuyor. Cezayirin 
elden gitmesinin sebebi çok değildir. Cezayir. 
liler çok yakın olduklan Avrupa terakkiyatını 
anlıyarnadılar ve ona intibak edemediler. 
Cezayirin merbut olduğu Osmanlı hükumeti 
bu anlayışta Cezayiriiierden ileri değildi. Tes
tiye kurşun atmak, keçeye ıkılıç çalmak iddia
sından vaz geçınİyen Istanbul ve Cezayir or. 
d:ıl:mnın yükselmiş Avrupa askerliğine boyun 
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eğmesi tabii idi. 
Cezayir elden gittikten sonra Istanbul 

hükumeti bu gasbı protesto etti. Her taraftan 
Osmanlı hükumetine hak verildi. Fakat hak
kı elde edecek kuvvet olmadığından geri 
alınması mümkün olmadı. Bir müddet daha 
Osmanlı kaptanı deryalanna Cezayir beyler. 
beysi ve kaptanı derya unvanı rnefhareti veri
lerek Cezayirin adı anıldı. Sonra o da unutul
clu, silindi. O güzel ve kuvvetli arslanlar ya
tağı Cezayir artık efsane oldu. Fakat böyle mi 
olmalıydı? 

Garp ocaklarında meskiikat 

Hayreddin Paşadan itibaren Cezayirele 
daima Osmanlı padişahları narnma para ke
silmiştir. Cezayir, Tunus ve Trablu.ııun darp. 
haneleri ve sikke eminleri vardı. 

Cezayirde Sultan Süleymanı Kanuni 1'na. 
nuna ikesilmi' birkaç türlü altın vardır (1). 
Tlemsende de para kesilmiştir (2). 

Trablusgarpta en eski sikkeler (979) ta
rihlidir. 981 ve 982 tarihli altın ve 986 ta
rihli gümüş ve bakır sikkeler darbolunmUJ
Itur. 

Tunusun en eski parası hakkında malıi

mat !bulamadım. Fakat iburada da birçok nevi 
paralar k~ilmiş olması pek tabiidir. Tunusun 
en küçük parası gayri muntazam şekilde ve 
bakırdandır. Ahali buna flus rakik ve ecnebi
ler bourbine demişlerdir. 12 ai bir (aspre) dir. 
624 flus bir Tunus ikuruşudur. Fakat bu para 
sonrada.n ,kuJianılmanuıtır. 

Fels yahut bour'be yalnız hesaplarda kuL 
lanılan indi para mikya!ldır. 2 Fels 1 aspre 
ve 104 fels bir Tunus kuruşudur. Aspr akçe 
demektir. 

Avrupalılann aspre yahut blanquil ve 
yerliterin masari dedikleri para 2 burb yahut 
12 burbindir. 52 Ri bir icuru~tur. Bu küçük 
paranm kenarlan noktalı olup bir tarafında 
(Sultan Mustafa) ve diğer tarafında (duribe 
fi Tunu s 1175) yazılıdrr. 

A1pre kelimesi Rumca beyaz demek olup 
akçe tamamile türkçesidir. Kuruıun on altıda 
biri kıymetinde (haruba) yahut karruha 

(carrouba) vardır. Bunun kıt'ası akçeden da
ha büyük olup bir tarafında noktalı daire için
de (Sultan Mustafa)) ve diğer tarafında (du
ribe fi Tunus 1171) yazılmııtır. 

Tunus kuruşu yahut riyal aşağı halitada 
gümüştendir. Bir tarafında dört satır olııraH 

(Sultanülberreyn ve Hakanülbahreyn Esaul. 
tan Mahmut Han Anenaaruhu) diğer tarafın
da (duribe fi Tunus 1243) yazılıdır. Iki riyal 
kıymetinde (riyaleyn) denilen daha büyük 
kıt'ada riyaller de kesilmiştir. 

Kuruş yahut riyalin dörtte biri kıymetinde 
ve ayni yazıları havi fakat llot'aaı daha küçük 
sikkeler de yapılmıştır. Sekin yahut (zeri 
mahbup) ve Tunus, Trablus ve Cezayirde 

(1) Halil Ethem Beyin meskukatı Os. 
maniye kataloğu, ci lt: 1, levha: 7, sayfa: 256. 

Cezayir altını olup bir tarafından zari
bünnazr. sahibülizzü vennasr, filberri velbahr 
ve diğer tarafında Sultan Süleyman ibn1 Selim 

Han azzenasruhu duribe fi Cezayir 926 yazı. 
lrd~r. 

(2) Tlemsende kesilmiş olan altın dört 
köşelidir . Bir tarafında (974 Tlemsen malikül 
berreyn velbahreyn veşşam velirakeyn halle
dallahü mülkehu ve diğer tarafında harnse 
aşer krrat 974 azzenasruhu sahibünnasr vel
adl ve saman Essultan Selim ibni Sultan Sü
leyman yazılıdır 

(3) Halil Ethem Beyin meskfikatı Os
maniye kataloğu, sayfa : 345, 381, 408, 410. 

Şimal Afrikai: 8 
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(Sultanl) elenilen albn paralar da kesilmi§
tir. Bu albnl.a.nn yarım ve dörtte birlikleri de 
vardır. Yazılan kuruşlann ıaynidir. 

Dört köte gümüş paralar da göriilmüştür. 
Bunlardan Sultan Ahmet ibni Mehemmet Han. 
zamanında ve Sultan Murat ibni Ahmet Han 
devrinde Tunusta kesilmiş ol.anl.ar vardır. 

İspanyanın kuruşları ahali beyninde 
(Ebu medfa • toplu) namile <kullanıldığı gibi 
l ıspanyol albnlan da geçiyordu. Ticari, siyasi 
ve ırki münasebetlerle üç eyaletin parası her 
birinde geçtiği ıgibi Osmanlı parası da garpta 
ınüteıdavil ve Mısır ve Fas paralan da alınıp 
verilmekte idi. 

Ct>zayir b ı>ylt> rht:'yilt:'rilı> paşalar t 'P n~alar 
V f.' tla_yılaruı tarihi memuriyetleri 

' İsmi 

Hayrettin Paşa 
Hasan Ağa 
Hasan Paşa 
Salih Paşa 
Hasan Paşa 
Mehmet Pa§& 
Hasan Pa§& (2 defa) 
Ahmet Paşa 
Hasan Paşa (3 defa) 
Mehmet Pa§& 
Kılmç Ali Pa§& 
Arap Ahmet Pa~a 
Ramazan Paşa 
Venedikli Hasan Pa§& 
Cafer Pa1a 
Ramazan Pa§& (2 defa) 
Hasan Paşa (2 defa) 
Mehmet Paşa 
İstanköylü Ahmet Paşa 
Hızır Pata 
Şaban Paşa 

Mustafa Bey ( vekil) 
Hızır Paıa 

Mustafa Paıa 
Hasan Fa§& 
Süleyman P~a 
Hızır Pa!a 
Köse Mehmet Pıqa 
Vezir Mustafa Pa§4l 

Hicri ta . Miladi ta . 

924 
942 
951 
960 
964 
964 
965 
970 
970 
975 
976 
979 
982 
985 
989 
991 
991 
993 
994 
997 

1001 
1003 
1003 
1005 
1008 
1009 
1013 
1013 
1014 

1518 
1535 
154;4 
1552 
1556 
1556 
1557 
1562 
1562 
1567 
1568 
1571 
1574 
1577 
1581 
1583 
1583 
1585 
1586 
1588 
1592 
1594 
1594 
1596 
1599 
1600 
1604 
1604 
1605 

İsmi 

Rıdvan P~a 

Mustafa Paıa .(2 defa) 
Şeyh Hüseyin Paşa 
Mustafa Pa§& 
Süleyman Paşa 
Şeyh Hüseyin Paşa 
Hoca Şeref Paşa 
Hızır Paşa 

Husrev Paşa 
Hüseyin Paşa 
Yunus PaJa 
Hüseyin Paşa 
Yusuf Paşa 
Ali Paşa 
Hüseyin Paşa 
Bursalı Mehmet Paşa 
Ahmet Ali Paşa 
Yusuf Pa§& 
Mehmet Paşa 
Ahmet Paşa 
İbrahim Paşa 
Ali Paşa 
Boşnak İsmail Paşa 

Halil Ağa 
Ramazan Ağa 
Şaban Ağa 

Ali Ağa 

Ağalar 

D ayılar 
Hacı Mehmet Dayı · 
Baba Hasan Dayı 
Mizemorto Hüseyin P14ıı. 
İsmail Paşa 
Mezomorto Hüseyin Paşa 
Hacı Şaban Dayı 

Hacı Ahmet Dayı 
Hasan Çavuş Dayı 
Hacı Mustafa Dayı 
(Çatal sakal) 
Hasan Hoca Dayı 
Mehmet Bektaş Dayı 

Deli İbrahim Dayı 
Ali Çavuş Dayı 

Mehmet Efendi Dayı 
Kör Abdi Dayı 
Ihrahim Dayı 
Ru.scuklu İbrahim Dayı 

Hicri ta. Miladi ta. 

1017 1607 
1019 1609 
1022 1613 
1026 1617 
1026 1617 
1026 1617 
1029 1619 
1031 1621 
1034 1624 
1037 1627 
1042 1623 
1042 1632 
1045 1635 
1047 1637 
1050 1640 
1052 1642 
1055 1645 
1057 1646 
1063 1652 
1064 1653 
1067 1656 
1070 1659 
1072 1661 

1071 1660 
1071 1661 
1072 1661 
1076 1665 

1082 1671 
1092 1681 
1095 1683 
1100 1688 
1095 1683 
ı 101 1695 
1107 1695 
1110 1698 

1112 1700 
1117 1705 
1119 1707 
1122 1710 
1122 1710 
1130 1717 
1136 1724 
1145 1732 
1158 1745 
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İsmi Hicri ta. Miladi ta. İsmi Hicri ta. Miladi ta. 

Mehmet ibni Bekir Dayı 1161 1748 A1j Hoca Dayı 1231 1816 
Baba Ali Dayı I(Ebuaeba) 1168 1754 Hüseyin Dayı 1233 1818 
Mehmet ibni Osman .Dayı 1179 1766 

Dayuır zamarıında Hasan Dayı 1206 1791 Cezayir beylerbeyiliği~ 

Mustafa Dayı 1213 1798 tayin olunanlar 

Ahmet Dayı 1220 1805 Mehmet Pata 1106 1694 
Ali Hoca Dayı (Gaaaal) 11223 1808 Musa PaJa 1107 1695 
Hacı Ali Hoca Dayı 1224 1809 Ali Paşa 1113 1701 
Mehmet Dayı 1230 1815 lbrahim Paşa 1123 1711 
Ömer Dayı 1230 1815 Aslan Mehmet Pata 1142 1727 



Şimali Afril<ada Türkler 
II 

TUNUS 
1 - 942 den 982 ye kadar Tunus nhvali 

Tunus lat'asırun Cezayir ve Trablusgarp
la t:ıb ii bir hududu yoktur. Bizde bulunduğu 
zamanlar da ekseriya timdiki siyasi hududu
na yakın bir vaziyette idi. Tunus lat'ası 

941 _ 1534 de Gazi Hayrettin Pa§a tarafından 
zaptedilmit ise de (942) de lspanyollann eli
ne d'ÜI~erek Beni Hafs hanedamndan Molay 
Hasan tekrar hükümdarlığa tayin olunmut

lu (1). Ahali Molay Hasandan •nefret ediyor. 
du. Oğlu Hamicia babasına isyan ve hücum 
ederek kaçırdı; hükumeti eline aldı. Molay 

Hasa.nın tahtını oğlundan geri almak te§ebbü
sü feliketle neticele.ndi; oğlunun eline esir 
düttü. Oğlu babasının gözlerine mil çektirdi. 
Molay Hasan bu halle kaçtı; Şarlkene müra
caat ett.i; fakat iltifat görmedi; sefil oldu; sü. 
11ündü, öldü. 

Hamida'yı da babası gibi ,kimse sevmiyor
du. [Buna Ahmet >te diyorlar (2)]. Goletde ls. 
panyol askerlerinin .bulunması ahalinin izzeti 
nefsini yaralıyordu. Osmanlı hükumeti ise 
buraların ahvalinden gafil idi; lapanyollann 
tebaıuı ve tapanyollardan ziyade islam ve va. 
tan dü,manı olan Hamicia'ya mektup yazarak 

(16 Rebiülevvel 967) Trablusa biicuma hazır
lanan dÜ§ınanların tedmiri için donanma ile 
Kaptan Piyale Pa§a hareket edeceğinden o za
mana kadar dü,man Trablusgarba taarruz 
edene kendisinin Turgud'la birle§erek dü§. 
manın h:lnkiline yardım etmesini rica etmek 
gafletine dü§mÜ§tÜ. (971 - 1563) de bir Tu
nus he;eti murahhasası lstanbula gelerek 
Golet'in itgalini Osmanlı padi§ahından istir. 
ham etmi,ti (3). Tunus hükümdarı bu müra
caatın tesirini izale etmek ve Osmanlı hüküm
danna yaranmak için deve kutu tüyü, zeytin. 

yağı ve muhtelif hediyelerle birlikte lstanbula 
bir opeyet yollamı,tı. Bu heyeti ve hediyeleri 
getiren gemi (Mezestre) de karaya otunnu§- . 
t,u (4). 

Cezayir ve Trablusgarp Türklerin elinde 
idi. Ortada sılatmış kalıru§ ve Jimanın ağzı 

lspanyollara kalelik ve ordugahlık yapmakta 
bulunmu§ olan Tunusun zaph her iıki kıt'arun 

da emniyeti için elzem idi. Cirbe adası, Sus, 
Monastır, Mehdiye, Kırvan Trablus beylerbe· 
yinin elinde idi. Tunus hükümdannın nüfuzu 

ancak §ehir ve civarile Biı:ert'e geçiyordu. 
Ahali lhükümdardan müteneffirdi. Binaenaleyh 
bu kıt'anın da alınması için Kılıç Ali Pata 
Sadrazam Sokullu Mehmet Patayı ikna ederek 
biinkara tervicen arzettirmi§ti. Merhum Tur
gudla Kılınç Ali Pa§antn reyine kalsaydı MaL 
ta seferinden evvel Tunusun zaptma tetebbüa 

olunacaktı. Kılınç Ali Pata Sicilya - Malta -
Golet müselleainin Akdenizin §8J'Icile garbını 
biribirinden ayıran bir 1boğaz oldUğunu ve bu. 
radan emniyetle gelip geçmek için Golet'in 
ehemmiyetini pek güzel takdir etmi§ ve 
(977 _ 1569) da Don Juan Dotrit'in büyük 
kuvvetler hazırladığını Öğren.mİ§ ve dütman· 

dan evvel bir vurutla Tunusu ele geçirmeği 

kurmu§tu. Zaten Hamida'dan memnun olrnı. 

yan ahali Kılınç Ali Pa§aya müracaat ederek 

( 1) Tunus coğrafyası ve bu tarihten ev
velki vak'alar heyeti umumiye kısmında ya. 
zılmı§tır. 

(2) Kamusülalam. 
(3) Hammer'in Osmanlı Tarihi. 
(4) D . H. M., numara: 3, sayfa : 223 ve 

numara: 6, sayfa: 483. 



davet etmekte ve Türkleri hawkir olarak 

beldemekte idiler. 

Kılınç Ali Paşa (977 - 1569) senesi ey

IGiünde Mami Korso'yu Cezayirde vekil bıra

k.·u-ak 5.000 tüfekli ve 6.000 Kabiliden mü. 
rekkep bir kuvvetle Tunus üzerine yürüdü. 
( Beja) da Hamida'nın 30.000 kiıtilik orduaile 
karşıla§<tı. Ilk hücumda Tunualular Kılınç Ali 
Paşa tarafına geçtiğinden Hamicia kaçmağa 

mecbur oldu. Tumlsa geldiği vakit kapıları 

kapalı buldu. Gol et' teki l spanyollara sığındı. 
Türk askeri mukavemet gönneden Tunusa 
girdi (977 şevvaİ - 1569 nihayeti). Memleke
tin sahil ve dahil şehirleri itaata alındı. lnti. 
zam ıkuruldu. Kaid Ramazan kumandasında 

3.000 muhafız konularak ordu Cezayire döndü. 

Fakat Golet yine tapanyollarda idi. Kılınç Ali 
Paşa bu zaferi lstanbula yazdı ve Golet alın
roadıkça Tunus emniyette sayılarnıyacağından 

imdat kuvveti istedi. Cezayir donanmasını da 
bu maksatta kullanmak için hazırlattı (1). 
Fakat Cezayire döndüğü vakit Istanbuldan 
imdat gelmedikten başka kendisinin Don Ju
an Dotri~'in donanmasına karşı koymak için 
çağınldığını öğrendi ve (979 • 1571) ilkbaha
rmda latanbula hareket etti. 

1 atanbul da alınan haberler düşman kuv
vetlerinin toplanıp hazırlandığını ve hedefleri 
Cezayir yahut Tunus olduğunu gösteriyor. 
du (2). Halbuki bu kuvvetler Osmanlı donan. 

ması Üzerine l{itti ve lnebahtı felaketli deniz 
muharebesi oldu. 

979 _ 1571 de İnebahtıda donanmanuzın 
rrağlubiyeti ve Ktlınc Ali Pa§anın kaptan pa
~,alığa geçerek lstanbulda yeni bir donanma 
hazırlamakla meşgul bulunması Golet'in alın
masını geciktirdi. 

Tunus aaayi~ ve intizam içinde idi. Tu. 
nuslularm zaviye ve mekteplerine bile hürri
yet verilmiş ve kimsenin buralara dokunma· 
muı için Kaid Ramazana emir verilmi~ti (3). 

Tunus ayan ve e~rafı Kaid Ramazanın iyi 
hizmetlerinden dolayı şükranlannı arz ve ken
disinin Tunus beylerbeyiliğine tayini için ls
tanbula bir ariza göndermişlerdi. Her halde 
bunun yapıltp yollanmaamda Kaid Ramazanın 
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da müdahalesi vardı. Padişah Tunus ve müL 

hakatı ulema, suleha, sadatma yolladığı fer

manda ve Kaid Ramazanla Ali PB§aya yazdığı 

hükümlerde Tum•aun Cezayir eyaletine ilhak 

olunduğunu ve beylerbeyliğe Ali Pa§a tayin 

edilip ona vekaleten de Ramazan Beyin Tu-

( 1) Cezayir Josrru. 
(2) Divaru hümayun miihimme defteri, 

numara: 10. 

Trablusgarp beyler'beyine hüküm ki: 
Mektup gönderip kıüffann azim demekleri 
oLup cevanibi erbaalarındaki kefere ile haber. 
leşip ittihat edip kalei Tunusun ve sair lolam 
ı:.izerlerine gelmek ihtimali olduğun ve donan
manın istical üzere yetişmesi elzem idüğün ve 
Maltadaki küffarn esir olan Uluç Ali Beyin 
adamlarından Yusuf gelip esir olduğu Ciciiye 
Kaptanı Dük Dalp nam kafirden küffarı haki
sann donanınası cümle levazımı ile tedarik 
üzere olup donanmaianna İspanya beyi mel'u. 
nun kardesi serdar olup donanmai hümayun 
ıJzerlerine varmazsa Tunu~ üzerine düşmek 

mukarrer olduğunu haber vermişsin. Buyur· 
dum ki donanmai hümayunun o tarafa tevec
cüh etmiştir. Kılarn tamir ve termime muhtaç 
olan yerlerini tamir ve hazırlıkları ikmal edip 
sahih haberleri ilamdan hali olmryasın, safer 
979. 

Divanı hümayun mühimme defteri, nu. 
mara : 10, sayfa: 8. Cezayirigarp beylerbeyisi
ne hüküm ki: 

. . . ... Küffarın İspanya gemileri Tunu
sa gidip ol canibi garet etmek kasdında ol. 
duklan istihbar olunduğundan düşman ahva
linin tecessüs ve hazır bulunulması... 3 safer 
979. 

Divanı hümayun m:.ihimme defteri, nu
mara: 10, sayfa: 19. Kaptan Ali Paşaya hüküm 
ki: 

.. ... . Cezayirigar-p ve Tunus cihetlerine 
İspanyanın hücum etmek üzere olduğun Dob. 
rovnik beyleri haber vermekle olcevanibin da
hi tedariki görülmek mühimmatı umurdandır. 
3 safer 979. 

(3) Divanı ~ümayun mühimme defteri 
numara: 10, sayfa 181, 29 gevval 979. 
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.nuaa memur olduğunu !bildirdi (1). Bu sıra

da Tunusun ve kaaabalannın tabiiyeti bir 
meaele oldu. Kırvan, Sus ve Monaabr Trab
luagarp beylerbeyi tarafından z,aptedilmit ol
duğundan oraya tabidi. Fa:kat Tunus tehrinin 
zapbndan sonra Tunuaa raptedilmitlerdi. 
Trablua beylerbeyi buraların Tunuaa rapbru 
iatemit olması Tunusta duyulunca Tunus 
ayanı ve Cezayir beylerbeyi latanbula müraca. 
atla Tunus ve Kırvanın 1Cezayire merıbutiyette 
kalmaaını rica etmekle arzuları is'af olunmu§
tu (2). Ve Cezayir beylerbeyil.iğine de keyfi
yel bildirilmitti (3). Fakat Trablusgarp bey. 
lerbeyi Cafer ıPa§B Sus ve Monaatınn ahaliai
nin Tunus uzak olduğundan Trabluaa tabi ol
mak istediklerini bildirerek talebinde ısrar 

ediyordu. Ahalinin Tunus ve Trabluatan han
gisini tercih ettiği donanma ile bulunan Per
tev Pataya havale edildi (4). 

Bu kıt'alarm coğrafi vaziyetlerinin bilinme
mesi ıböyle alelade iıleri de tahkik mecburiye. 
tini haaıl ediyordu. Tunusa olacak dü§ınan ta
arruzuna kar§ı asker ve donanına sev'ki 980 
de tkararlatbnlmıt ve ona göre hazırlıklan 

yapılmakta lbulunmuıtu. Cezayir, Trablua ve 
Tunus beylerbeyilerine hazır olmaları ve Ce
zayir ıukerinin Tunus hududuna sevıki bildi. 
rilmitti. Tunus ,ahaliainin istedikleri askerin 
de 'icabına lbakılması Kılınç Ali Pa§Aya yazıl

mıtb (*) 981 rebiülevvelinde (1573 temmuz) 
donanınayı hümayunun iliyı kelimetullah için 
asakiri islimla iraal olunduğu cihetle camiler
de, mescitlerde islinun fetih ve zaferi için en
anu §erifler tilivet ve dua edilmeai viliyetler-

( 1) Di va m hümayun mühimıne defteri, 
numara: 18, sayfa: 34. 2 Jevval 979. Ka;rl 
Ramazana. Ali Paşaya kaymakam nasbolun
lduğu. 

Divanı hürnayun mühimme defteri, nu
mara: 10, sayfa: 167. 25 şevval 979. Tunus 
Ali Paşaya ilhak olunarı-k kaymakamlığa Ka
id Ramazan tayin olunduğu. 

Divanı hümayun m:.üıimme defteri, nu. 
mara: 12, sayfa: 571. 6 zDkade 979. Cezayi
rigarp yeniçerileri ağasına kethüdasına, bölük 
başılan, onbaşrlara ,yeniçerilerine hükdim ki: 
Sabık Cezayir beylerıbeyisi Kılınç Ali Paşaya 
kaptanlıkla Cezayir beylerbeyiliği inayet olu-

nup vilayeti Tunus eyaleti dahi müşarünileyhe 

tefviz kılınmış olmakla ... 
(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 17, sayfa; 3. Selhi Muharrem 979 
Tunus ayanına hüküm ki: Kırvan ve sair Tu. 
nusa mülhak nevathi kema.kan Tunusa ilhak 

olunmu~tur. 
Trablusgarp beylerbeyi Cafere hüküm 

ki: Tunus ve Kırvan ayan ve •uleması mektup 
gönderip Trablusa tabi olmağı istemediklerin
den evvelki gibi Cezayir kaleminde ipka ol
muştur. Selhi muharrem 979. 

(3) Divanı lııümayun mühimme defteri. 
numara: 10, sayfa: 8, 3 saf er 979. Cezayiri. 
garp beylerbeysine hüküm ki: Mektup gönde
rip Kırvan ve sair Tunusa ilhak olunan teva
bii kemakan Tunusa ilhak ve ıtaptolurunasını ... 
..... Kırvan ve saire Tunusa ilhak olunmuştur. 

( 4) Divam hümayun mühimme defteri, 
numara: 16. sayfa: 362. Vezir Pertev Paşaya 
hüküm ki: Sus ve Monastır kadimdenberi Tu. 
nusa tabidir deyu yine Tunusa tabi olması em
redilmişti. Trablus beylerbeyisi Cafer o şehir. 

ler ahalisinin Tunus bize baittir, Trablusa ta. 
bi olalım dediklerini yazıyor. Ahalinin Tunu
sa veya Trablusa tabi olmağı istediklerinin 
tahkik olun up .bildirilmesi, 23 cemazielahır 979. 

(*) Divanı bümayun mühimme defteri, 
numara: ı, sayfa: 221. (Hulasaten) Cezayiri
garp beylerbeyisine biiküm ki: Bu ısene dona n. 
mayı hümay;unumla asker gaza ve cihat için 
oltarafa mütevecdh olacaktır . Trablusgarba da 
hüküm gönderildi ve maiyetindeki asakirle 
sana müUl.ki olması bildirildi. Gerek kadırga
ların ve gerek sair gemilerin şimdiden hazır
layıp içine kafi miktarda asker ve mühimmat 
ve esliha koyup birer muktedir kumandan ta. 
yin edip ~ehirlerin ve etrafınm muhafazası için 
yarar muhafızlar ikamesinden sonra kendin 
karadan olanca askerle ve Trablus beylerıbey
site Tunus üzerine maan varıp tedarik üzere 
olup donanmayı bJmayunuma muntazır olasJ-

• nız. (Ayni mealde bir sureti de Trablusıgar. 
ba gönderilmiştir) 22 zilhicce 980. 

Vilayeti Tunus muhafazasında olan Kaid 
Ramazana hüküm ki: (HuUisaten) Donanma
yı hümayunum Tunusa gönderilecektir. Asker 
o tarafa gelince zahire ve mühimmat hazır bu
lundurulması. 2 zilhicce 980. 



deki kadılara ferman olunmu§tu ( 1). Dü§ma· 
nın Ce:zıayire taarruzu da muhtemel olduğun. 
dan kale etrafında düşmana siperlik edecek 
bina ve bahçelerin tıraş edilme~i (2) ve Ceza
yir ve Tunus beylerbeylerinin sefere hazırlan
ması tenbih olunmuştu (3). Donanma, Kılınç 
Ali Paşa kumandasında olup Vezir Piyale Pa. 
şa serdardı. Donanma Benefşe bumuna (Mo
ra yarımadasının cenubu şarıkiainde) vardık

tan sonra düşmandan dil almak üzere kalita. 
lar çıkanlmı§ ve Cezayirden malumat alıp ge
tirmek için de Sıgacık beyi Ahmet Bey gönde
rilmişti. Ahmet Beyin getirdiği malumata 
nazaran Cezayir beylerbeyi Ahmet Paşa (Beni 
Abbas) kabilesi reisinin ayaklanması sebebile 
Tunus hududuna hareket edemiyerek bu kı
yamın ya tl§ tınlmasite metguldü ( 4). 

Alınan dillerden de İspanyanın Misinada yÜz 
kadar kadırgası olup Don Juanı Napoliden elli 
lı:adırga ile alıp hepsi ıbirdein yiiz elli kadırga 
olup Tunus Üzerine saidıracakları öğrenilmiş

ti. Dobrovnik beyleri de padişaha mektup 
gönderip İspanya amiralinin yÜ7. elli gemiden 
ziyade tedıırik edemiyeceğini bildirmişlerdi. 

Bu da Piyale Paşaya yazılmıştı (5). Piyale 
Paşaya memur olduğu kale Üzerine harekete 
geç kalındığı ve bundan sonra ağır donanma 
ile engin geçilip geri dönmek müşkül olduğun. 
dan kaptan paşa ile müzakere olunaral< enfa 
ne ise ona göre rhareket olunması ve donanma 
dışarda iken düşmanın bir taarruzu beklen
mezse de donanma döndükten sonra düşmanın 
biı· taraf;ı t;ıarruz etmesi ihtimali bulunduğun
dan ona göre tertibat alınması tavsiye olun. 
muştu. Bu malumat Cezayir ve Tunusa da ya
zılarak hazır bulunmaları bildirildiği gibi (Be
ni Abbas) reisi ile Kuku beyine ve Kırvan 
şeyhlerinE1 <le hükümler gönderiterek beyler. 
beyilere yardım etmeleri emrolunmuttu (6). 

(ı) Divanı hümayun mühimme defteri, 
kuyu da tından: Edebiyat Fakültesi mecmuası, 

cilt: 5, sayı: ı - 2, 5 rebiülevvel 981. 
(2) Divaru hümayun mühinune defteri 

kuyudatınoan: Edebiyat Fakültesi mecmuası, 
cilt: 5. 1926. sayı: 1 - 2, 5 rebiiiJIDur (Ayni 
Cezayir kısmında yazılmıştır.) 

(3) Mühimme defteri, numara : 22, sayfa: 
212, 2 rebiiilevvel 981. 

119 

( 4) Zilhicce tarihli arapça bir krt'aname. 
de Kaidülcey§ Süleymana, Tunus kadısına, 

Tunusta Seydi Ebuttayyip Elhadareye gönde
rilmi§tir. 

Divaru hümayun mühimme defteri, nu
mara: 267. Cezayirigarp beylerbeyine ve üme. 
ra ve ayanma: Dıi'nanma gönderileceğinden 
hazır bulunulması. 

Divaru hümayun mühimme defteri, nu
mara : 19, sayfa: 123, kaptana hükıüm ki: Tu· 
nus ahalisi mektup gönderip memleket ahva
Eni beyan ve bir miktar asker irsalini yazmış. 
lar. Sureti gönderildi. Avdette münasip mik
tar asker tedarik ve irsali. 

( 5) Divan ı hümayun mühimme defteri, 
numara 22, sayfa: 212. Tunus beylerbeyisi 
Haydara hüküm ki: 

Halen küffarı hakisardan alınıp donanma. 
yı <hümayunumla süddei saadetime gönderilen 
dillerden ktiffar ahvali sual olundukta İspan
ya denen mel'unun kaptaru bilfiil tedarik üze
re olup fikri fasit ve hayali kilsitleri donanma. 
yı hümayunum içre teveccüh ettikte 150 mik
tarı gemisile Tunus üzerine varmak idüğtin 

haber verdikleri ecilden Cezayirigarp beyler
beyisi Ahmet Dame İkbaleye emri şerifim gön
derilip daı:ıalcihat viliiyeti Cezayir askerile ka
radan hazır olub ve seninle de daima hüsnü it. 
tifak ve ittihat üzere olup anun gibi küffar ha
kisar bir mahalle düşmek ihtimali olursa defi 
ve refileri babında envaı ihtimarnın zuhura 
getüresin deyu emrim olmuştur. Buyurdum ki 
vusul buldukta sen dahi gaflet üzere olmayıp 
müşarünileyhle haberleşip ve beylerbeyiliğc 

m:iteallik olan askerle hazır ve arnade olup aada 
canibine naZJr olasın. Şöyle ki meliiin gelip 
bir mahalle düşerse müşarünile.Y'hle hüsnü it
tifakla üzerlerine vanp aadanm defi ve ref'i 
babında makdurun bezleyleyip el'iyazübilliih 
gaflet ve sui tedbirle aadadan bir mahalle za
rar eriştirmekten hazer edesin ve her ne ab. 
vale vakrf olursan mufassal ve meşrub arzey
lemekten hali olrruyasın, 12 rebiüliihır 981. 

(6) Divanı büınayun miihimme defteri, 
numara: 23, sayfa: 291. Kırvan şeyhlerine, 

Şeyh Mehmet ibni Kırvani ve Şeyh Ali ibni 
Am re. Numara : 3, sayfa: 292, Ku ku beyine, 
Abbas Beye, 22 ıevval 981. 
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P.iyalenin maiyetindeki donanma 208 kadirga 
ile 12 mavunadan mürek:kepti. 981 senesi ısa
fer ayının ikinci günü askerle dolu olarak ha· 
reket etmişti. Avlonya sahillerine vardılar. 
Oü§manda bir hareket görülmedi. 

Piyale vfj Kılınç Ali Pa§8lar Polye yaka
sına gittiler. Birkaç kale alıp yağmadan sonra 
V l"nedlk kı yılarına h ücum etme_k üzere iken 
Yenedikle sulh olduğu ve binaenaleyh Vene
diğe tabi memleketlere ilişıilmemesi ve lspan. 
ya hiikmündeki yerlerin tahribi İstanbuldan 
bildirilmi~ti. Sicilya ve Napoli kıyılarına git
mellı: tasavvur olundu ise de §iddetli ve muha
lif rüzgarlar eserek birkaç gemi de zayi olup 
derya zamanı geçtiğinden dönüp recepte ter. 
s~eye girdiler ( 1 ). Trablusgarp beylerbeyi 
Mustafa Pa~anın selefi Hızır Pa§a evvelce tef
tİ§ olunarak altmıt bin albn fıkara hakkı ye
diği meydana çıkmı§tı. Bu paraların alınal"81k 

hak sahiplerine verilmesi Mustafa Pa§aya 'bil
dirilmi§Se de hiçbir §ey yapmıyarak emri' basır 
altı ebnİ§ti. Piyale Pa§8 donan.ma ile o sulara 
gidince bu emri buldurarak icabını yapmak 
için vazifedar kılmmr~tı. Fakat Trabluis cihet
lerine gidemediğİnden Hızır P8§8 yine ceza. 
SIZ kaJdı (2). 

Don Juan Dotri§ Jnebaıhtı muvaffakıye
tinden dolayı çok gururlanmı§tı. İspanya Kra
lı tkinci Filip Tunusu alıp (Beni Hafs) hane. 
danını ıtükumete geçirdikten sonra Golet'i yı
Jap kale enkazile boğazı daldurduktan sonra 
oralannı tahliye edip gelmesi için Don Juan'a 
emir verınİ§ti; lspanyalıların emeli olan, 
Türkleri Afrikadan sürüp çıkarmak itini yer
Iilere bırakıyor ve Türklerin istinat noktala. 
nnın tahribini k"afi görüyordu. Tunusun eski 
hükümdan Hamida ve bazı Tunus §eyhlerile 
Beni Abbas reisierinin ve Faslıların te1vikleri 
ve kendi kuvvetlerini mübalaga etmeleri lkin
ci Filipi bu kanaale sevketıni§ti (3). Don Ju
an Sicilyada Imin Favinyona limanından 981 
cemaziyelevvel (1S73 • 7 Eylul) de (4) ha
reket etti. Maiyetinde 107 galeri, 31 harp ge.. 
misi (S) ve 13.000 ltalyan, 9.000 İspanyol, 
S.OOO Alman askerile 3.000 hafif &Üivari var· 
dı (6) • .Ordu Golet'te !karaya çıktı. Silalı pat
latmadan Tunusu itgal etti. Türkler Kırvana 
çekilmi§ler, iındada ve vakayie intizar ediyor. 
lardr. ı 

lspanyollar Golet istihkiımlarile göldeki 
bir ada üzerinde Şekli yahut Sen Jan istihki. 
mına maliktiler. Don Juan hükümdarının emri 
hilafına olarak kendi şanına layık bir hükUmet 
kunnak emeline düştü. Papa da bu tasavvuru 
teşvik ediyordu (7). Bunun için Don Juan Tu
nusu tahliye edeceğine Golet'le şehir arasında 
Bastion şeklinde altı burçlu bir istihkam daha 

yaptırdı (8). !Eski hükümdar Hamudede müs
takil olmak arzulan duyduğundan kardeşi olup 
Mesinada bulunmakta olan Molay Mehmedi 
lspan;yol prensi ve Tunus hidivi olarak tayin 
etti. Fakat ,kral !bunları tasvip etmedi. Geri 
dönmesi hakkında şiddetli. emir verdi. Tunuıs. 

ta baş kumandan olarak Gabrio Serbellino'yu 
bıraktı. Maiyetine Pagano Dorya kumanda
sında 4.000 ltaJyan ve Salazar kumanda
sında 4.000 fspanyol ve :Y'Ü'Z süvari verdi. Go
let mevkii kumandanlığını da Porto Carrera. 
ya tevdi etti (9). Kendisi mütebaki askeri ve 
donanınayı alarak avdet eyledi. Bizl"rt te i~gal 
ve tahkim olunarak biraz kuvvet te! orada bı
ra!alrruştı. 

Tunus Kaidi ve Kıhnç Ali Pa§anın kay
makamı Ramazan Paşa ?. zilhicce 980 de Tu. 
nus muhafazasında idi (10) . Fakat lS muhar
rem 981 de Haydar Pa§a Tunus beylerbeyli
ğine tayin edilmişti (11). Haydar Pa§a düş. 

(1) Tuhfetülkibar, sayfa: 96, 97. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 22, sayfa: 97. 

(3) Graı:nmont. Hamıner Osmanlı tarihin
de hareketin 7 Teşrinievvelde olduğunu yıuı
yor. 

( 4) Grammont. 

(5) Hammeri'n Osmanlı tarihi. 

( 6) Forbige. 

(7) Ünivers - Cezayir, Tunus - Tr<l'blu~-
garp. 

(8, 9) Hammer'in Osmanlı tarihi. 

( 10) Divanı hümayun mühiı:nme defteri, 
numara: 21 , sayfa: 322. vilayeti Tunus muha. 
fazasında olan kayıd Ramazana hüküm k~ 2 
zilhicc~ 980. 

(ll) Divanı hümayun mühiı:nme defteri, 
numara: 21, sayfa 323. 



manın pek büyük kuvvetle tecavÜzÜ üzerine 
Kırvana çekilmiş ve olup geçen işleri latan
bula bildirrnitti; Don Juan'ın taarruzunda 
Şeyh Alinin üç bin atlı ile gelip kendisine il
tihak ettiğini ve Ramazan Paıanın yarartığı 

görüldüğünü (ı) arzetmi§ olduğundan Şeyh 
Aliye bir tıil'at gönderilmi§ ve Ramazan Paıa 
da 15 zilhicce 98ı de Cezayir beylerbeyliğine 

tayin kılınmı§b (2). 
TunU)sun zaptı lstanbulda haber alınınca 

asker ve mühimmat ve erzak hazırlanması her 
tarafa emrolundu. Veziri azam Mehmet Pa§a 
981 senesi kışında ~unusun geri alınmasına 
gönderilecek ordu ve donanmanın levazrmını 

tedarikle uğraştı. Bütün mühimmatı, erzakı, 

askeri mükemmel 268 kadırga ve kalite, ıs 
mwuna, ıs .kalyon haZırladı. Anadolu ve Ru
meliden derya seferine tayin olunanların mu
ayyen giinlerde gemilerine binrnek Üzere 27 
zilhicce 981 tarihinde mutlaka hazrr bulunma
larını şiddetle tenbih ve tamim etti (3). Do
nanmaya lazım olan kürekçilerio tedarikini 
kadılara bildirdi. Kürekçi yetiştiremiyenlerin 

aziolunarak bir daha mansıp verilmiyeceği 

tebliğ olundu (7 zilhicce 981). Memi Reis 
Akdeniz yalılanndaki gönüliii reisiere kaptan 
olarak tayin edildi ve gazaya talip yiğitlerle 
kalite yaptmoağa kadir gönüllü reisieri varsa 

bu:ıları teşvik ve kendilerine akçe ile muave
net olunması kadriara bildirildi (4). Babarda 
48.000 kürekçi gelip gemilere taksim olundu. 
Anadolu, Karaman ve Marat askeri ve yeni
çeri ild derya askeri gemilere bindi. Sağ alu
fe bölüğü de orduya ittihak etti (S). 

(ı) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 24, sayfa: 59. Atide aynen yazılmış
tır: Tunus beylerbeysine h;,jküm ki : Mektup 
gönderip Tunus ve civanna küffan hakisar 
müstevli olduğu husu6un ve sabrlca merhum 
Hayrettin Paşaya itaat eyliyen Şeyh Ali üç 
bin miktan atlu ile ıgelip hayli yolda'i.l.ık ettü_ 
ğün ve andan maada Cezayir ahvalin ve mez
bur Ramazanın yararlığın bildirip her ne beyan 
etmiş isen mufassalan malumu şerifim olup 
mezbur Ramazana mezidi inayetimden Cezayir 
beylerbeyliğin sadaka edip ve Şeyh Aliye da
hi örfi istimaletname yazılıp ve hılei fahireın.. 
den hil'ati hümayun ihsan olunup sana inıal 

ı2t 

ve biinayetullahiteaHi. Kalei Halkulvarlin fetih 
ve teshiri için üç yüz adet •merakibi kevalcip 
şümar tedarik ve ihzar olunup asakiri müminin 
ve cünudu muvahhidin ile meşhun kılınıp bu 
bapta vezirim Sinan Paşa serdar tayin olunup 
kaptanım ve sair beyler kullarım ve kapum 
kullan ve yeniçeri ve erbabı tirnar ve gönüllü 
tüfek endazlarla 982 muharrernülharamın eva
ilinde teveccüh ve azimet etmek üzere olup 
müşaıı;inileyh vannca siz dahi müşarünileyhle 

Cezayir •ve Trablus beylerbeysi ile Tunus ya_ 
hut Penon •üzerine vanp muhasara et
mek emredip bu bapta müşarünileyhim bey
lerbeylere dahi ahkarru şcrife ·gönderilip bu
yurdum 'ki, vusul buldukta asla teahhür ve 
tevakkuf etmeyip müşarünileyhim beylerbey
lerle müşavere edip kangi kale üzerine varmak 
evla ise hıasnü ittihat ve ittifak üzere yekdil 
ve yekcihet olup üzerine varıp muhasara edip 
fırsat elverdiğine göre fetih ve teshiri husus
larında envaı ikdam ve ihtimam vücuda geti
rip donanınayı hümayunum varınca bÜn<lo/e
tullahiteala envaı yüz aklığı tahsiline sayeyli
yesin ve Şeyh Aliye irsal olunan hükmü şerif 
ve hil'ati hümayunu isa! edip istimalet veresin . 

İnşaallahüteala hizmet zayi olmayıp envaı ina
yetle behremend olmak mukarreroir. Bu defa 
dahi eğer asker irsalinde, eğer zahire tedari
kinde bezli makdur edip dini islam ıgayretine 

say ve ihtimarnda kusur etmiyesin, ı5 zilhic
ce 981. 

(2) Divaru hümayun mühimme defteri, 
numara: 24, sayfa : 72. 

(3) Divanı hümayun mühimme defterin
den, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmll'
ası. sayı: 1 - 2, 1926 dan. 

(4) Divaru hümayun mühimme defterin_ 
den, numara: 24, sayfa: 82 . Darülfünun Ede
biyat Fakültesi mecmuası, sayı: ı - 2, 1926. 

( 5) Tuhfetıtilkibar, sayfa: 97. 
3 ve 4 numaralı vesikalar aşağıda zeyil_ 

lerde sırasile yazılmıştır. 
§ Rumelinden derya seferine emrolunan 

beylere hüküm ki: Bundan akdem size bir iki 
defa ahkarru şerife gönderilip sancağınız sİpa
hilerin muaccelen ihraç edip mürettep ve 
mükemmel dÜIJman yaragı ile memur olduğu 
nuz mabalde donanmayt hümayuna mUltki 
olup gemilere girip hi%mette bulunaııu deyu 
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Vezir Sinan Paşa serdar tayin edilmi§ti. 

Kılınç ,Ali Pa§a da beraber olarak 23 nwhar. 

rem 982 (14 mayıs 1574) de donanma hare

ket ve boğazlardan çıkıp Akdenize saldılar. 

Rebiülevvelde Klavria (Kalabre) yakasına gi

derek Toprakhisar civarmı vurup yağma et. 

tiler. Misina etrafını da tahripten sonra düş

manın büyilk bir parçasına tesadüf ederek al

dılar. Içindeki ganaimi çtkardlktan sonra ge. 

miyi yaktılar. Oradan beş günde engini geçe

rek Afrika sahillenne vardılar ( 1 ) . Kelibia

daki har.ıP, kaleyi tan1ir ederek içine asker 

koydularr (2) ve rebiiiWunn ikinci gÜ'nÜ Hal

külvad civanna asker çrkararak ordugah kur

dular ve metrisler :açblar (3). lstanbulda ordu 

ve · donanma hazırlanırken Kırvana çekilmi!} 

olan Tunus Beylerbeyi Haydar Paşa da bo§ 

durmuyordu. Etraftaki ahaliden mücahitler 

toplamış ve Tunus ahalisinin teınayülünü an-

emrim olmuştu. Ol emrim kemakm mu
karrer olup halen donanınayı hümayunumun 
deryaya çıkması karip olup sizden bir eser za
hir olmadığı ecilden mes'ul olmuşuzdur. Bu. 

yurdum ki vusul buldukta asla teahhur ve te
vakkuf etmeyip cebe ve cebelularıo ve sair 
a1S.tı harbı kıta! ve edevatı cengü cidal ve tü.. 

fekleri ve bilcümle düşman yaragı ile ihraç 
edip aletıacil memur olduğunuz mahalde do. 

nanmayı hüınayunu!Da mül§.ki olup g•emilere 
girip hizmette ve yoldaşlıkta bulunasız. Şöyle 
ki: Bu defa dahi ihmal ve müsabele olunup 
981 zilhiccesinin yirminci gününde herkes 
memur olduğu mahalde bulunmayıp gemiler 
vardıkta yetişmeyip seferden kala vebali ken

di boynuna, dirliği alınmakla konulmayıp eşed
di siyaset ile siyaset olunmak mukarrerdir. 
Ona göre herkes bu seneyi sair zamana kıyas 
etmeyip sonra bilmedik ve işitmedik derniyeler 
ve sancağına tabi olan kadılardan henüz kü. 
rekçisin ihraç etmemiş kadı dahi tahtı livanız-

da kürekçi tahrir olunmuş çingene tayfası da
hi varsa anlara dahi muavenet ve müzaheret 

edip kürekçileri muacce!en ihraç edip götürüp 
tarilll me:ı:·burda tersaneye teslim edeler. Ol 

lamak üzere kasidier yollamış ve düşmanı ke. 

§if ve tııciz etmek üzere bir mu'hallele ya-ı i biı· 

müfreze göndermişti. B,u asker Tunustan çı

kan düşınan kuvvetine taarruz ederek galebe 

eylemiş ve düşmana silah ve mühimmat ve ça

dırlarını bıraktımrak sur dahiline kaçırtnuş ve 

bu muharebede Molay Mehmet tüfekle iki ye. 

rinden yaralannuşb. Bu havadis mucibi mem-

( 1) Tuhfetülkibar, sayfa: 97. 

(2) Peçevi tarihi, cilt: 1, sayfa: 492. Ke
libia Tunusun şarkındaki yarımadanın şark 

sahilindedir. 
(3) Hammer'in Osmanlı tarihi ordunuo 

kuvvetini 7.000 yeniçeri ve 7.000 sipahi, 6.000 
Suriye gayri muntazam askeri ve cem'an 40 
bin kişi gösteriyor. Divanı hi.imayun kuyuda
tındaki bükümde Rumeli beylerine de emrol
duğu halde oralardan ne miktar asker geldiği 
zikredilmemiştir. Tuhfetülki!bar dahi Anadolu . 
Karaman ve Maraş askerinden bahsediyor. 

hususta dahi ihmal etmeyip kürekçileri do. 
nanmaya yetiştirmiyen kadılar mazul olup 
minbadin mansıp verilmemek eınrim olmuştur. 
Kuzata dahi tenbih eyliyesin ki ihmal ve mü. 

salıeleden hazer edip ikdamda kusur etmesin. 
Bilcümle bu hükmü şerifim size ne gün varup 

ve her biriniz ne gün tevecoüh ettiğiniz ve ni
ce tedarik etti ğiniz yazıp bildiresiz, 7 zilhicce 
981. 

§ Akdeniz yalılarında vaki olan beylere 
ve kadılara hüküm ki: (Muhtasran alınmıştır) 
Cezayirigarpta gönüllü reisieri kaptanı olup 

hassa reisierirnden olan Memi Reis tahtı hü. 
kfunetinizdeki gönüllü reislerile kalitelerin 

cemedip donanınaya serdar tayin olunan Ve
zir Sinan Pa!~aya isa! için 'gönderilmi§tir. Vii

sulünde her kanginiz in hükfimetinde gazaya 
ragıp ve talip yiğitler ve onlardan kalite bina. 

sına kadir gönüllü reisieri varsa •gaza ve ciha
da teııgip edip kalite bina ettirip levazım v, 
mühimmatın akçe ile tedarikte muavenet ve 

müzaheret edesiz. Herbiriniz bu emrimi ilam 
edip gaza ve cihada tergip etmekte dakika 
fevtetmiyesiz, 15 zilhicce 981. 



nuniyet olarak Haydar Pa§llya bir hil'at gön
derilıni§ ti ( 1 ) . 

Hükumet Yenedikle henüz yapılnu§ olan 

sulhun bozulmaması için leventlerin ve korsan 

gemilerinin dostluk ve emnü eman üzere olan 

Venediklilerle Fransa gemilerine kati'yyen 

ili§memelerinin tenbih olunmasını ve bu emre 

muhalif hareket edenlerin özürlerinin makbul 

olnuyacağını Cezayir beylerbeysine 4 zilhicce 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 24, sayfa: 7 5. Tunus beylerbeysine 
b:.iküm ki: Yanında olan asakiri islam ile Kır. 
vanda olup badehu bir mahalle asker tedarik 
olunup Tunusta olanların bu canibe meyilleri 
var mıdır deyu kasıdlar gönderilip vardıkta 

Arap ulufecilerinden dört yüz miktarı tüfek 
endaz gönderdiğin askerden kaçıp Tunusa gi
rip kefereye tabi olup vardıklarında iki bin 
tüfek endaz kafir ve yirmi bin askere karip 
varıp küffarı hakisar yetişip dört taraftan 
ihata edip yürüyüş etmekle tüfek atmağa 

kudret kalmayıp haktaala inayetine ve resu
lullahın mucizatına tevekkülen hüsnü ittifak 
ile cümle yaragınla küffara hücum edip muh
lrem cenk edip haktaalanın ulüvv:.i inayetile 
asakiri küffar bilkülliye kılıçtan geçip ve sul
tanları olacak mel'un tüfekle iki yerden mec
ruh kılınıp ve küffardan nicesi esir dahi olup 
toplan, tüfekleri ve yarakları ve haymelen 
cemian alınıp melaini birlinden ancak yirmi 
otuz neferi halas olup eşkiyayı Araptan beş 

altı bin nefer helak olup halen Tunus üzerine 
varılıp mulıasara olunup kapılan kapatılıp 

ıjehirden dışarı bir fert çıkanlmadığın bildirip 
andan maada her ne ilam et~ isen mufassa. 
lan payei seririme ilam ve arzolunup ilmi şe

rifi alemşümulü şahanem muhit olmuştur. 

Cibilletinde merkfiz olan mahzı şehamet ve 
şecaat ve fartı feraset ve kiyasetinden dahi 
umulan bunun emsali yoldaşlık ve merdanelik 
idi, vı:.icuda getirmişsin . Yüzün ak olsun, uğu
ru hümayunda hidematı müstevcibi inayeti 
hidivanem olmağın hakkında avatıfı husreva. 
nem husule getirip hılaı fahiremden bir hil'at 

ihsan edip bundan akdem varit olan mt'ktu
bunda salııkan meııhum Hayrettin Pa§Bya ita-
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at eyliyen Şeyh Ali üç bin miktarı atlu ile 
gelip hayli yoldaşlıkta bulunduğun bildirdüğ~n 
ecilden mezkfıre dahi mezidi inayetimden hıL 
at ihsan edip ve örfi istimaletname yazılıp ir
sal olundu. İsa! edip gereği gibi istimalet ve
resin ki inşaallabii taala hizmeti zayi olmayıp 
envaı inayetime mazhar vaki olmağın mukar. 
rer bilip ona ,göre dinü devlet umurunda sayi 
meşkur zulıura getirip ~htimamda kusur et
m;ye. Ve halen İspanya laininin tahtı hükU. 
metinde olup vilayette alaka ve fesatıanna 

sebep olan Kalei Halkülvadın biinayetullahi 
taala fetih ve tesbiri için üç yüz adet merakibi 
kevakip şümar ile kapım kullarından ve sair 
züama ve erbabı timardan vafir ve müstevfa 
asker tedarik olunup jJibu sene 982 muharre
mülharaminin evailinde teveccüh etmek üzere 
olup donanınayı nusret şiarım vasıl olunca 
Cezayirigarp beylerbeysi olan Ramazan Paşa 
ve Trablusgarp beylerbeysi Mustafa Paşa ve 
sabrka Cezayir beylerbeysi olan Aohmet Paşa 
ile cümleniz yekdil ve yekcihet olup Tunus 
üzerine varıp muhasara etmek mi evladır yok
sa bak noru ( *) muhasara etmek mi müna. 
siptir. Her ne veçhile mlinasip ise varıp mu
hasara edip fetih ve tcshiri hususuna ihtimam 
etmenüze emredip buyurdum ki vüsul bulduk· 
ta müşarünileyh beylerbeyler kullanın ile 
cümleniz bir yere gelip hüsnü tedbir ve teda. 
rik ve Tunus veya Penon üzerine varıp muha
sara edip dahi fetih ve tesbiri her ne veçhile 
mümkün ise m\ibaşeret edip donanınayı hü
mayun zafer makrunum varınca memleket ve 
vilayet ve reaya ve berayaya küffan dalalet 
asar ve usat ve arabı ekavet ııiardan zarar ve 
güzend eriştirmeyip envaı yüz aklığı tahsiline 
sayü ihtimam edip asakiri islamı zafer fer. 
cam icin vafir ve müstevfi · zahire ve kale mu
hasar; levazımı dahi her ne ise şimdiden te
darik ve ihzarına dikkat oluna ki varıldıkta 
hazır bulunup tevakkuf lllzım gelmiye, 15 zil. 
rhiccd 981. 

(*) Bu kelime okunamadı. Bak nor gibi 
yazılmı§tır. Fakat bu isimli memleket ve ma
hal yoktur. Padi~hın beylerbeylerini bu ikl 
meVkiden birisini muhasara etmekte serbest 
bırakmasına nazaran bunun 
rniyetlidir. İhtimalki (Penon) 
Volez) olacaktır. 

bilinmesi ebern
yani Peno!l dö 
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981 tarihli hükümle ıbildirilmi~ti (1). Tunus 
Beylerbeyi Haydar, Cezayir Beylerbeyi Ra. 
mazan ve Trablusgarp Beylerbeyi Mustafa 
Pata ocaklan askeri ve gönüllülerile gelmit 
lerdi. Mısırdan da gönüllüler vardı. 

Sinan Pata Istanbuldan gelen askerle 
Halkülvadi muhasara ettiği zaman §ehrin mu
hasarasmı ocaklı askerlere venni§ti. Tunus 
§ehri muhasaraya ancak altı gün dayandı. 

Şehrin surlannın bü~üğünden ve iç kale. 
nin harap bulunmaarndan ve kuvvetlerinin bu 
vüs'atteki mevzii muhafaza edecek miktarda 
olmadığından lspanyollar Don Jua'nın bat la
yıp ta bitirememiş olduğu Babülbahir istihlm
mına çekildiler. Tahkimatı tamamladılar ve 
daha kuvvetli yaptılar. Müthi§ topçu yığdı. 

lar. Uzun bir muhasaraya dayanacak veçhile 
mühimmat hazırladılar. Tunus t!ehrinin zap
tından sonra o tarafta serbest kalan garp 
ocaklan askerleri Bastion denilen Babülbahir 
istilıkarnının muhasarasına tahsis olundu. Is
panyollar Türk ordusunun geldiğini görünce 
Bizert'teki kuvvetlerini dahi alıp Golet'e ge. 
tinni§lerdi (2). Golet hisariarı muharebeye 
batlamqtı. tlspanyollar ve Türkler en kıymet
li askerlerini bu çetin cepheye koymutlardı. 

Otuz üç gün geeeli gündüzlü çarpı4ıhyordu. 

982 senesi cemaziyelevvelinin altıncı günü 
hisariara hep 'birden !hücuın yapıldı. Muhafız

Iarda maddi ve manevi kuvvet kalmanutb. Bu 
hücum hisarı dütürdü. Oradaki askerle oraya 
sığmmı§ olanlar kılıçta,."l geçirildi. Yalnız Mo. 
lay Mehmetle lspanyol kumandanı esir alın
dı (3) . Bu çetin cenkte Osmanlılar da çok 
zayiat vermit lerdi. Biribiri ardınca iki yeniçeri 
kihyası ıehit olmut tu. Golet'teki tapanyol za
yiatı bet bin ölü ve iki bin esir idi. Bet yüz 
kadar emsalsiz ve san'atlı top a1mdı. lspan. 
yollarm ıkırk üç senede yapıp kuvvetlendirdi
ği kaleleri Tü,·!.der kırk günde aldı. Toplann 
190 ı •lstanbula gönderildi. Kalanlar da Tunu
sun muhafazasına bırakıldı. 

Halkülvad kalesi uzunluğu 30, genitliği 

10 ..-,m küç.iik, fakat çok kuvvetli bir hiaardı. 

Burası daima düt mana hedef olup herıleesi 

kendisine çekmekte olduğundan temelinden 
yıkılınası münasip görülerek ııltına otuz yer
den liğımlar yapıldı. l çerisi botaltıldı . Donan

- gemileri alarp edildikten IOIU'II Jiinıılan 

ate§ verilerek hisar havaya uçuruldu. Eseri 
kalmadı (4). Halkülvad ele geçtikten sonra 
(Bastion • Babülbahir) i stihkamının dapn
ması faydası:zıdı. Bastion'un muhaftzla!"'Y Paga
no Dorya ve Sinokera idi. Bunlar dayanınağa 
karar vermit lerdi. Bastiorı'un altı burcu var
dı. Ordu bunların zaptma yürüdü. Her burç 
günlerce muhasara olundu. 5, 8, 11 eyliilde 
yapıla.."l üç hücum muvaffakıyetsiz kaldı. Fa. 
kat dördüncü hücumda Türk kahramanlığı 

muhaftzların sebatına galebe etti. l spanyolla
rın elinde yalnız adadaki ( Sen Jak) istihlmmı 

kalmıt tı. Kaptan paşa, ve serasker bunlann 
§ecaatini takdir ile muhaftzlann hayatına ili. 
ş ilmiyeceğine söz verdi ve çekilip gitmelerini 
teklif ettiler (5) . Pagano Dorya Türklerin 
merdane sözünden ziyade yeriiierin vaadine 

(ı) D ivaru bJmayun mühimme defteri , 
numara: 24. sayfa: 82, muhtasaran . (Muhta
saran alınan hükiimlerin içindeki mükerrer 
cümlele r ve hükmiin tebeddülünü icap etmiyen 
kelimeler alınmıyarak kopye edilmiş olmakla 
manaca kat 'iyyen hükıarnlere mutabrktır.) 

Cezayir~garp beylerbeyine hüküm ki : 
Tersanei amirem reisierinden Memi Reis uHL 
fesine yirmi akçe terakki ile garpta vaki gö
nüllü reisiere kaptan tayin olunup Akdeniz 
yalılannda kalite ve firkate donatıp gazaya 
teveccüh eden ·k.orsanlar da bile varıp hiz
mette bulunmak için ahkamı şerife yazılmıştır . 

Mezkfır varıp ol diyordaki mahalleri hıfz ve 
haraset ve garet ve basaret ferman olunan ta. 
rafları da garet ve basaret edip Sinan Paşa 

gelince (gelinciye kadar) münasip gördüğün 

üzere hizmette buluna ama mezkfıra tenbih 
edesin ki eğer kendu e ğer levent tayfası süd
dei saadetimle dostluk ve emnü eman üzere 
olan F rança ve Venediklu parçalan kendu 
hallerinde gidip gelirken veyahut mezk:Urlar 
memaliki mahrusumdan bir yere eriştikte za· 
rar ve güzent eriştirirlerse özürleri makbul 
olmayıp neticesi kenduye ait olur. Mezkfire. 
ler ki anda hizmeti ola alufesin hazinei Ceza
yirden veresi n. 4 zilhicce 98 ı. 

(2) Peçevi tarihi, cilt: ı, sayfa: 49. 
(3) Tuhfetülkibar. 
( 4) Tuhfetülkibar. 
(S) Hammcr, kitap: 36, sayfa: 278, 



inandı. Kendisini kurtardıkları halde dört bin 
altın vereceğini dört mürabıta söyleınit., on
lar da razı olmu§.lardı. Mürabıtlar Pagano· 
nun başını keserek seraskere getirdiler. Sino. 
kera bu hale uğramamak için teslim oldu. Kra
lın hazinesinden ,almış olduğu on bet bin dU
kayı Türklere verdi. Sinan Pa§ll kalenin kı. 

lıçla zaptından ,evvel orada bulunanlara çeki
lip gitrnek müsaadesini verdiğini ve muahha· 
ren başka yerlerden oraya gelenlerin bu lutfa 
müstahak olmadıklannı söyledi ve yalnız elli 
ki,iyi esaretten istisna etti. Yapılan teslim 
mukavelesi mucibince diğerleri esir oldular (1). 
Tunus, Halkülvad, Babülbahir ve Sen Jak is. 
tihkimlannın hepsinin zaptı 25 cemaziyelev
vel 982 de bitmişti. Donanma Rumeli yakasını 
dolaşarak recepte (2) lstanbula geldi (3). 
Molay Mehmet ve İspanyol kumandanı Ser
bl'llino ve esirler lstanbula getirildi. Bu mu
harebede lspanyollann zayiatı umum mev. 
outlan olan 8.000 den ibaretti. Molay Mehmet 
taraftarı olan yerliler.den .ölenlerin miktan 
malum değildir. Osmanlıların zayiatı da mu-

-2 
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avin ve gönüllü yerlilerin zayiatile beraber on 
bin kişi idi. ;runuaun 7<8Ph ,üzl!!rine art:tk Beni 
Hafs hanedanı lbir daha parlamamak üzere 
söndü. 

( 1) Hammer'in Osmanlı tarihi, kitap: 36 
sayfa: 279. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara 26, sayfa : 287 . Vezir Sinan Pa~ ya 
hüküm ki: 

Mektup gönderip Kalei Halkülvad fetıhü 
tesıhir ve Tunus zaptolunup ve Halkülvad 
temelinden hedmoluntrp içinde olan küffarın 
ekserisi ta'mei şemııir ve bir miktan dahi kay. 
dü bend ve esir olunup zikrolunan guzata ve 
yoldaşlık ve hizmet edenlere istihkaklanna 
göre manasıp verildüğün ve donanınayı hü
mayunumla Rumeli yakasına rılizul olundu
ğun ve andan maada donanınayı hümayun 
nusrat karinime müteallik her ne beyan etmiş 
isen malum oldu ... 15 recep 982 . 

(3) Haberi sahih, sayfa : 325, Tuhfetül. 
kıibar . 

Haydar Pa.~anın 8f>ylerbeyli~i - 'f'pşJ.·ilat - Recep Paşa - Haydar Pa,anın ikinci 
dt>fa tayini - İspmıya dmıanınasının Kerlcent• taarruzu- Gafscı i-syanı ve zaptı r-- Fi

:;;aıı - Bornu - Cebeliebynz l'e Ucluııırı i~gali r-- Harap Mehdiyerıttı iınarı 

982 · 1574 te Sinan Pata Tunusu aldıktan cak beyleri tayin olunmu§ ve kaidlikler tetkil 
sonra beraberinde getirmiş ,olduğu yeniçeri. olunarak kaidler gönderiJmiı ve abicimı Jel"t-
lerden .dört bin nefer ayırıp Tunus muhafaza- yenin yapılması için fühuli ulemadan Hüseyin 
sma bn-aktı. Her yüz kitiye bir bölük batı Efendi kadiülkuzat nasb ılcılmnu 1 ıve her tara-
vardı. Kıric orta veyahut .bölüğün batları ye- fa <kadılar ve naipler yollanmıttı (2). Askerin, 
niçeri divanını teşkil ediyorlardı. Hepsine de 
yeniçeri ağ-ası kumarıdan idi. 

Bölükbaşılardan maada aianın bir ketbiL 
daaı ve sekiz çavuıla iki hoca yani lıitibi ve 
bir tercümanı bulunuyordu. Yeniçeri divanı 

as.kerlerin ,itine .bakardı. Beylerbiyler mühim 
i§leo-de yeniçeri •divaoile isti§AJ'e ederdi. Asıl 
pa§ft divanı memleketin idaresinin merice:zi 
olup bütün it ler burada olur bit erdi. Yeniçeri 
ağalan, yeniçeri ketbüdalanndan terfian 
olurdu. Fakat Istanbuldan tayin edilip gön
derildiği de va ki idi ( 1). Yeniçeri ağaları 

beyleı-beylerin göreceği lüzuma mebni deği§ti
rilebilirdi. 

Tunus eyaleti taneaklara aynlarak san. 

hakimlerin, katiplerin, divanın vat:ifeleri tayin 
edilmi§ ve maqlan Jkararlaımııtı. 

Tunus eyaleti diğer Osmanlı eyaletleri 
gibi idare ,talcsimabna ayn1dığı gibi has, tirnar 
ve :zeamet, vakıf usulleri ~uraya da tatbik 

olunmuıtu. Bu tetkilat ve fakaimat yapıldı.k. 
tan sonra beylerbeylik Haydar 'Pataya bırakı-

(ı) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 40, sayfa: 105. Tunus yeniçeri afah. 
ğına Zagarcı HÜ6eyin tayin olunmu§tur. 9 
recep 987. 

(2) Vak "anüvıis Esat Efendinjn (Rulaaa! 
Ahvali Tunus). 



larak donanma ve ordu lstanhula dönmüş
tü (1). 

Haydar Pa,a 983 senesi nihayetlerine ka. 
dar eyaleti idare .etti. Her yerde olduğu gibi 

bu yeni zapto!unmu§ eyalette lde yeniçeriler 
birçok taşkınlıklar yapıyorlardı. Pa,a bunları 

ısiaha ve tanzime uğraşıyordu. Tıuııuslular 

Türk idaresine henüz< alışmamrş olduklan gibi 

içlerindeki birçok müfsitler de küffar ile bir
leşrnek ve bu suretle menfaattar olmak bırsını 
güderek 1onlarla birleşrneğe çalışıyordu'. Hay

dar Paşa bu müfsitlerin bazılarını elde ederek 
diğerleri aleyhine kullanmış ve bu veçhile her 
iki tarafı zaafa dÜ§ÜrÜp ,ezmek siyasetini takip 

etmişti. (Divan mühimme d'efteri, numara: 27 
tarih: 2 zilhicce 983). Haydar Pa§a. 
nm yerine Recep Pata geldi (2). Tunus aha
liai evvela Recep Paşayı pek , adil buldular. 
Memnuniyetlerini padişaha da arzettiler (3). 
Fakat bu zatın sonraki i§leri bu hüsnü şehadeti 

yalana çıkardı. Tunuata 977 denbe.ri eşraftan 
ve mütegallibeden Ebu Tayyibülhadare is. 
minde bir zat türemişti. Çok şerir ve uğraııcı 

olduğu anla§rlan ·bu zat lstanbula gitmiş, ken
disini tanıtmı§, cerbezesile kendine bir ebern
ıniyet ,verdinnişti. 980 de düşmanın bekleni.. 
len taarruzu .halinde beylerbeyine yardım için 

yazılan hükiimlere muhataplardan birisi ol
muıtu·. Bu uğra§ma, onu Kırvan •ancağı bey. 
liğine kadar çıkarınıttı (4). Fakat o Kırvan
dan da lstanhula mektupla haberler gönder
mekte idi. Bu mektuplannda Recep Pa§&DJD 
daima reaya üzerine asker gönderip mallannı, 

nzıklarını yağma ve zulmettiğini kasabalarda 
ve köylerdeki zenginlere bir töhmet ianat ede. 
rek tutup hapis ile ·hayli mal aldıktan sonra 

bıraktığım, zeytinyağından alınan ötürleri ceb. 
ren fazla fiyatla hal~ sattığmı, akçeyi be§ 
çekirdekten kestirip bakır btılmış gwnuşe 

daınga vurup tedavül ettirdiğini ve bazı min 
ovalan, bahçeleri, bağları satıp parasını cebi
ne attığını velhuıl akla gelmez fenalıklar yap. 

bğıru yazıyordu (S). Ebu Tayyip, Recep Pa
taY! ve onun adamlannı tikayetten maada 
kendi Ş'anmdaki Jci.tip (Mehmet Elfası) ve 
Suaa Kaidi Abdullah ibni Hasan'ın zimmetle
tinde malı min olduğunu da haber veriyordu. 

Bu haberler tesirini gösterdi. Taraftarlarının 

paşadan memnuniyeti mÜ§'ir göndermiş .oL 
duklan arzı mahzara rağmen (divan mühim
me defteri, numara: 28ı sayfa: 73) Recep Pa
§8 'ıazlolundu. Paşa. ;kethüdaaı, ve bu fenalık. 
!ara ~erik olan Musli'yi ve Mehmet Elfası ve 
Suaa Kaidi Abdullah ibni Hasanın muhakeme

lerinir. meclisi ıer'de icrasile ,neticenin bildi
rilmesi Istanbuldan yeni beylerbeyine ve hazi. 
nenin (Cezayir - Tunus - Trablus) Defterda. 

(ı) Tuhfetülkibar ve diğer bazı tarihler 
fetihten sonra Ramazan Paşanın beylerbeyi 
olarak kaldığını ve vak'anüvis Esat Efendinin 
(Hulasai Ahvali Tunus) u da Haydar Paşanın 
beylerbeyi ve Ramazan Bey namında bir za
tın Tunus livası olduğunu yazıyor. Halbuki 
Ramazan Paşa Tunus beyliğine Kılınç Ali 
Paşanın 977 de zaptında tayin edilmişti. Don 
Juan ' ın taarruzundan biraz evvel aziolunarak 
15 muharrem 981 de Haydarpaı§a gelrni§ti. Bu 
husus mühimme defterlerindeki kayıtlar 

muhakkaktır. Yine mezkur kayıtlara göre Ra
mazan Pa§<! azlinden sonra İstanbula gitmelç 
için hünkardan izin istemiş ve donanmanın 
avdetinde gelmesine 22 şevval 981 tarihli hü. 
kümle müsaade olunmuştu. Fakat donanma 
Tunusa gitmeden geri dönmüştü. Ramazan 
Pa§<! haleli Haydar Paşa ile beraber Kırvanda 
çalı§arak iyi hizmetler görmüştü. Haydar Pa
şarun arzı üzerine 981 senesi zilhiccesinde 
Cezayir heylerbeyi olmuş ve Tunus cengine 
gelerek muıharebeden sonra Cezayire dönmüş
tür. Binaenaleyh Ramazan Pa§<lnın 982 de 
Tunus beylerbeyliği yoktur. 

(2) Recep Paşanın tayini taribi tama
mile malum değildir (Divanı hümayun mü. 
himme defteri, numara: 28, sayfa: 73) de 13 
rebiülevvel 984 tarihli bir bükümde Recep 
Paşanın beylerbeyliğinden bahsedilmekte ol
makla 983 nihayetinde tayin edilmiş olması 
mtilitemeldir. 

(3) Di va nı hümayun mühimme defteri, 
numara: 28, sayfa: 73. 

(4) Divanı hümayun mühimme defter!ı 
numara: 28, sayfa: 227. 

',, 

(5) Di va nı hümayun mühimme d.dteri; 
nwnara.:. 28, sayfa: 227. 



rı Mvhmet ,Beye ve Tunus ve Kırvan kadıla. 
rına emrolunmuştu (1). 

Gafsa kalesinin hakimi vergi vermediği 

gibi eşkıyalara toplanma yeri plduğu ve etra
fını da ifsada uğraşıp düşmanlarla birlik ol. 
duğur,dan burasının zaptım Trablusgarp bey
lerbeyi lstanbula arzetmiş 1oldu~undan bu ha
reket münasip görülmüş ve bu hususa yardım 
olunması Cezayir Beylerbeyi Ramazan Pa§aya 
yazıldıı';· gibi ya!<ınlığı ve :komşıuluğu dolayı. 
sile de Tunustaki Recep Paşaya da emrolun
muştu (13 rebiülevvel 984) (2). 

Recep Paşanın yerine eski beylerbeyi 
Haydar Paşa ikinci defa olarak tayin edil
di (3). Ehemmiyeti mevküyeleri hasebile 
Birııert ve Neopliya (Naböl) kalelerinin tami. 
ri münasip görülerek fstanbula arz ve bunların 
tamiri ile Neopliye kalesine miktarı kafi efrat 
konulması emrini aldı. (Miilhimme defteri nu
mara: 28, say'~a: 231, 8 recep 984). 

25 rebiülevvel 984 de Ispanyanın 35 harp 
gemisi ve 5 fırkatasından mürekkep bir filo
su Trablusgarp eyaJetine tabi olan (Kerkene) 
adalarına 70 • 80 kadar süvari asl«!r çıkardı. 
Fakat ahali bu cüz'i kuvvete mukabele ettiğin
den üç yüz kadar müdafaasız ahaliyi birkaç 
sandalla beraber donanınaya kaçırdılar ve hal
kın zahirelerini yaktılar. Bu hadise Tunusta 
duyulunca Sus, Monastır, Binzert sahillerinde 
altı birı kadar silahlı toplanarak yalılan bek. 
!ediler. Düşman donanınası Mehdiye onune 
gelerek su almak için .karaya .asker çıkardı. 
Zaten hazır olan silahlı ahali bunlara hücum 
etti. Bir kısnunı öldürdü, bir .kısmı gemileri
ne can attılar. Düşmanın, bahsettiğimiz, 35 
harp gemisinin dördü Maltahların ve otuz biri 
Napalilerin olup Marki Dö Santa Moriçi ku
mandasında idi. Bunlar altı bin ,islam esir edip 
getirmeği Ispanya kralına vaadederek denize 
çıkınışlardı. Mehdiye ve Kerkeneye çıkan düş. 
man müfı·ezelerinden alman esirlerden Hami
danın oğlu olup düşman tarafında olan Ah
medin Tunusta hali isyanda bulunan Arap 
tayfasına mektuplar göndererek teşvika uğraş. 
tığı anlaşılıyordu ( 4). 

Bu tecavüzler ve Isyanlar Tunusta hem 
dabile ve hem harice karşı kuvvetli bulunmağı 
icap ettirdiğinden Haydar Paşa Tunus ve Bi
zertin tahkimabnm ziyadeletmesine ~§ıyor-

1~7 

du. Fakat para yokbJ. lstanbula yazdığı ariza.. 
da Tunus marnur bir vilayet olarak değil, imar 
ve iliyaya muhtaç bir memleket olarak kendi
sine verildiğini ve buraya geldiği vakit bazi
nede bir paralar bulamadığım ve imanna bü. 

tün kudretini sarfettiğini ve diiışman sahilleri 
yakın olup daima ani tecavüzlerinden korku!· 
makta olmakla çok a:sker beslemeğe mecbur 
olduğunu ve çok asker ise çok masariEle ola

cağından aluEelerin çağaldığını bildiriyor ve 
nihayetinde evvelki gibi Kırvan ve Monasb. 
nn tekrar Tunusa ilhakını istirham etınİ§ti. 
Filbakika Tunus eyaleti pek ıküçük ve fakir 
kalmı§b· Bu küÇük kıt'acla da isyan olduğun

dan abaliden de tahsilat mümkün olauuyorôu. 
Düşman donanmasının Kerkene ve Mehdiye 
sahillerine taanıuzu veı:ıgi atmağı ziorlaşbr. 

nuştı. Binaenaleyh bütün varidat Tunus §Ch· 
rioin varidatından ibaret kalıyordu. Istanbul 
divanı buralarını Tunuu. verdi. Fakat Kırvan 
ve Monastınn varidatı takdir olunarark bey. 
lerbeyi varlıkları ve masarif hesap olunarak 
tenzilden sonra kalan paranın lstanbula 
gönderilmesini enuoediyordu (5). 

Gafsa isyanının söndürülmesi hakkındaki 
hüküm bala icra edilmemişti (6). · Gafıa'daki 
Zeonun'un fitne ve fesaltan hali olmayıp urba. 

nı idlal ve memleket-i ihtilale verip nameşru ak. 
va! ve ahvali de şayi olduğı.u ecilden evvelc:e 
gönderilmi§ olan emir mucibince hareki~ 

Haydar Pa§a ba§ladı. Trablusgarptan toplarla 
beraber karadan bin asker gönderildi. Dört ka
liteye de top ve silah yükleterek Monastır be-

(1) Divanı b~mayun mühimme defteri, 
numara: 28, sayfa; 227. 

(2) !Mühimıne defteri, numara: 28, say
fa: 231. 

(3) Mılihimme defteri, numara: 28, say
fa: 146. Hü'kümde Recep Paşanın ismi yazıL 
rruştrr. Bu hillmle nazaran tayini 984 cemazi
yelevvel yahut rebiülahırındadır. 

(4) Mühimme defteri, nurİıara: 28, say. 
fa: 129, cemazi yelevvel 984. ' 

(5) Divan ın:ilıimme defteri, numara: 28, , 
sayfa: 146. 

(6) Divan mühimme defteri, numara: 281 

sayfa: 185. 
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yi ~dasile denizden sevkolundu. Sabı.k 
beylerbeyi Recep Pata da beı yüzden fazla sü
vari ile yürüdü. Zennun bu askere kar§ı Gafsa. 
da dayanamadı. Taraftarianndan birkaçı ile 
firar ederek eskiden bulunduğu Nafta kalesine 
srğmdı. Gafsa (Kabsa) zaptolundu. Fizan Be
Y'i Mahmut Bey bin atlı ile Zennun'un arka· 
mıdan g-önderildi. Zennun Naftanın Mahmut 
Bey tarafından muhasarasından da kurtularak 
Tebeg-a dağianna çekildi. Nafta kalesinden 
-batka bet kale ve on bir belde zaptolunarak 
alelerde bulunan iki bin miktarı Araptan bi. 
ni kılıçtan g-eçirilınit ve kalanlar Tunus, 
Tniblua, Cime taraflarına sürütüp dağıtılmış
br. Alman kaleler tamir olunarak içlerine mü
-ip muhafızlar ve erzak konulmu, tu. Bura.. 
Ian. konan •lrerin yekUnu (500) erdi; beş 

kııidlik tetkil edilmi,ti. . Fizan sancağı be
ıvi Mahmut Bey çalı§kan ve sözünü g-eçirir bir 
ut -olduğu, Gafsa harekibnda g-örülm~tü. 

Fizanda da hükumetini daima g-enitletmiş ve 
Çad <8'Öiü hav:zıasına ve Borno hükumeti hudu· 
duna .bitittirm.iıti . Borno o zaman Çad g-ölii
ıvün cenubu .gubisinde büyük bir memleketti. 
Merkezi Kuka kasabası ve ahalisi kimilen zen
ci ve isli.mdı. Hicretin onuncıu asnnda Suda· 
nın en kuvvetli devleti olmuıtu. Trablusg-arp 
valilerile bazı ticaret muahedeleri de yapmı,. 
la\'dı ( 1). Piyade askerleri hariç olarak on 
bet bin atlı çıkarabiliyordu. ~84 de Bomo Jıa. 
kimi bulunan Melik ldris lstanbula elçi gÖn· 

c)ererek kuTiuk ve hürmetlerini bildirmitti. EL 
çi vazlEesini yapbktan sonra paditahın cevap 
mektubu kendisine verilerek selimetlenmit ve 
memleketine kadar kolay ve emin olarak gön
&nlmesi Tunus beylerbeyine yazılmıtb (2). 
Bomo lıikimile iyi geçinmesi için Fizan Be
yi Mı-hınut Beye tenbih olunmasının ayni 
zamanda Tunus beylerbeyine emredilmeai eL 
çinin latanbulda Mahmut Beyden ıikayet et
mit olduğunu gösteriyor (3). Borno mesele
smin Füıan ipnin, Gafsa harekatının Tunus 
beylerıbeyine yazılması da o strada Trablus. 
garp eyaJetinin de Tunua beylerbeyine bağlı 

olmaamdandı. Muırla Trabluagarp arasında 

olan Cebeli Ebyaz ve Ucla adianndaki yerlerin 
reayası asi Araplardı. Cebeli Ebyazın yakinin
deki HilaJ. Burnu limanına hıriatiyan gemile· 
ri ,.ıip demirleyip ve aulanıp burası ahaliai 

de bunlarla daima münasebette bulunuyorlar
dı (4). Bundan maada Mısırdan Trablusa gi
dip gelen kafileler bu iki mevkiden birinden 
geçmek mecburiyerinde olduklarmdan bu asi, 
ahali kafileleri vurup yağma ediyorlardı. Bun· 
lardan dolayı buralarının zapb çok lazımdı. 
Mısırla hudut üzerinde olduğu için Haydar 
Paşa buraların zaptma mü588de olunmasını 

lstanbula arzetti (S). Denizden memlekete bir 
tehlike gelmek korkusu kalmayınca Trablus 
muhafazasına yarar bir kimseyi vekil koyarak 
oraların zaptma müsaade aldı. Fakat bu emir. 
den daha birkaç gün evvelki tarihli bir emirde 
Tunus ve Trablus beylerbeyliklerinin aynla. 
rak Trablusgarba Çakırcıba§ı Hasan Paşa tayin 
olunduğu ve onun gelmesine kadar yine Trab
lus muhafazasına devam olunması bildirilmek· 
te olduğundan bu harekatı icraya kalkı §ma. 

dı (6). 
957 ( ISSO eylulde ) de l spanyollar Meh

diyeyi Turgud'tan almı§lar ve içine biraz 

( ı ) Karnusülalam. 
(2) Divaru hümayun mühimme defteri, 

numara : 30, sayfa: 213, 215, 5 rebiülevvel 985 . 
( 3 ) Divaru hü.mayun mühimme defteri, 

numara : 30, sayfa 188. 
( 4) Cebeli Ebyaz ve Hilal Burnu Berka

da olaca•ktır. H ilal Burnu Deme'nin garbında 
ve eski Apolonya harabeleri civarındadır. Ce
beli Ebyaz ise Cebeli A·hdardan galat yahut 
onun şuabatındandır. ( Ucla) Uclc ise Berka'nın 
cenubunda çölde bir vaha olup Mısırdan 

T rablusa gelen kervanlann yolu üzerindedir. 
( 5) Divanı hümayun mahimme defteri. 

numara : 30, sayfa : 338. 
(6) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara : 31 , sayı: 20 7. Tunus Beylerbeyi 
Haydar Paşaya hüküm ki : 

H alen Trablusgarp Beylerbeyliği ayrılıp 

985 rebiülevvelinin 18 inci gününde derga•hı 

muallam Çakırcrbaşı olan Hasan Dame İkba

leye t evcih olunmuştur. Tunus Beylerbey
liği de sana sabrkan ne miktar ile tevcih olu· 
nup berat ettirmi!JSen yine ol miktarla Tunus 
Beylerbeyliği sana takarrür kılınmıştır. Vusul 
buldukta mumaileyh Hasan okanibe varınca 
(vanncaya kadar) Trablusgarbın dahi hıfz ve 
harasetinde dakika fevtetmiyesin, 18 rebiülev
vel 985. 



muhafız koyarak çekiltnişlerdi. Fakat memle· 
ket harap olmu§, ahali dağılmış olduğundan 

burasının muhafazasında lspanyollar bir fay
da görmiyerek Malta şövalyelerine peşkeş 

çekmişlerse de onlar da almak istemediklerin
den İspanyollar da boşaltıp gitmişlerdi. Meb
diyenin harap hali otuz sene devam etti. Tu. 
nus zaptolunup Türk ıkudreti emniyeti ve 
asayişi temelleştirince bu şehrin eski ahalisi 
ocaklannı şenlendirmeğe dönmüşlerdi. Fakat 
Ç()k iamana ve çalışmaya muhtaç olan bu zor 
işe bir de vergi ve rüsum zammolunursa başa 
çıkarılamıyacağından ahalisi lstanbula bir he
yet göndererek kendilerinden üç sene rüsum 
alınmamasını istirham ettiler. Bu teklif biraz 
tadilatla lstanbulca kabul olundu. Şehre yeni 
geleceklerin üç sene rüsumdan muaf ol.;,ası, 
fakat elyevm şehirde oturmakta olanların 

şimdiki riisumu vennesi Tunus beylerbeyine 
tebliğ olundu (1). 

Fakat bu emir ya icra edilmemiş yahut 
Mehdiye rağbet görmemiş ki 1002 senesi re. 
cebinde Sinan Paşa hünkara mektup yazarak 
şehri imar edenlerden üç sene hukuk ve rü
sum alınmamasını bildirmiş ve yeniden müsa
ade alnuşbr (2). 

Cezayir Beylerbeysi Ramazan Paşa 985 
de azlolunmuştu. Fas seferinde hizmet etmiş 
olan yeniçerileri ve umum Cezayirigarp L;uL 
larını hilafı hakikat olarak çok muti asker ola
rak lstanbula bildirmiş ve padişah ta bunlann 
taltife müstahak olanlarının liyakatleri nisbe
betinde taltifini yeni beylerbeyi Hasan Paşa
ya 5 rebiülevvel (985 de iş'a~ etmişti (3). Ra.. 
mazan Paşa yeniçerilerin bu hüsnü şellıadete 
layık olmadığını biliyordu. Fakat bunlara mu. 
dara ederek zamani nikbetinde kendisine çek
meık istiyordu. ,Ha.san Paşa ise bu fesat mem
baı olacak eski beylerbeyini Cezayirden mü. 
nasip surette savmaktan pek memnun olacak
b. Tunus_ beylerbeyi Haydar Paşadan lstan
bula birçok şikayetler ve şikayetçiler gitmişti. 
Binaenaleyh daha ehveni şer görülen Ramazan 
Paşa Tunusa ve Tunus Beylerbeyi Haydar Pa. 
şa da Trablusgarba tayin olundu (986). 

Ramazan Paşa pek iyi tanıdığı Tunusta 
987 senesi cemaziyelevveline kadar kaldı. O 
senenin ramazanının sekizinde Tlemaen san
cağı beyliğine tayin edildi. Bir beyleı<beyinin 
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sancak beyliğine gönderilmesi münasip de
ğildi. Fakat bu vazifenin zahiri bir memuriyet 
olup bakikatte rruilirerri bir i~le tavzif edilmiş 
olması daha varittir. Bu memuriyetİn esaşı 

hakıkında bir vesika elde edilemerli (4). Yal
nız Fas ve merakeş hakkında bazı hu.susat 
sipariş olunduğu muhakkaktır. Ramazan Pa
şanın yerine Cafer Paşa Tunus beylerbeyi ol
du (5). 

Tunusta beylerbeyleri Cezayir paşaları gi
bi kudretli ve iktidarlı değildiler. Az zaman~a 
idare bozulmuştu. Yeniçerilerin ve beylerin, 
memurların ekserisi rüşvet alıyor, zulüm, gasp, 
sahtekarlık ve sair bin türlü suretle fenab~lar 

yapıyorlardı. 9 recep te- Tunus ve Trablus bey
lerbeylerine yazılmış olan hUkümde deniliyor. 
du ki: -

(1) Divanı hümayun mıühimme defteri, 
numara: 35, sayfa: 117. Tunus tevabiinden 
Mehdiyenin bazı reayası İstanbula .gelip Meh. 
diyedeki burcu Arap harap edip r,eayasmm ba
zıları esir olup bazılan da cilayı vatan edip 
:;ıehir hali ve harap olmakla Mehdiyeden üç 
yıl rüsum alınmamak §artile şenlendirip ma
mur etmeği vaadetmekle buyurdum ki, fillhaki· 
ka mahalli mezbur harap ise abadan etmek 
şartile üç sene rüsumdan muaf olsun. Eğer 
bir miktar raiyyeti olup §imdi rüsum alınır ise 
kemakan onların rüsumu alırup yeni gelenle.r
den •ÜÇ sene rüsum alınmasın 21 cemaziyela
hır 981. 

(2) Mühimme defteri, numara: 72, sayfa: 
243. 

(3) Mühimme defteri, numara; 30 aayı: 

185. 

e4) Mühimme defteri, numara: 40, say. 
fa; 63. Cezayirigarp beylerbeyine hüküm ki: 

Tunus beylerbeyi olup Tlemsen sancağı 
verilen Ramazan darİıe uJuvveye Fas vilayetine 
müteallik bazı hususat sipariş olunmuştur. 

Kenduye ferman olunan hususa müb~ıeret emp 
senin canibinden muavenet talep eyle~kte ic
rası. 8 recep 987. 

( 5) M>lihimme d9fteri, numara: 40, say
fa: 65. Tunus beylerbeysi Cafer ve Trabluus. 
•garp beylerbeysi Haydar Paşaya hüküm ki .. 
9 recep 987. 

Şimali Afrika: 9 
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Tunus beylerbeyliğinde aair memaliki 
mahrusada cari olan kanun hilifına haller olu. 
yor. Muhtelif ,bid'atlar çıkanlıyor. Reayadan 
alınan, ,miriye ıverilmeyip alanın cebine giri
yor. Ahalinin arazisini yeniçeriler ve memur. 
lar alıp ekip biçiyor; hükumete de aşar vermi
yor; IJıizmete kadir olnuyan çocuklarını ve 
hizmetkirlannı alufeye ~geçirtip üç aylık me
vaciplerini alıyorlar; istediklerini solak yapı. 
yorlar; hiçbir )üzum olmadan terakkiler yürü. 
tüp miri malını israf ve reayaya zulmediyor
lar. Evza ve etvarlannda ırz ve namusu salta. 
nata halel ve noksan arul oluyor diye itittim. 
Bu fenalıklan u lah ediniz ( 1). Bu fenalıklar 
bütün Garp ocaklannın mÜ§lerek dertleri idi. 
Fakat bu fenalıklan n ıslahı mümkün değildi. 

Çünkü bunları yapan ve yaptıran, hükme mu
hatap olanlardan Haydar Paıa idi. Halbuki 
kendisi Tunustan tebdil olunup Trablusa mu
aallat edilmitti. Haydar Paşa Tunusun zapbn. 
da oraya beylerbeyi olmu§ ve Turgudun daha 
evvel zaptelmit olduğu Sus, Monastır ve Kır
van Tunuaa ilhak olunmU§tu. Fakat sonra 
Trabluagarp Beylerbeyi olan llyas Pap (2), 
bu beldelerin Trablusla beraber zaptedilmiş 

olup oraya tabi bulunmuş olduğunu ve Trab· 
!usa yakın olduiundan Tunusa ilhakı gayri 
münasip bulunduğunu arzederek Trablusa 
merbut bulunmasına müsaade almıJb. Haydar 
Paıa da Trablusa vali olunca bu merbutiyetin 
devanu ve Tunusça niza ve müdahale olun. 
mamasım temin etti ( 3). 

Tunuata Fransızlann bir konsolos vekili 
vardı. Bu zat Tunus iskelesine gelip giden 
Fransız tüccarlanndan baç alıyordu. Bu resim 
rençber tayfasına miizayeka verdiği gibi güm
rük vandalına da noksan terettüp ettiğinden 
bunun kaldırılmasını mi beylerbeyi Ramazan 
Pata lstanbula yazmı§b. 28 Cemaziyelahır 987 
de bu bid'atın kaldınlmasına emir geldi (4) 

Cafer Pap 987 den 989 senesine kadar 
beylerbeylik yaptı; kendisinden evvelki bey. 
lerbeyi Haydar Papnm fenalıklannm tabicik 
ve tamirile uğrattı. Tunus ve Halkülvadin 
zaptından sonra eyaletin irat ve masrafı bi
linmek için mehmet nanunda birisi tahrire 
memur edilmi§ti. Bu r.at eyaletin gelirini doğ
ru yazıp tashih etmiyerek Haydar Paıa ile 
birJeterek birçok miri mal yediklerinden bat-

1ka Halkülvadin fethinden sonra deıvlete kalan 
zahireyi ve İspanyolların Bastion denilen Ba
bülbahir istihkiımnda kalmıt olan zahire ve 
kerestelerini ve katiolunan Ebu Tayyib'in 
metrukatmı (5) ve Tunuata vebadan ölmüş 

olaniann miri tarafından satılan muhallefat ve 
mallarının parasını ve ,daha birçok devlet ge
lirini aldığı Tunuata defterdar olan Mustafa 
Efendi tarafından lstanbula bildirilmitti. Bu 
maliann ve paraların tahsili Tunus Beylerbeyi 
Cafer Paşaya yazıldığı gibi bu hususa muave. 
net olunması da Trablus ve Cezayir beyler
beylerine bildirilmişti (6). Bu fenalıkların 

tahkikini emreden Istanbul, onların mürtekibi 
olan Haydar Paşayı da Trablusgarba tayin et. 
mişti. 

Cafer Paşa 989 da Tunus beylerbeyliğin
den azlolunmakla lstanbula dönmesine ruhsat 
istemişti (7). O sırada Trablusgarp Beylerbeyi 
Haydar Pa§a da aziolunarak lstanbula git
mişti. Babıali Haydar Patayı Kefe beylel'bey. 
liğir.e göndermek istedi. Fakat pa§a itini uy
durdu. Kefeye gitmeden tekrar Trablusa tah
vili memuriyet etti (8). Haydar Pa§a da para 
verrneğe alıtkrn olmadığından Kefeye ve son. 

( 1) Divanı hiimayun mühimme defteri, 
numara: 40, sayfa: 65 . 9 recep 987. 

(2) İlyas Paşanın Trablusgarp beyler
beyliği hakkında mühimme defteri, numara: 
36, sayfa: 77 deki hükümden başka yerde 
malfımat yoktur. 

(3) D. H. M. numara: 36, sayfa: 77, 22 

zilhicce 986. 

( 4) Divanı hümayun ın;ihimme defteri , 
numara: 40, sayfa: 40 . 

(5) Ebu Tayyip birçok işlere karışmış, 

İstanbula gelip haberler yetiştirmiş, urouru 
mühirnmede beylerbeyinin kendisine müracaa. 
tma divandan emir yazdırmış, en sonra Kırva· 
na sancak beyi olmuştu . Beylerbeyinin gazabı
na uğrayarak fesadının cezasını .görmü§ oldu. 
ğu anlaş.ılıyor . 

(6) Divanı hümayun mühimıne defteri, 
numara: 36, sayfa : 214, 12 muharrem 988. 

(7) Mühimme defteri, numara: 42, say
fa: 248, 3 rebiülevvel 989. 

(8) Mühimme defteri, numara : 42, say
fa: 239, 27 safer 989. 



ra Trablusa tahvili memuriyetlerini bir me
muriyet sayarak, müjde getiren çeşnigirlerden 
Şehabettini bir defa müjde parası vererek sav

mak istemiş ise de Şehabettin bu menfaatten 
mahrum kalmak istemiyerek şikayeti.ni divana 

kadar ulaştırmış ve Haydar Paşa her iki me. 
muriyetin müjdesini bikusur eda etmeden git
memesi hakkında bir emre muhatap olmuş· 
tur (1). 

Cafer Paşanın Istanbula avdeti hakkında. 
ki istirhamı kabul edilmiş ve Tunustan çık

masına kimsenin mani olmaması beylerbeyliğe 
bildirilmiş •(2) ve Haydar Pa§ayı Trablusa 
götürecek kadırgaya da avdette Cafer Paşayı 

da alıp gelmesi, beş kadırga ile bu vazifeye 
memur edilen Kocaeli beyine tenbih olun
muştu (3). 

Fakat Cafer Paşaya, lstanbula gitmek na. 
sip olmadı; Cezayir beylerbeyliğine tayin olun

du. Beni Hafs hanedanının asırlarca sürmüş 

olan saltanatının halk üzerinde bıraktığı haki

miyet henüz silinecek kadar vakit geçrnemişti. 
Son hUkümdar Hamida'nın oğlu Malta'da idi. 

Oradan daima Tunus sahillerine adamlar, rnek. 
luplar gönderiyor, kendi taraflarlarile ve her 

yerde her zaman bir kanşıklıktan istifadeye 
hazır bulunan fesatçılarla haberleşiyordu. Mal

ta şövalyelerinin islamlığa ve Türklüğe zarar
lı olacak her teşebbüse yardımlan muhakkak 

olduğundan bu derbeder hükumet müddelsini 
iltizam ederek Tunusa hücumları ihtimali var. 

dı. Bu ihtimale karşı evvela Tunusta bulunan 
Kul tayfasının ıslahı ve memleket ahvalinin 
intizam altına alınması ve düşmanın bir ta

arruzuna kartı hazır bulunulması ve istilaya 
mukavemet olunması ve imdada ihtiyaç görü

lürse Trablus ve Cezayirden istenilmesi lstıın. 
buldan Cafer Paşaya ve Cezayir ve Trablus
garp beylerbeylerine bildiriliyordu, 2 safer 
989 (4). Sonradan Cezayire doğru denize çı· 

kan Kılınç Ali Paşaya da, Tunus ahalisi tara. 
fından bazı eıkiyanın fesat Üzere olduğu ha. 

ber verilmekle oralann ahvali görülüp karı
şddığın önü alınması ferman olunuyordu (5). 

Hulasa, her tarafa hazırlık, uyanıklık ve elbir

liği ile iş görrnek tavaiye olunuyordu. Bu ih-
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tariara ve hazırlıklara rağmen aşağıdaki hü. 
küm Molay Abmedin Tunusa girmiş olduğu
nu gösteriyor (D. H. M. defteri, numara: 47. 
sayfa: 186): 

Trabl\ısgarp beylerbeyisine hüküm ki: 

Kafsa beyi mektup gönderip livayı mez
bur kenduye te\'cih olun up emir varit ·olma. 
dan bir ay evvel livayı mezburda vaki olan 
Ebvabı Kal'ada nöbetçi olan Tunus kullarını 

çt!kanp sabıkan Tunus beyi olan lsevi Molay 
Abmedi kafir yakasından götürüp Kal'ai Kaf
aanın içine koyup kendulerinin tagayyüp eyle

yip Kafsanın etrafında olan yirmi bin miktarı 
Arabı kenduye muavenet için getirüp halen 

dahi asker cemeylemek :üzere olmagın feragat 
olunup müşarünileyhe Kafsaya tabi Menzilet 
nam vatan kurbüne varup içeru girmek müm. 
kün olmayup Arap cemian isyan üzere olup 
Tunus ve Trablus askerinden de muavenet ol

mayıp ihmal ve tekasül olunursa ahvali muh
tel olur deyu mezkür asilerin haklanndan gel. 
mek babında emir rica etmegin buyurdum ki, 
vardıkta bu bapta gereği gibi mukayyet olup 
berveçhi islical olcanipte olan asakiri nusrat 
measırımla ve yarar tüfek endaz ve kifayet 
miktan kuvvetle muavenet edesin, 16 cema
ziyelahır 990. 

Bu hadisenin sonu hakkında malumat 
yoksa da sonralan Gafsa'nın itaatte bulunduğu 
anla§ılmakta olduğundan Molay Aihmedin de
nemek istediği talü aksine dönerek kendisine 
bazı serserilerden batka yardımcı bulamadığı 
ve muvaffak olamıyarak orada mahvolduğu an. 
la§ılmaktadır. Mühimme defterinde Molay 
Ahmet için (lsevi) tabiri kullanmakta oldu
ğundan dinini deği§tiriıı hıristiyan olması 

muhtemeldir. 

(1) Mühimme defteri, numara: 42, say. 
fa 255, 12 rebiılilevvel 989. 

(2) Mühimme defteri , numara : 42, say-
fa ; 248, 3 rebiülevvel 985 . 

(3) Mühimme defteri , numara : 42, say-
fa: 248, 3 rebiülevvel 989. 

( 4) Diva nı hüma~un m>i.ihimme defteri, 
numara : 42, sayfa : 86. 

(5) Divanı hümayun mühi.mme defteri, 
numara : 42, sayfa: 82, 4 recep 989. 
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990 tarihinden .wmralı:i ahval 

Cafer Paşa (989 - 1581) Mustafa Paşa ile 
deği,tirilmişti. Trablusgarp beylerbeyliğine 

tayin olunan Haydar Paşayı htanbuldan 
Trablusgarha götürecek olan Kocaeli beyine, 

lstanbula dönmek istiyen Cafer Pa§ayı alıp 

dönü§te beraber getirmesi tenbih olunmuş. 

tu (1). Bu sırada şimali Afrikadaki umum 

ocakların intizamla1·ı çok bozulmuştu. Ceza
yirde Hasan Pa§Bnın fenalıklarından şikayet 

olunurken Tunuata da Mustafa Pa§& çok yol

suzluklar yapıyordu. Tunus eyııletinin hududu 
pek darlatmıştı. Garp hududundan Cezayir 
pa§Bları bi.· ikanş yer bile vemıedikleri gibi 
Trabluagarp pa§ası da Tunusa çok yakın ve 
ona mürıasip yerleri kendisine ı·aptettiriyordu. 

Tunusun sabık beylerbeyi Haydar PB§a 
latanbula müracaatla Nefta, Tozör, Gafaa ka.. 
sabalannın Trabluaa bağlanmasını temin et

ti (2). Diğer cihetten beylerbeyler bazı eşıra

fın ellerine vergiden muaf olmak için temes. 
aük veriyorlar; istihkakı olrnıyanlara tirnar ve 
zeamet bağı§lıyorlardı. Zaten az olan Tunus 
varidatı bu fena kullanma ile daha azalıyor; 
askerin masraflarını ödiyecek para bulunarnı
yordu. İstanbuldan bunların men'ine, zeamet

lerin ha11 hümayuna ilhaluna emirler geliyor. 

du (3). Fakat Tunuata hükumet itleri çok ih

male uğrarnı§tı. Ahalinin itlerine bakacak olan 
pa§& divanı toplannuyordu. Halk latanbula ar-

ıı:uhal yollıyarak müftü, kadı, ulema ve saire. 
nin cumartesi günleri divanda bulunup fıka
ranın itlerine bakmasını isterneğe mecbur kal

rnt§lardı (4). Mustafa Paşa bu feryatlara, şi. 

kayetiere k1U'§ı lakayttı. O, kendine menfaat 

getirecek §eylerle uğraııyor, gümrüğe gelen 
malları tüccardan cebren ucuzca alıp ahaliye 

pahalı narhla !&atıyor, .,in türlü vergi ic:at ede
rek para topluyordu (5). Mukaddema beyler
beyi bulunmuş olan Kaya Bey isminde bir zat 

Trabluııa tabi Sus, Monaatır, Kırvan vata~la. 

n Tunusa ilhak olunursa her sene askerin 

aylıklarını verdikten maada yılda 18.000 filori 
de vermeği taahhüt etmi§ti. Divanı hümayun 

bu işi Tunustan sordu. Tunus ayan ve etrafı 
ve sair işe vakıf oladar toplanıp mezkur yer
lerin hıısılatınrn bu kadar varidat getirrneğe 
tahammi<lü olm&dığına karar vererek lstanbu
la bildirmişlerdir. Bu suretle koca bir memle. 
keti bir mültezime vermek gibi kötü bir mu
amelenin önü alınmıştır (6). 

Mustafa Paşa 993 da yerini Hasan Paşaya 
terketti. Hasan Pasa selefinin hakkında iddia 
olunan fenalıkları tahkik edecekti (7). Musta

fa Paşanm yeniçerilerin istihkakından ve 
miri maldan nekadar borcu varsa hesabı gö
rülüp alakası kesilmedikçe Cezayire salıveril 

memesi Babıaliden tekit olunuyordu (8). 
Mustafa Paşanın şikayetcileri çoktu. Hatta bu 
meaelenin tahkiki,.,e ve davanın görülmesine 
memur olan Tunu s kadı sı bile şikayetçi idi. 
Istanbuldan Cezayire gitmekte olan bir İspan

yol papazını tutup öldürerek mallarını zaptet. 
tiği cihetle Mustafa Paşadan mallar geri alına
rak, lstanbula gönderilmesi hakkında hüküm 

gelmişti (9). Beylerbeyiler ve sair iş başında 

olanlar ahaliyi ücretsiz olarak kendi arazisinde 
çalıştırıyor ve yiyecek ve içecekten ahalide ne 

( 1) D . H. M. D . numara 42, sayfa: 248, 
3 rebiülevvel 989. 

(2) D . H . M. D . numara: 46, sayfa: 178, 
1 O §evval 992. 

(3) D. H. M . D . numara.: 52, sayfa 237, 
19 muharrem 992. 

(4) D . H. M. D . numara: 58, sayfa: 190, 
recep 993 . 

(5) D . H . M. D . numara: 58. sayfa : 190, 
191, recep 993. 

(6) D. H . M. D . numara: 52, sayfa 23i. 
19 muharrem 992. Kaya Beyin kim olduğu 
ve ne vakit beylerbeylik ettiği hakkında başka 
malfımat yoktur. 

(7) Divanr hümayun muhimme defteri, 
numara : 58, sayfa : 190. 

(8) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 58, sayfa: 216, 17 şevval 993 . 

(9) Divanı hümayun mühirnrne defteri, 
numara 58, sayfa: 217. 



bulursa parasız alıyor ve her türlü zulmü reva 
görüyorlardı. Ahali şikayetlerini lstanbula 
ulaştırıyor · ve oradan bu fenalıkların men'i ıçın 
yi!le yapanlara emirler yağıyor (1), tabii hiç 
fRydası olmuyordu. 

Mustafa ve Hasan Paşaların beylikleri 
zamar• ı korsanların Cezayirde ve Tunusta 
bollaştığı, çoldaştığı devirlerdir. Her iki eya
letİn yiğitleri ayni faaliyeti gösteriyor, külli. 
ye tli ga!limetler getiriyorlardı. Tunus zapto
lunduldan sonra yıkılan Halkülvad burçları 
şimdi lüzumlu olduğunu gösterdi. Tüccar ve 
korsan gemileri seferlerden sonra sığındıkları 

bu Jimanda emr.iyette olamıyorlardı. Düşman 
korsan gemileri de gelerek buraya sataşıyor

lardı. Bundan kurtulmak için Tunus ayan ve 
eşrafı Halkülvad'da bir kale yapılınasına ls. 
tanbuldan müsaade istediler. Bu kalenin bina
sı beylerbeyine emredildi (!). 

Yen içeri ler in intizamsızlığı ve her işe ka
rışmaları zaten nüfuzu kalınıyan beylerbeyle
rinin ve kadıların idaresini büsbütün bozuyor, 
bir iş görülemiyordu. Y eniçerilerin mu lı telif 
yerlerden muhtelif maksattarla g'ren bazı fe. 
satçılar ve şakilerin tahriki ile bu asker vakit 
lerinin büyük kısmını fitne ,ve kargaşalık ile 
geıririyor; beylerbeylerin, kadıların yaptığına 

müdahale ediyordu. Bunların men'ini Istanbul
daki divanı hümayun beylerbeyine, yeniçeri 
ağasına, yayabaşılara., bölükbaşılara ve sair ye
niçeri kullarına emrediyordu (3). 

Hasan Paşa Cezayir ve Trablus paşala
rından daha ziya~e deniz işlerine yarar oldu
ğundan her üç eyaJetteki umum deniz kuvvet. 
lerine kurrandan tayin edildi ( 4). Cezayirde 
oldu ğu gibi Tunusta da yeniçerilerle reisiı-r 
yani gemi kaptanları arasmda menfaat reka
beti vardı. Reisierin deniz kavgalarından ka
zançları çoktu. Yeniçeriler de buna mukabil 
kazancı karada aramak sevdasına düşmüşler. 
di. Evvela beylerbeyler tebdil olundukça, pa
ditahların tebdilindeki gibi, umum terakki ya
ni maas zammı istiyorlardı. Bu zam askerin 
maara.'lnı büyük mi'<yasta çoğaltıyordu. Bu 
parayı bulmak için de halkın vergilerine zam 
yapılıyordu. Ahalinin zaten takati kalmamış 
olduğunda, ve hükümete karşı ayaklanmağa 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 58, sayfa: 219,225. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 58, sayfa: 213. Tunus beylerbeyine 

hüküm ki: 

Mektup gönderip Tunustaki ayan ve eş

raf gelip Halkülvad'da kadimüleyyamda bir 
miktar liman olup Tt)nusa karip olmakla ehli 
islamın tüccar gemileri gelip nüzul ettikte li. 
manı muhafaza eder burcu olmadığından aada
yı dinin korsan gemileri gelip limandan çıka

rıp daima garet ettiklerinden mevkii mezbur. 
da dört beş mihver ile yine burcu cedit binası 

islam gemi lerinin muhafazasına bais olacağını 
bildirdiğin ecilden buyurdum ki arz~ttüğün 

mahalli mezbura bir burcu cedit bina ettiresin. 
17 şevval 993. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 62. sayfa: 126, 995. Tunus beyler. 
beyine, yeniçeri ağasına ve yayabaşı ve bölük· 
başıla ra ve sa ir yeniı;eri kullarıma hükı;im ki: 

İçierine bazı eşkiyanın hulül ve tahriki 
ile ekser zamanların ı fitne ve fesada bais ve 
badi olup beylerbeylere ve kuzata müfevvaz 
olan umura ve miri mesalihe ka~.rp mirive za
rar verdikleri ilam olunmakla buyurdum ki var
dıkta bütün kullarıma tenbih eyliyesin ki ken
du hallerinden olup kimsenin işine müdahale 
etmiyeler. Mütenebbih olmaziarsa müstahak 
oldukları cezaya çarptırasın. 12 zilhicce 995. 

(4) Divaru hümayun mühimme defteri, 
numara: 62, sayfa: 170. Tunus beylerbeyine 
hük-;im ki: 

Küffarı hakisarın kadırgalarla deryaya çı

kıp, İstanbula gelen tüccar gemilerini rencide 
ettikten maada memaliki mahrusamdan bazı 

yalılara düşüp nice fesat ve şenaate ictisar et
tikleri isıima olunmağla derya urourunda ma. 

hir olan Tunus beylerbeyisi Hasan, Cezayiri
garp Tunus ve Trablus beylerbeyliklerinde va

ki guzata serdar tayin olunup deryaya m;ite. 
a llik bütiin umur mumaileyhe tefviz kılındı. 

Mezkür beylerbeyliklerdeki umum asakir mu
maileyhe itaat üzere olup şükıLir ve şikayeti 

müsmerdir. Süddei saadetirnle musafat üzere 
olan França ve V enedi k ve İngilterelunun ge

milerinin geçmesine miini olrruyacaktır. 10 sa. 
fer '996. 
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kudretleri bulunmadığından bu cebir ve taz. 
yik kartısıoda memleketi bırakıp kaçıyorlar

cb (1). Saniyen yeniçeriler evvelleri muayyen 
.kı§lalarda ve garnizonlarda oturup meslekleri
le me§gul •iken sonraları muhtelif yerlere nö. 
betçi yani mubafız olarak müfrezeler ~ön
dermek adeti meydan aldı. Bu nöbetçi müf
rezeler iptida e§kiya tehlikesi olan yerlerden 
talep ve rica üzerine gönderiliyor ve faydalı 
oluyorlardı. Fakat sonraJan _ yeniçeriler böyle 
bir lüzum yokken mahza ker,di menfaatleri 
için nöbetçiler yollamağa batladılar. Bö~le bir 
yerin muhafazasına giden müfrezeler kendile
rini ahaliye besiettikten maada muhtelif baha

. nelerle türlü fenalıklar yapıyorlardı. Bu müf. 
rezeler altı ayda bir deği§iyor ve gerek gelen, 

gerek gidenler ahaliden birçok erzak ve mal 
alıyorlardı. Mubafız müfreze gönderilmesinde 
beylerbeylerin müsaadesini bile almağa lüzum 
görmüıyorlardı (2). 

Salisen: Yeniçeriler ittifak ederek altı 

ayda bir beylerbeyilerine danı§madan ağaları
nı deği§tirerek fıkaraya .türlü türlü vergi salıp 
ahaliyi, ve kendilerine terakki yapbnp millet 
hazinesini zarara uğratıyorlardı. Halbuki usu
len ağaların tayini ve deği§tirilınesi beylerbe
yilerinin 'hakkı idi (3). 

Rabian: Yeniçeriler ziyafet parası diyerek 
mukataalardan para topluyorlardı. Bunda hiç. 
bir ha:kları yoktu (4). Yeniçeriler böyle yapm
ca sancak beyleri de kendi hes_aplarına ahaliyi 
soyup para yığıyorlardı (5). Ahali hep bu fe. 

nalıkiarı rik'a sunup dergihı alempenaha biL 
diriyorlardı. Divaru hümayun da emirler, te
.kitler, fermanı ıerifler yolluyor; fakat icra 
olunınıyan emirlerinin arkasını aramıyordu. 

Sfaks sancağı Tunusa merbut olınası 18-
zım gelirken Trablusun idaresinde idi. Tunu. 

sun iht'yacı nazan dikkate almarak 21 ıevval 

996 da Tunusa verildi. Bu sancağın askeri, •se
fıır olursa, Tunus beylerbeyisinin emrine gire-
cekti (6). ' 

Tunusta yapılmakta olan bu yağmalar, 
zulümler, idaresizlikler Trablusta da oluyordu. 

Artık ta.kati kalmamıı olan ahali Mehdi diye 
ortaya çıkan Yahya ismindeki serserinin pe§İ· 
ne takılmakta selimet bulacaklarını zaıınede-

rek hükUınete kar§ı ayaklandılar (7). Bu is
yanın bastırılması için Trablustan yardım is
tenilirse beylerbeyinin bizzat askeri alarak 
gitmesi yahut bir kumandaola gönderilmesi 
Istanbuldan Tunus beylerbeyine, yeniçeri ağa-

( 1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara; 64, sayfa ; 105. 994. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara; 64, sayfa: 106. 
- (3) Divaru hümayun m:.ihimme defteri •. 

numara ; 64, sayfa; 111, ;I' un us beylerbeyine 
hükıiim ki : 

Süddei saadetime defaatle rik'a sunup 
yeniçeri tayfası beş altı ayda bir kere ittifak 
edip ağalarını tebdil etmekle fı'karaya envaı 

teklifler olduğundan maada mevacipleri dahi 
muttasıl ziyade olduğundan ol sebepten hazi. 
neye zaafı külll gelmekle yeniçeri ağalarının 

az! ve naSlıı •beylerbeyilerinin tevci ve tayini 
ile olagelmişken kul tayfası ıbeylerbeyilerin rı

zası hiliifına .hareket etmekte olduklarından 

buyurdum ki. kul tayfasına tenbih edesin. Ba
dema ağalarının tayin ve tebdiline müteallik 
hususata karışmayıp evvelki ağalarının tebdili 
lazım geldikte dahi yılda bir kere senin mari. 
fetinle ola. 15 §evval 996. 

( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 64, sayfa; ll 1. Tunus beylerbeyine 
hüküm ki : 

Asakiri mansure beylerbeyller marifeti ol
madan ziyafet verdirilmekten ihtiraz üzere 
olup ayende ve revendeye ziyafet için mukata
attan akçe talep ettikleri ilam olunmakla bu. 
yurdum ki, ziyafet ve mukataattan akçe ver
dirmeyip muhalefet edenlerin haklanndan ge
lesin. ı 5 §evval 996. 

(5) n umaralını kaydı; Tunus beylerbey. 
liğine ıhüküm ki: 

Sancak beyleri kadimdenberi alageldikleri 
saliyanelerine kanaat etmeyip ziyade talep oey
ledikleri ilam olunmakla buyurdum ki, vardık
ta evvelkinden fazla istiyenleri menedip mem
nun olmıyanları isi:mleri ve sancaklarmı yazıp 
arzeyliyesin. ı 5 §evval 996. 

(6) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 64, sayfa: 116. 

(7) Divanr hümayun mühimme defteri, 
numara: 64, sayfa: '176, sene: 99(), 



sına ve .kul tayfasına bildirilmi §Ili ( 1 ) . 

Tunus beylerbeyi askerile Trablusgarba 
yardıma gitti. Kaptan paşa da donanma ile 

Trablusgarp tarafianna gelmi§ti. Kış olduğu 

halde yalancı Mehdi ele geçirilemediğinlen do. 
na:)ma lstanbula döndü. 

Tunus beylerbeyi askerile beraber bir 
ıdiddet daha orada kalarak vilayetin intizam 

bulmasına gayret etmesi ve askerinin erzakı

mn Tunustan tedarik olunup getirilmesi hak· 
kında emir almıştı (2). 

!:96 saferinde Tunus, Trablusgarp ve Ce. 

zayirio umum deniz ve kara kuvvetlerine ku

mandan tayin edilmis olan Tunus beylerbeyi 

Hasan Pa~anın yerirı e Mehmet Paşa beyler
beyiliğe tayin edilmişti (3). Binaenaleyh 
Trablusgarp beylerbeyi ile birleşip atlı ve pi. 

yade askerler gönderip memleketin içeri ta
raflarına çekilmiş olan fesatçıyı ele geçinnek 
ve vilayeti muhafaza etmek Mehmet Paşaya 

kalmıştı. Mehmet Pa§anın bir kalitasını için

deki hıristiyan forsalar kaçırarak gemiyi zap. 

tetmişlerdi. Bu mesele lstanbulca da duyul
muş ve padişah bunun sebebini ve bu işi ya· 

panlan Mehmet Paşadan soruyordu (4). 

Mehmet Paşa 999 tarihine kadar beyler. 
beyiliktc bulundu (5). Mezkilr tarihte Cafer 

Pa~a tayin edildi. 999 
Kaptanı Derya Sinan 

senesi evvelbaharında 

Paşa Akdenize çıkaca-

ğından Cezayir ve Trablusgarp beylerbeyileri
le beraber Tunus beylerbeyinin de hazırlana. 

rak koron, Metun yanlannda kaptan paşa ile 
birleşmeleri emrolunmuştu (24 zilkade 
999) (6). Cafer Paşanın yerine (1.000) tari
hinde Hüseyin Paşa geldi. Trablusta Intlık 

vardı. Bu eyalete za'lıire ile yardım etti (7). 

Tı-ablusgarp Beylerbeyi Mehmet Paşa ile 

birlikte Trablusa giderek eşkiyanın defi ve 
tenkiline bu da emir aldı (8). Her tarafın 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 64, sayfa: 178, sene : 996. 

(2) Divanr hümayun mühimme defteri, 
numara: 66, sayfa: 12, sene: 997 . 

(3) Divanı hüma;vun mühiımne d~fteri1 
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numara: 64, sayfa: 113, sene: 996 .şevval 21. 
(4) Divanı hümayun mooimme defteri, 

numara: 66, sayfa: 149, sene: 997 . 
(5) (Ünivers- Tunus • J. J. Marcel) ese

rinde Sinan Paşanın Tunusu zaptedip avdetin
den iki sene sonra yeniçerilerin kıyamla divan 
azasını kiimilen öldürerek yeni bir divan inti. 
hap ve başına dayı namile kendilerinden bi
risini tayin ettiklerini ve on sene sonra da 
yeniçerilerin beylerbeyini dahi 'kovup İstan
buila uzun münaka§adan sonra üç sene müd. 
deti olmak ve padi§ahı temsilden ba§ka şeye 
kanşmamak üzere beylerbeyini kabul ettikle
rini yazıyor. Bu rivayeti diğer bazı kitaplar da 
kaydediyor. Vak'anüvis Esat Efendi de (Hu
liisai Ahvali Tunus Garp) makalesinde: (999 
da bir isyan olarak ehli divan müteayyinam ve 
zabitanı cehele ve evbaışın hücumuna uğrayıp 
terki baş ve can eyledi. İ§'bu hidiseyi vali ve 
ukala ve zabitan teskine sai olup ittifakı müte. 
ayyinanı asker ile bal~da muharrer kırk yıliz

başından biri kendilerine baş olup ehli divan 
askere dair her bir hususta ona danışıp reyi 
olmadıkça icra eylememelerine karar verip iç· 
lerinden İbrahim nam kirnesneyi da)'l unvani. 
le kendilerine ağa yaptılar. İbrahim akıllı ve 
miiıdebbir çıkınakla üç sene dayılık edip hacca 
gitti. Bir daha Tu n usa ıgelmedi. Memleketi olan 
Rodosa gitti) diyor ve sonra gelen da)'lları 
zikrediyor. (999) ve ( 1.000) senelerinin mü
himme defterlerindeki kayıtlarında buna dair 
bir kelime bile yoktur. Garp oeaklanna yazı
Ian hükıümlerde dayı ismi (1.100) tari'hindeki 
hükümlerde görülüyor. Bu husus da)'lların ev. 
velce yeniçeri ağalığı makamında olup chem
ıniyetleri pek o kadar bariz bulunmadığına ve 
1.100 tarihlerine doğru kudret edinmiş bul ,un· 
malanna matuf olabilir. 

(6) Mühimme defteri, numara: 68, say. 
fa: 11, 24 zilkade 999. 

(7) Mühimme defteri, numara: 6"9, say
fa: 153, •eva ili cemaziyeliihır, 1000. 

(8) Divanı hıümayun mühimme defteri , 
numara : 69, sayfa: 18. Tunus ve Trablus bey
lerbeyleri Hüseyin ve Mehmet Pa§Bya hüküm 
ki: 

Trablusta zuhur eden eşkiyanm def'i için 
Trablus Beyi Mehmet Paşa ile maan Trablusa 
vanp ....... ila ...... .. , 3 cemaziyelabır, 1000. 
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yardımile Yahya hadisesi söndürüldü (1). 
lsyan yahştırılmış olmakla beraber yine 

alevlenmesi ihtimali vardı. Böyle bir halde 
alelicele yardım olunması Tunus beylerbeyine 

emrolunuyordu (2). Istanbuldaki bü'kumet 
Garp ocaklarile bu sıralarda çok az meşguldü. 

Buralarm ahvali beylerbeylerin sözlerile bilL 
niyor ve onlar ne derse pek ala denilerek ge

çiştiriliyordu. Tunusla Trablusun hudutları da. 
ima paşaların nüfuzunun yahut mantığının 
kuvvetine göre değişiyordu. Sfaks sancağı bi. 

ribiri ardınca Tunus ve Trablusa verilip alı

nıyordu. Hüseyin Paşa son zamanda Sfaks'ın 

tekrar Trablusa verilmesi, ahalinin eşkiya elin
de mahvolacağını arzederek Tunusa merbut 
kalmasına muvaffak olmuştu {3). Tunusa tabi 

(Tebeua) nam kalenin Şeyhiilarabi itaatsiz. 
liğe kalkmı§ ve rüsumu vermediği gibi etraf

taki kabail arasmda da fesat ikaına çalışmak

ta olduğundan lstanbulıı arzolunmuş, isyanı 
mukarrerse hakkından gelinmesi ve kendu ha. 

linde olan reayaya tecavüzden sakınılması em
ri gelmişti ( 4) 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 69, sayfa: 131. Trablusgarp beyler. 
:beyine hüküm ki: 

Sabıkan Trablus Beylerbeyisi Mehmet 
mektup >gönderip bundan akdem Mehdi namı-

-4 

na huruç eden eşkiyanın def'i için Trablusa 
vardıkta cemian Trablus kulları uğuru lıüma
yunda yüzaklıkları vücude getirip ol diyarla 
rı taifei bagiyenin elinden halas edip reaya ve 
beraya,. kemali asude hal oldular. 22 cemazi
yelevvel ıooo. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 69, sayfa ; 153, , evaili cemaziyelahır 
ıooo . 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 72, sayfa: 116. Tunus beylerbeyine 
hüküm ki: 

Tunus kadısı ile 9;iddei saadetime mektup 
gönderip Sfaks sancağı mukaddema Trablusa 
tabi olup lakin hiliifı semt olup eşkiya ve Arap 
taifesi Tunusa tabi kariyeleri garet edip ki
mesne taşra çıkınağa kadir olmayıp yollar ba
sıp katli nüfus olmakla Tunusa ilhak olunup 
Tunus askerinden müstevfa nöbetçi gönderilip 
hıfzü haraset olunmuşken haliyen geru Trab
lusa ilhak için emri şerif varit olmuştur. 

Sfaksta Tunus askerinden olan nöbetçiler çı
karılıp Trablusa ilhak olunursa eşkiyanın bun. 
ları rencide edeceğini reaya ilhah etme-kle ar
zetmişsin. Vardıkta buyurdum ki, livayı m ez
bur evvelden Tunusa tabi olmasına göre Tu. 
nusa ilhak olunmak fermanım olmuştur. Ki
fayet miktan nöbetçi gönderip ıhıfzü haraset 
ettiresin. Recebülmücerrep 1002. 

( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara ; 72, sayfa; 243, 9 şevval ı 002. 

Tımusta dayılar d(>Vri 

999 taribinde Tunuata yeniçerilerin isya- Ihrabirnden sonra Musa bölükba~ı dayı oldu 
nile divandaki büyükleri ve zabitleri öldürdük. (1001). Teferrüt davasına kalkıştı, becer~me-
leri ve bu hadiseyi vali ve diğer ukala ve üroe
ra teskine ,gayret ederek yüzbaıılardan birisi
nin kendilerinden baş olup divaıida aS'kere ait 
itler ona danı,ılıp reyi alınarak yapılması su. 
retile mesele bitarn bulmuştu. (Sayfa: 135 ba
~yeei). 

Ilk dayı Ihrahim isminde bir bölükba§ı 
idi (999). Bu zat üç sene daydık yaptı. Bey
lerbeyi Hüseyin Pa§anın zamanma tesadüf 
ediyor. Akıllı ve tedbirli idi. (1001) de haccet. 
rnek üzere Mekkeye gitti, bir daha Tunuaa 
dönQM~di. Memleketi olan Rodosa avdet etti. 

di, bir yıl sonra hacca gitti ve dönüp geldi. 

Bölükba§ılardan Kara Osmanla uğraşmağa 

ba§ladılar. Her ikisinin taraftarları arasınd~ 

dedikodular, vuruşrnalar oldu. Nihayette Os. 

man daha kuvvetli çıktı. Musayı tutup Cezayi

re sürdü. Kendisi dayı oldu (1007 - 1598) 
(1). 

Beylerbeyi Hüseyin Paşa bunlann didi§. 
melerinin iptidasında (1003 - 1594) tebdil 

(ı) Vak'anüvis Esat Efendi. 



olunmuş, Ahmet Paşa gelmi§ti (1}. Bu tarih. 
lerde (Emirülevtan) denilen Tunus mirlivası 
yahut sancak beyi Murat Beydi. 

Tunus eyaleti veraset suretile Hüseyin 
Paşa ailesine geçinciye kadar beylerbeyi, san. 
cak beyi, dayı, bu üç kuvvet arasında didikle
nip durmuştur. Padişah tarafından bazan bey
lerbeyi hiç gönderilmemiş, bazan dayılara ve 
bazan sanca.k beylerine beylerbeyilik tevcih 
olunmuştur. Dayılann bulunması ile beraber 
yeniçeri ağalan da vardı (2). 

Cezayir, Tunus, Trablusgarp idarelerinin 
teşki'ıatı biribirine benzerdi. Yalnız büyük. 
lüklerine göre gaileleri oluyordu. Ahalinin hu
yu, tabiali ve seciyesi de idarede miı\im amil 
olmuştur. Tunus ve Trablusgarpta biribirine 
yakın senelerde hükumet birer ailede karar 
kılarak başa geçmek davaları aönmüş ve 
memleket biraz , sükiinete erişmiş ise de Ceza
yirde böyle olamamıştır. Dayılık en evvel Tu. 
nusta çıka~ılmış, sonra Trablusta, sonra Ce
zayirde tatbik olunmuştur. En ,evvel bu idare 
kurulan yerlerin hükumeti irsiyete ve mutlakı
yete döndüğü halde dayılık Cezayirde sonuna 
kadar sürmüştür. 

Tunus ve Trablusgarpta idare birer 
aileye geçinciye kadar İstanbuldan beylerbeyi
ler gönderilmişti. Fakat sonra bu ailelerden hü. 
kumete geçenlerin tasdikı memuriyeti ile ikti. 
fa olunmuştur. Divanı hümayun kuyudatında 
bu tarihlerde Garp ocaklarına ait pek ciiz'i 
ahkam vardır. Binaenaleyh Tunus beylerbey
lerinin bu devirdeki tarihi çok noksandrr. 

Diğer ocaklardan ayrı bir hususiyet ola
rak Tunusta ,merkez sancağı beyleri ekaeriya 
nüfuz kazanmış ve dayılan gölgede bırakarak 
idareyi ellerine almışlardır. Murat Paşa, 

Mehmet Paşa ve Hüseyin Paşa bu kabildendir. 
(1661 • 1071) de beyler dayılara tefevvük et. 
mişlerdi. Bundan sonra da hep böyle devam 
etti. Cezayirliler dayılık teşkilatını Tunuatan 
aldılar. Fakat dayılık orada iyi netice vermedi. 
Bunun sebebi de iki memleketin ve ahaliainin 
aralarındaki tabiat farkıdır. Bu tabiat ihtilafı 
daima mevcuttur (3). 

Hakkındaki şikayetlere rağmen Süleyman 
Paşadan sonra Cezayir beylerbeyliğine Sultan 
Ahmet, Hızır Paşayı tayin etmişti ( 1013 -
1604). Padişahın kat'i emirlerine rafmen Hı-
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zır Paşa Franaızlann menfaatlerine çok darbe. 
ler vurdu. Lakal ve Kap negr müeneselerini 
yağma ettirdi. Sultan Ahmet Cezayire Hızır 
Paşanın idamı ve Fransız esirlerinin serbest 
bırakılması için Köse M~hmet Paşayı gönder
di. Köse Mehmet Paşa Hızır Paşayı öldürttü 
(1013 - 1604). Fakat esirleri kurtaramadı. 

Fransanın Istanbul aefiri Mösyö Döbreve 
kapıcıbaşısı Köse Mustafa ile Tunusa gitmitti. 
Orada da Cezayirdeki gibi esirlerin kurtarıL 
masına çalışacaktı. Mösyö De Breve ahalinin, 
yeniçeriterin ve Osman Dayının muhalefetine 
uğradı. Hayatını tehlikede zannederek kaçma
ğa bile kalkıştı. Fakat nihayet muhterem ve 
eski Murat Kaptanın tavasaulile Tunuataki 

esirleri alarak münasip surette vazifesini yap
h (1013). 

Osman Dayı Tunuata Türk nüfuzunun 
kuvvetlendirilmeaine gayret etti. 

Ispanyadan çıkarılan Endülüslüler Os
man Dayının zamanında Tunusa da geldiler. 
Osman Dayı bunlan iyi kabul etti. Tunus ci
varında (Soliman) da iskan etti. (Mor) denL 
len bu Endülüs islamları kendi aralarında köy
ler, camiler yaptılar. Giyinişleri, lisanları, 

renkleri ayn idi. Bunlar çok iyi bahçıvan ve 
çiftçi olarak Tunusun servetine pek faydalı 
bir unsur oldular (4). 

Tunu s gemicileri de Cezayirüler gibi kor
sanlığa atılmışlardı. Fakat bunlann karşısında 
Malta şövalyeleri vardı; daima bunlarla çar. 
pışmak mecburiyelinde idiler. Şövalyeler de 
denizlerete dolaşmaktan hali kalmıyorlar ve 
sık sık Tunus yalılarını vuruyorlardı. (1014 -
1605) de Maltalılar (Hamamet) i vurdular. 
Birçok yağmaçılık yaptılar. Fakat ahali, ilk 
şaşkınlık geçtikten sonra hücum ederek karaya 
çıkmış olan şövalyelerin çoğunu kılıçtan ge-

( 1) Sicilli Osmani. Ahmet Paşa Seyit 
Hasan Niksarinin oğlu olup 1001 de Mısır def
terdan, ı 003 de Tunus beylerbeyi ve 1005 de 
ınazul olmuştur. 

(2) Trablus ve Tunus beylerbeyilerine ya
zılan divanı hümayun hUküınlerinde beylerbe. 
yi, dayı ve yeniçeri ağasına hitap edilmektedir. 

( 3) Forbige. 
( 4) Viktor Pike ( Şimali Afrika Medeni. 

~leri). 
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,çirdiler. Osman Dayı Kırvandan Şuabia Arap. 
lannı kovarak memleketin asayitine çok bü
yük hizmet etti. Şuabia Arapları uzun seneler
denberi orta Tunusu ellerine almı§lar ve Kır. 
vandanTebesaa hizalanna kadar olan yerleri 
zulümleri altında bırakımtlardı (1). 

Osman Dayı (1019 - 16.10) da öldü. Ye. 
rine damadı Yusuf, dayılığa seçildi (2). 

1016 da Tunus Beylerbeyiliğinden infisal 
ederek lstanbula gelmi§ olan pa§a hakkında 
Fransız elçisi §i.kiyet etmi§< olduğundan mü
rafaa olunması emrolunmu§ iken pa§a, gemi. 
sine binerek kaçmıt olduğundan buna dair ya
zılan hüküm dikkate değer görülerek aynile 
yazıldı: 

(D. H. M. numara: 76, sayfa: 62). 
Tunus beylerbeyine hüküm ,ki: 
Sen Tunus beylerbeyi iken levendat tay

fas~ ile müttefik olup França reayasına zulüm 
ve teaddi eyledügün ecilden bundan akdem süd. 
dei saadetimden gitmek üzere iken França el
çisi ile murafaa olmayınca yabana 1ritmiyesin 
de)'ll fermanı §erifim sadir olmut iken emri şe
rife itaat etmeyüp gemine binüp firar eyledü. 
gün mesmui hümayunum olmağla bu hapta itap 
ve ikaba müstahak olmutsundur. Imdi her 
kanda bulunursan muaccelen süddei saadetime 
gelmen babında hattı hümayunu saadetmakru
numla fennam ali§anım sadir olmuttur. Bu
yurdum ki varit oldukta fermanı hümayunum 
üzere bir an ve bir saat teahhur ve terahi et. 
meyüp bu emri §erifim sana ne mahalde varit 
ve vasıl olursa asla tealliil ve inat ve muhale
fet etmeyüp kadırgana girüp muaccelen asita
nei saadetime gelesin; §Öyle ki bu defa dahi 
gelmekte inat ve muhalefet eyliyesin muat.ip 
ve muakip olursun bilmit olasın. 9 cemaziyel
ahır 1016. 

Divanı hümayun mühimme defterlerinde 
(numara: 78, sayfa: 573) sabık Tunus beyler
beyi Süleyman Papya hitaben yazılmı§ (20 
tevval 1018) tarihli bir hüküm vardır. Ihtimal
ki yukarıda yazılı hükmün " muhatabı da bu 
zatbr. Yine divan kayıtlarında (numara: 78, 
sayfa: 573) Süleyman Patanm, lstanbula azi. 
metine fennan gönderilen sabık Kıbns Bey
lerbeyi Memi Patanın yerine o taraflardaki 
ümera üzerine batbuğ olması hakkında bir hü
küm vardır. Buna nazaran Süleyman Paf81Un 

affolunduğu anlaşılıyor. Tunus Beylerbeyi Hü. 
seyin Pa§anın yerine (1003) de Ahmet Paşa 
gelip ( 1005) tarihinde azlolunduğunu ( s;~mi 

Osmani) yazıyor. Fakat divan kayıtla.·ında bu 
isim yoktur. Yalnız ( 1013) tarihli bir bükümde 
(mühimme defteri, numara: 75, sayfa: 305) 
sabrk Tunus beylerbeyi olup Sugla sanc:ağına 
mutasarrrf olan Mustafa Paşadan bahsolunu
yor. Buna nazaran Mustafa Paşanın birkaç se
ne evvel Tunus heylerbeyi ,olduğu anlatılıyor. 

( 1018) de Tunus beylerbeyliğinde Meh
met Paşa bulunuyordu (Mühimme defte~i, nu
mara 78, sayfa: 694) . Bundan sonraki kayıt. 
larda Tunus beylerbeyilerinin adiarına tesadüf 
olunmuyor. Yalnız (Mühimme defteri, num::ı

ra: 88, sayfa: 9) da (1047) tarihli bir h;~kü·r
de sabık Tunus beylerbeyi olup halen berveçhi 
arpairk Rodos sancağına mutasarnf olan Ebu 
Bekir Pa~adan bahsolunduğu görülmüştür. 

Birçok seneler içinde beyleı<beyilerin isimleri 
meçhul kalmıştır. 

1018 de Fizanlılardan padişaha şikayet 

olunmuştu. On beş senedenberi burası itaatten 
çıkmış ve vergi vermez olmuştu. Fetihtenberi 
buraları Tunusa merbuttu, Padişah eğer bu ya
zılanlar doğru ise haklarından gelip zaptolun
duktan sonra hasılatının Tunus askerlerinin 
alufesine tahsisini bildirmişti (3). 

Yusuf Dayı akıllı ve zeki idi. Osman Da. 
ymm tutmuş olduğu yolda yürüdü. Kostanlin 
5anc:ağı ile Tunus arasındaki mıntakada kavga. 
cı, inzibatsız ve itaatsiz birkaç kabile vardı. 
Bu kabilelerin er. mühimmi Haneneşa'lar (Ha
nani Şah) idi. Bunlar da iki kısım idiler. Bir 
kısmı Harar'lar olup Tebessa'da, diğer !usmı 

( lbn Şennuf) lar olup Kef'te idiler. Kos tan. 
tin sancağı beyi Bona bir muhafız kıt'ası koy
muş- olduğundan Harartar Cezayire ve lbn 
Şennuflar Tunusa tabi idiler. Bu iki kabile ot
lar, mer'a ve arazi meselelerinden dolayı kav. 
ga ediyorlar, neticede Cezayirle Tunusun ara
sını bozuyorlardı. Yusuf Bey bu kabilelerin 
üzerine yÜl'Üyerek tedip etti. Bu kabile kavga
lan iki eyalet arasında bir hudut tayinini mec. 
buriyet haline koydu. (1023 - 1614) de Tu. 

( 1) Forbige. 
(2) Vak'anüvis Esat. 
(3) D. H. M. numara: 78, sayfa: 695. 



nusla Cezayir arasında bir hudut yapıldı ki 
ilk hudut budur. 

1610 dan 17 inci asnn nihayetine kadar 
Tunus ve Cezayirin harici münasebetleri kor_ 
sanirk ve korsanlığı men için hıristiyan hükU
metierin yapbklan teıebbüsler ve müzakere
lerden ibaretti. Sekiz sene içinde Tunus ve 
Cezayiriiierin aldıkları gemilerin sayısı dokuz 
yüzü bulmutlu ( 1). Malta ve Sent Etiyen tö
valyeleri, Cenova, Livom galerieri güçleri yet
tiği kadar mukabele etmeğe uğratıyorlarcb; 

fakat Garp ocaklarının zarara uğrayacak tüc
car gemileri olmadığından zarar edenler hı

ristiyan hükıimet.lerdi. Cirbe adası evvelden_ 
beri maktu bir vergiye tabi idi. 1022 de bura
sı da diğer yerler gibi Ö§Ür ve sair vergilere 
tabi tutulmak istenilmit ise de lstanbula hal
kın şikayet itmesi üzerine eskisi gibi muame_ 
le olunması ve Cirbe kadısının fıkaraya zul
metmesine meydan verilmemesi hakkında bey_ 
lerbeyine emir geldi (2). Osman Dayının :zil
manında Tunus mirlivası yani merkez sanca
ğı beyi Ramazan Beydi (3) ve Osman Dayı

dan bira.z evvel vefat etmitti. 1014 de yerine 
kardeşi Recep Bey ınirliva oldu; fakat o da 
çok ya§Bmadı. Öldüğü vakit Süleyman adında 
küçük bir oğlu vardı. Mirlivalığa Ramazan 
Beyin terbiyesi altında büyÜmÜ§ olan Murat 
Bey geçti. Murat Beyle Yusuf Dayı çok ıyı 

geçiniyorlardı. Yusuf Dayı dirayeti ve mer
ha.meti ile herkese kendisiııi sevdirmişti. Tu
nus ıehirlerinde birçok hayrat yaptırdı. Mem_ 
lekette rahatlık ve bolluk vardı. Murat Beyin 
iyi idaresini Istanbul hükumeti de takdir ede
rek Murat Beyi beylerbeyi ve pa§B yaptı. Ce
zayirlilerle Tunualular arasında (1037 _ 1627) 

de ilk ihtililf çıkb. Cezayir, Tunusun Türk as
kerleri hudutta çarpı§tılar. Fakat kardet kanı 
dökülmesindeki fecaati anlıyan Cezayir pa§ası 
ve Tunus dayısı meseleyi uzatrruyarak hududu 
tayin edip çekildiler. Yusuf Dayı Cezayiriiier
le olan mubarebede kendisine hiyanet etmit 
olan Elkef Araplannın cezasını vermek için 
evvela bunları biribirinden ayırdı. Sonra Mu
rat Beyin oğlu Hamuda Beyin kumandasıoda 
bir kuvvet göndererek ibni Şennuf ve Veled 
Sait kabilelerinden külliyetli adam öldürttü. 
Hamude Bey Elliamma vahasına kadar gitti 
(1041). Bu suretle Türk nüfuzu Tunu•ta çok 
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sağlam yerletti. Tunus idaresi bariçte de mute
dil siyaseti ile teveccüb kazanıyordu. Mıurat Pa_ 
§a vefat etti. Yusuf Dayı da onun arkasından 
gitti. (1041) senesi recebinin yedinci cuma ge
cesi öldü (4). Murat Patanın yerine oğlu Ebu 
Abdullah Mahmut Bey ve Yusuf Dayının ye
rine Murat Kaptan geldi. Murat Kaptan iyi 
huylu ve efrenç diyannda bile kahramanlığı 

söylenir bir zat imit ı (5). Tunustaki ( Menayı 
Garimilh - Porto Farina) yı ve Golet'i ve Kli
bia ıkalesini tamir ettiren Murat kaptandır (6). 
Murat Dayının metaneti ve ıecaati ve Hamude 
Beyin eyaleti bizzat dolaşıp her tarafı itaate 
sokması sayesinde Tunus sükUnet ve refahla 
ya§adL Murat Kaptan 1050 de öldü. Yerine 

defterdar Uzun Ahmet Hoca, dayı oldu (7). 
ltten anlar, mülayim, kirnil bir adamdı. Aha

linin teveccühünü kazanmı§b. Dayılığının ip
tidasında Malta ,övalyeleri Golet'e taarruz 
ederek oradaki gemileri yakınağa cür'et et_ 
mişlerdi. Yıkılan kalenin yerine paditahın 

müsaadeaile yaptınlmıt olan burç, limanı mu
hafaza edemiyordu. Ahmet Hoca buraya bir 
burç daha ilave ettirdi (1650) (8). 

Mahmut Beyin töhret aldığı adı Hamu
dedir. iSabasının beyliği zamanında eyaletin 
askeri kumandanlığını 'derubde etmit ve mu
vaffakıyetli .hareketler yaparak şöhret alrnı§b. 
Serberiler ve Araplar bunun korkusundan 
muntazaman vergilerini ıveriyor lve rahat otu
ruyorlardı. Maamafih Hamudenin çok zaman 
çalttması icap etti. IEvvela (Kef) teki lbn 

(1) 1613 den 1621 senesine kadar alman 
gemilerin 447 si Hollanda, 193 ii Fransızı 120 
si İspanyol , 60 r İngiliz, 56 sı Hanseatik bU
hükOmetlerine aitti . Yakılan ve batırılanlarla 
ehemmiyetsiz ve küçük gemiler bu hesaba da_ 
hi! değildir. (Viktor Pike). 

(2) Divanı hümayun mühiınme defteri, 
numara: 80, sayfa: 112, 113, sene: 1022. 

(3) Kamusillalam (Cezayirli) diyor. 
(4} Vak'antivis Esat Efendi. 
(Ş) Vak'anüvis Esat Efendi. 
(6) Murat Kaptan (ganaimi babriye) 

hakkında bir kanun yaptırrruıtır. 

(7) Esat Efendi, Kamusülalam, Forbige. 
(8) Forbige. 
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Şelf!luf'ları oradan kovdu ve reisierini öldür
dü. Sonra aşırlardanberi Tunusun garbı ce. 

nuhisinde eşkiyalık ve hırsızlıkla geçinen ka
bilelerin tiizerine gitti. Bunları da dağıttı. 

(Han:uname) ve !daima hali isyanda olan (Ce. 
rid) kabilelerini itaate soktu. Hamude Bey 
hıristiyan hükumetleı-ile de sulh yaptı. On 
dördüncü Lüiye sefir gönderdi. Zamanında 

Tunus hiçbir zaman nail olmadığı ·rahatlığa 

eri§mişti ( 1). 
Hamude Beyin kudreti ziyadeleştikçe 

dayıların da ehemmiyeti azalıyordu. Ahmet 
Hoca IDayı 1( 1057 - Üi47) de öldü. Yerine Ha
mude Beyin tensibi ile \bölükbaşılardan Hacı 

Mehmet dayılığa geçti. rlyi !huylu ıbir adamdı. 

Bu sırada Mahmut Bey oğlu ~urat Beye 
Yusuf Beyin ~zını <ıldı. Tunusta §imdiye lka. 
dar lotisli görülmemiş parlak ve zengin bir •dü
ğün yaptı. Mahmut Dayı (Hamude Beyle çalı
şıyor, ·memleketin imarile uğr~ıyordu. Kır. 

van ,Yolundaki büyük köprü Mahmut Dayının 
eseridir. !Mahmut Dayı da '(1063 - 1652) de 
ölünce yine Hamude Beyin reyile Uiz Hacı 

Mustafayı dayı yaptılar. Hamude Bey zama
nında korsanlık oçok parlakb. Avrupalılar hep 
birden bunl;ıra ıkarşı ılıareket ve taarruza ka. 
rar vermitlerdi. 1654 te Rober Blak kumanda. 
sında bir Ingiliz filosu bu maksatla Akdenize 
çıkmıştı. Bu filo •Golet'e geldi. IstiMcamları 
topa tuttu ve susturdu. Limandaki gemileri 
yakb. Trablusa ~itti ve oradan da Cezayire 
döndü. 'Bütün yapabildiği /biraz !esiri geri al
maktan ibaret •kaldı. (1066 • 1655) (2). 

Tunus beyi Ingiliz donanmasının yıktığı 
ka1e ve ,burçlan daha kuvvetli ı'yaptırdı. Ye-

• niden tabyalar ilave ettirdi. Lim<ınm içine ve 
dı~ına demir ve muhkem zincirler çektirdi. 

Hamude Beye tarafı devletten paşalık ve
rilmi§ ve gelen fermanda (paşa zade) denile. 
rek ~eref verilmişti. MUhtelif vesilelerle pa§Bya 
hün'kar ilisanlar ve hil'atlar göndererek kadri
ni, '§anını yii!<seltmişti. 

Mahmut .Paşanın üç oğlu vardı. Birisi 
Tunusta, ikincisi Sus •beyi, üçüncÜsÜ! Cerid 
beyi idi. Otuz bir senelik devamlı çalışma 

Mahmut P~ayı 'Yormuştu. Kendisi ibiarz İsti
rahat için istifa etti (1072 • 1661). Memleke
tin idaresini oğlu Murat .Beye bıraktı. ~stira
bat zamanmda da boş dumuyarak hayırlı iit-

lerle meşgul oldu. Bir camı, bir hastahane /Ve 

birçok çeşmeler yaptırdı. Sular getirdi , Kı~

vanda bir türbe bina ettirdi. Ulema ve şua:· 'ly! 

yanına toplıyarak bunların müsahab:!sile va
kit geçirdi (3). (1075 ı - 1664) de vefat etti. 

Mahmut (Hamude) Paşanın istifası 

üzerine büyüik oğlu :Murat Bey Tunus beyi oL 
du. (1075 - 1664) de Mustafa Dayı vefat etti. 
Yerine Karagöz Hacı Mustafa getirildi. Hey
betli bir adam olduğundan uza!i, yakın herkes 
kendisinden korkardı. Fakat biraz sonra çıL 
dırdı. Mecburen aziolunarak dayıhğı Elhaç 
Mahmut Dayıya (Hacı oğlu namile maruf) 
verdiler ( 4). 

Bu senelerde korsanlık yine büki!m si:7i:
yordu. (1079 - 1668) de divanı hii.mayı.mcl:n 

gelen emir Üzerine 'Tunus ;ve Cezayir ocakları 
Giı·ide on ,kalyon gönderdiler (5). 

Tunusun ecnebi hükumetlerle münasebe. 
ti Cezayirden daha mülayim idi. Fransa ile 
sulh yapılmış ve (1073 - 1662) de Ingiltere 
ve Hollanda ile uyuşulmuştu. Evvelki dayı 

Hacı Mustafa Fransa .mümessili Dül<: dö Beau
fort'la Fransızlara çok faydalı bir muahede 
yapmıştı. 

Hacı Mahmudun mizacı garip olup <ıh. 

karnında perişanlık zuhur etmekle (1080 -
1669) da çıkarılıp yerine, Tunus idt-ft~rdarı 

olan, Elhac Şaban Hoca • dayı ıoldu (6). 

Görünüşte iyi huylu ıolan Şaban Hocanı'l 

eline !kuvvet geçince ahalinin malını a!mağa 
kalkıştı. Beyin nüfuzuna !karşı 1koymağa yel
fendi . Fakat Murat Bey daha kuvvetli idi. Bi. 
naenaJeyh hem beye karşı mağlup oldu, hem 
de aralan bozuldu. Kuvvetle yapamadığını hi
le ile !yapmak için gizlice suikastler tertip et-

(1) Vikt<ır Pike, 
(2) Forbige. 
( 3) Forbige. 
( 4) Fotbige, Mustafa Day ı ahaliye kar~ı 

çok sert davrandığından aziedilip öldü11üldü. 
~ünü ve yerine 1667 de Hacı Mehmet oğlu 
getirildiğini ve bu da çocukluk derecesine g el
miş bir ihtiyar olduğundan 1669 da azioluna
rak Şaban Dayı geldiği!;i yazıyor. 

( 5) Silihdar Mehmet Ağa Tarihi, cilt: 1, 

sayfa: 480. 
(6) Vak'·anüvis Esat Efendi. 



rneğe uğraştı. Murat Bey bu tertibatı duydu 
ve tuzağa düşmernek için şehir baricine çıktı. 
Mesele şayi oldu. Asker ve zabitan Murat Be. 
yi sevdikleri için fesatçı dayıyı azi ve 1083 se
nesi zilhiccesinde (Zagvan) ,a sürdüler. Mu
rat Beyin reyile dayılığa ,Menteşeli Hacı Meh. 
medi getirdiler. _ 

Mehmet Dayı zaptü •rapta ıkadir değildi. 

Murat Bey her sene adet olduğu ıveçhile mem
leket içine vergi toplamağa gitmişti. Tunusta 
değildi. Yen içerilerden biı· kısmı toplanıp da
yının aziine kalkıştılar ve bunu da tutup Zag-. 
vana süreı-ek (1083) senesi nihayetinde Laz 
Ali) i day ı yaptılar. 

Ali Dayı Murat Beyi ortadan !kaldırmak 
için hazırlıklara basladı. Başına hayli şerirler 

topladı. Vali konağır.a ,hücum ederek yaktı. 
Y eniçerilerin ayaklanarak Hacı Mehmedi da
yılık tan indirdikleri Murat Beye haber veril
diği zaman geri döneı·ek Tunusa geliyordu. 
Ali Dayının konağı yakması sırasmda şehre 

geldi. Asilere hücum ederek büyük bir ıkıtal 

oldu. Buna (Melaşin vak'ası) denildi. 
Bu kıtalde ·Ali Dayı da öldürüldü. ( 1084 

ortası) dayılığa Murat Beyin tensibi ile Cemel 
lakaplı Hacı Memi intihap olundu (1). Şazili 
tarikatından afif ve fukarayı sever bir zattı. 

(1083 • '1172) de Marki dö Martel ku
mandasında bir Fransız donanınası 1665 sene
sinde yap.lmış olan muahedenin bazı madde
lerinin bozulduğu iddiasile Tunı•sa gelerek 
bir lgözdağı vermiş ve gitmişti. 

Murat Bey kendi aleyhindeki teşebbüs. 

leri, suikastleri izale ettikten sonra amiri mut
lak kaldı. Bardo sarayı-ıa bir hükümdar gibi 
kuruldu. Oğullarını sancaklara tayin etti. Ve
fatına kadar sükiinetle yaşadı. Bunun da ha. 
bası gibi birço!< hayrab vardır. Murat Bey 
(1086 • ~675) te öldü (2); Mehmet Elhafs 
isminde bir amcası ve Mehmet, Ali, Ramazan 
isminde üç ıoğlu vardı. Ramazan Bey küçük
tü. Ehemmiyeti yoktu. Mehmet ve Ali Bey. 
ler babalarından miras kalan Tunus mirliva
lığını oaylaşmak için nizaa ıhatladılar. Bunun 
neticesi de memlekete fenalık gE-tirdi. Mehmet 
Bey kendisinin yaşça büyük olmasından dola
yı her halde kazanacağını ıümit ederek bey ıin. 
tihabını divana terketti. Divan ise hep ümit
terin aksine olarak arn"calan Mehmet Hafa Be-
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yi intihap etti. Bundan müteessir olan Meb. 
met ·Bey hemen ıehirden çıktı ve dııarda ta
raftarlannı başına toplıyarak geri döndü. Şeh
re geldi ve beyliği cebren zaptetti ( 1086 • 
1675). Bu sırada Istanbuldan beylerbeyiliğe 

tayin edilmiş olan pa§.a da geldi (3), fakat bu 
hadiseye kimse ebemmiyet bile vermedi. 

Mehmet Bey beylerbeyini getiren gemi
nin mevcudiyetinden istifade ederek amcasını 
bu gemiye koyup lstanbula yolladı. Dördün
cü Sultan Mehmet hukuku hükümdarisini 
kuvvetlendirrnek ve beyterin nüfuzunu eksilt. 
rnek için ıMebmet Elbafsı beyliğe tayin ve 
kapıcıbaşı Kasım Ağayı dalcuz kalyondan 
ibaret bir filo ile 10 cemaziyelaahır 1087 de 
Tunusa gönderdi. Donanma Tunusa gelince 
bu teşebbüsün imkansız olduğunu gördü. Aha
li ve ayan Mehmet Elhafsi Bey ile mukaddema 
aralarında büyük bir düşmanlık olduğundan 

mekir ve hilesinden ihtiraz etmekte oldukları
nı müş'ir bir mahzar verdiler. Donanma da ge
ri döndü. 8 zilkade 1087 de lstanbula geldi. ( 4). 

Mehmet Bey emirülevtan olduktan sonra 
kardeşi Ali ,Beyi sıkı nezaret altında tutuyor
du. Buna rağmen Ali Bey bir vasıla bularak 
Kastantine kaçtı ( 1087 - 1676). Derhal civar 
kabileleı-le müzakerelere batladı. Taraftar 
peyda etti. Kostantin Beyi Deli Abdurrahman 
Beyin himayekar nazariarı önünde kardeıine 
karşı bir !kuvvet :lıaz;ırladı ve büyük kardeıine 

taarruzla (Cebelüssalat ~ Cebelü Oatad) da 
Mehmet Beyi bastı, bozdu ve ordugilımı zap. 
tetti. Fakat ertesi !günkü muharebede Meh

met Bey galebe !etti ise de imdat almak üzere 
geri çekilmek ihtiyacını gördü. Tekrar taarru-

( 1) Vak'anüvis Esat Efendi. Fotibige 
(Mami Cemal) olarak yazıyor. 

(2) Viktor Pikte zehirlenerek öldü diyor. 
(3) Forbige bu pa§anın ismini yazmıyor. 
(4) Tarihi Ra§it, cilt: 1, sayfa: 331, Meb. 

met Hafsi Pa§arun ve Trablusa gönderilen İb
rahim Pa§anın kabul edilmeyip geri gönderil· 
mesi üzerine sadn ali sarayında şeyhislam, 

vüzera ve ocak ağaları toplarup müzakere et• 
mişler ve neticede böyle uzak memleketler 
ahalisini mülayemetle tutmak işin ehveni ol. 
duğundan muratlarrna müsaade olunmuştur. 
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za 81'çerek Ali Beyi Sbıtla'da baskına uğrat. 
b ise de askerleri pek erken ·yağmaya batla
dıklanndan Ali Bey tekrar hücum etti ve son 
galebeyi kazandı. Bunun üzerine herkes Ali 
Beye taraftar oldu ve itaat ettiler. Mehmet 
Bey (Kef) tarafına çekilmitti. Ali Bey buna 
kartı yürüd~ Fakat Mehmet Bey yine adam 
toplıyarak kuvvetlenmitti. Ali Beye galebe 
ederek Tunusa girdi (1088 - 1677). Ali Bey 
Cebelüssalat taraflarında kalmı§b. Mehmet 
Bey kardetinden büsbütün kurtulmak üzere 
yaptığı taarruzda yine ,mağlup oldu (1). 

Iki karde§in nöbet nöbet galip ve mağlup 
döğüttüğü .sırada Tunustaki dayılarda da 
epeyce değitildik oluyordu. 1084 ,de dayılığa 
geçen IMami Cemal ı1088 de aziolunarak Biçare 
yahut Biıare 1lakaplı defterdar Hacı ,Mehmet 

dayı olmu§tu. ,Bunun dayılığı üç ay sürüp tek. 
rar Mami Aımal dayı ~yin olunmuştu. Fakat 
o sıradaki kan§ıklıkta hiçbir tarafa yaranamı
yacağını ve ba§tna bir felaket geleceğini aniı

yan Mami ID ayı bir ızaviyeye . çekildi, saklan dı . 

Kendisine teminat verilerek zaviyeden alına. 
rak (Kaf) Elkef ,taraflarında olan Ali Beye 
gönderildi. Yerine (Uzun fAhmet) da:yı ıoldu. 

Fakat /dayılığın üçüncü günü Ali Beyin dayı
lığa tayin ettiği balıriye reisierinden Dabag 
Mehmet geldi ve Uzun Ahmet istifa ettise de 
idam edildi (2). 

Ali Bey Tunusun idaresine göndermit 
olduğu Dabag Mehmetten emindi. Kardetinin 
tamamile bozulduğuna da kanaatİ olduğundan 
o taraftan da korkusu yoktu. Hükumet için 
paraya çok ihtiyaç ardı. Bunun ;için yanında
ki askerle vergi toplamak için Cerid tarafları. 
na ıııitti. 

Kabilelerden para almak daima böyle as
ker gönde~rek ve bey bizzat dola§arak müm
kün oluyordu. Fakat Mehmet Beyin Tunus 
tehrinde çok taraftarlan vardL Ali Beyin 
uzaklatmasından istifade ederek toplandılar 

ve .Dabag Mehmede hücum ettiler. Dabag da 
(Kasaba) yani iç ikaJeye çekildi: Mehmet Bey 
taraftarlan Mehmet Beyi ı Tunus mirlivası ola. 
rak ilan ve Sakızlı Hüseyini dayı nasbettiler. 

Ali Bey bu itleri haber alınca hemen Tu
nusa doğru yürüdü. Mehmet Bey kartıama çı
karııık olan kavıada Ali Bey ~ndı. Bu 11ra.. 

da Dabag Mehmet te kaleden çıkarak şehri 
tekrar almış ve birkaç gün ciayılık yapan Sa
kızlı Hüseyini öldürmÜ§tÜ (1089 - 1678). 

Bu sırada Mehmet Elhafsi Pa§B beyler. 
beyilikle Tunusa geldi. Beylerbeyilik ıkimsenin 
ehemmiyet vermediği bir makam olduğundan 
yeğenieri buna ses çrkarmadılar. Fakat Meh
met Elhafsi Pata iki kardetin döğü§mesinden 
istifade ederek beylerbeyilik makamının eski 
nüfuzunu canlandırmağa çalı§ıyordu (3). 

Ali Bey bilfiil bey olmakla beraber Meh
met Bey hala kendi mağlubiyetini itiraf etmi. 
yor ve ~rdeıine hücumlar yapıyordu. Bu hü

cumlarda hep mağlup oluyordu. Maamafih 
(1091 • 1680) de Ali Beyi bir mağlubiyete de 
uğratmıştı. Ali Beyin karde§ile mücadelesi ye. 
ti§miyormuş gibi iki düşman daha çıktı. Birisi 
amcası ve beylerbeyi olan Mehmet Elhafsi Pa
§8 ve diğeri Cezayirlilerdi. 

Cezayirliler Tunusun bu karışıklığını 

müdahaleye pek müsait bulmuılardı. Cezayir 
Dayısı Hacı Mehmedin damadı Baba Hasan 
bir ıordu ile Tunusa yürümekte idi. Maksadı 

da Tunuata senelerdenberi sürüp gelmekte 
olan karıtıklığı düzelterek rahatlık temini idi. 

Mehmet Elhafsi P_aşa pemen Cezayirliler tara
fına koıtu. Onlarla birleş ti. Fakat Ali Bey 
Baba Hasanın askerini de bozdu. Cezayirliler 
memleketi ayaklandırmak.. iatedilerse de ;ana 
da muvaffak olamadılar. Beylerbeyinin kendi. 

lerile ~san birietmesi bir kuvvet temin etme
mitti. Binaenaleyh Cezayirliler mütevassıt va· 

ziyeti takındılar. Iki karde§i barıştırdılar. 

Mehmet Bey oilunu rehme olarak Ali Beye 
verdi. !Mehmet Elhafai Pa§B da beylerbeyiliği

ne devam etti. Baba Hasan Cezayire döndü. 
Memlekette biraz sükunet oldu (4) (1091 -

1680). Fakat çok sürmedi. Mehmet Elhafsi 
Pa§B beylerbeylerin eski nüfuzunu yürütmek 
istiyorduı. Fakat elinde kuvvet yoktu. Bu ihti

lafı lstanbula bildirdi. Kendisi de §ehirden 
çıkb. Istanbuldan bir kapıcı Tunus ahvalini 

( 1) Forbige. 
(2) Vak'anüvis Esat Efendi. 
( 3) Vak'anüvis Esat Efendi Mehmet EL 

hafsi Pa~nın 1081 de geldiğini yazıyor. 

( 4) Forbige. 



gelmi,ti Ahvali anladıktan sonra beylerbeyi 
ile ıberaber lstanbula döndü (1). 

Paşa gittikten sonra Ali Beyle Dabag 
Mehmet arasında geçimsizlik çıktı. Müfsitler 
asılsız şeylerle bunları biribirine tutuşturadu. 
lar. (1093 - 1682) .de Ali Bey Dabag Mehme
di tutturup boğdurttu. 1093 şevvalinde Ali 
Beyin muvafakatİ ile dayılığa Ahmet Çelebi 
geldi. 

Çelebi, içi dışına uymaz müfsit birisi 
idi (2). lstibdada ve /Mehmet ve Ali Beylere 
galebe etmek .çarelerini düşünmeğe, onları 

iziale edip tek başına kalınağa hazırlanmağa 

başlamıştı. 

Ahali ise beylerin senelerdenberi süren 
kavgalarınlan hıkmış 10lduklanndan ıleendilerini 
sükünete kavuşturacağını vaadeden Çelebiye 
taraftar idiler. Ali Bey eyaJet dahiline gittiği 

bir sırada Çelebi iki karde§e ıkar§ı olan ni
yelini meydana koydu. Şehrin içinde bile tah
kimat yaparak Ali Beye karşı koymağa rve içe
ri sokmamağa karar verdi. Ali Bey dönüp 
şehre gelince Çelebinin mukabelesine uğradı. 

Ali Bey yanındaki kuvvetle şehri kuşattı. 
Bu sırada ~ehmet Bey de kardeşine hücum 
ederek galip geldi ve ıleendi ıbeyliğini ilan etti. 
Ali Bey de kardeşinin kendi yanında rehine 
olan oğlunu öldünnek vahşetini yaptı. Ihtimal. 
ki •Mehmet Bey Ahmet Çelebi ile evvelce 
uyu§muş idiler, fakat Mehmet Bey mirlivalığı 
alınca Ahmet Çelebi ona karşı da tahaki<üme 
kalkıştıı Bu hal biribirine düşman olan iki 
•kardeşin ittifak ederek Ahmet Çelebiye karşı 
durmalanna sebep oldu '(3). Ahmet Çelebi 
kuvvetli idi. Beylerin her teıebbüsü neticesiz 
kaldı; binaenaleyh hariçten kuvvet bulmak 
lazrm geldi ve Cezayire müracaat ettiler. Ce
zayir Beylerbeyi Mezomorto Hüseyin Paıa 
kahyıuı Ihrahim Hoca kumandasile bir ordu 
gönderdi. Bu kuvvet (1095 - 1684) de Tunw 
eyaJetine girdi ve şehri muhasara etti. Çelebi
nin taraftarlan çoktu. Cezayir kuvveti surlann 
etrafında iki sene kadar kaldı. Fakat zaman 
geçtikçe şehrin içindekiler sıkılıyor ve gittikçe 
döğüşmekten bıkarak Çelebiyi brrakıyorlardı. 
Çelebi, taraflarlannın azalıp ta artık dayan
mak imkanı kalmadığını görünce geceleyin üç 
dört arkadaşile kaçınağa teşebbüs etti; fakat 
tutularak Cezayir orduaile bulunan Mehmet ve 

Ali Beylere getirildi; tehir kapılanru açtı ve 
beyler ordu ile şehre girdiler (1097 - 1686). 
M~zomorto Hüseyin Paşa bu vak'alan latan
bula Ali Beyle karde§i Mehmet Beyin nadim 
ve pişman olup itaat ve inkiyatlan ve cürüm
lerinin affi için müracaat etmekte oldukları 
~eklinde arzetti; padişah .da bu beylerle diter 
kardeşleri Ramazlan Beyin ceraimine kalemi 
affi husrevane çekti; birkaç senedenberi Ce
zayir askerinin gelip geçmesi dolayıaile reayıı
nın çektiği sıkıntıyı izale için serbayraktar 
Yusufu gönderdi ve Cezayirlilerle Tunus ayan 
ve eşrafının ~stişare ederek üç kardeşten han
gisini münasip görürlerse ınahalli sanc!i'a ya
ni vatan beyliğine tayinini inha edip diğer iki.. 
si devleti aliyyede istihdam olunmak üzere 
Yusuf ile lstanbula ~rsalini ve Cezayir beyler
beyinin Cezayire ,gidip emir almadıkça tekrar 
Tunusa gelmemesini ,ve elyevm Tunus kalesi. 
le içinde olan ümmeti Muhammedi tazyil< ve 
top ve humbara ile tahvif etmeyip biribirlerile 
iyi geçinmelerini Cezayir ıbeylerbeyine ve Tu
nus Beylerbeyi Mehmet Pll§a ile Tunus dayı
sına bildirmişti (Evahiri 'cemaziyelahır 1097) 
(4). Tunus beylerbeyiliğine Mehmet Elhafsi 
Paşadan sonra Tunus defterdan Mehmet Bek. 
ta§ Paşa tayin olunmuştu. Tunuata val<ayi pa
dişahın arzusu gibi 1geçmedi. Dayı iskat edil
mişti. Mehmet Bey vatan beyi ve Ali Bey de 
dayı plmu§tu. Fakat bu taksime iki karde§ te 
memnun değildi. Her biri diğerini ortadan 
kaldırmak arzusunda idi. 

Galipler şehre girerken haksız çok kan 
dökmütler, mal yağına)aımtlar, ahaliye sata§. 
mıtlar, türlü türlü ta§kınlıklar yapmı§lardı. 

Ahali ile Tunus askeri bundan dolayı çok kız
gın idiler. Bu kızgınlığın doğurduğu kin bü
yüyereık halkı intikam alınağa aevketti. Ahali 
ayaklandı; beylere hücum ettiler. Beyler bir 
feaat çıkaramaması Iiçin evveli mahpus bulu. 

( 1) •Mehmet Elhafııi Paşa İstanbul da ve
fat ederek cenazesi Tunusa getirilerek gömül
müştıür. 

(2) Vak'anüviıı Esat Ef~ndi. 
( 3) Forbige. 
(4) Divanı hümayun mühimme defteri, 

SaCfet Beyin Kaptan Mezomorto Hüaeyin 
Paşa kitabı, sayfa: 120. 
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nan Çelebiyi boğdurdular (Recep 1097-
1686) (1). 

Halk ile beyler arasındaki çarpıtma esna
sında Ali Bey bir kurşunla vurularak öldü. 
Mehmet Bey isyanı yabştırarak dayılık ve va. 
tan beyliğini uhdesinde cemetti. Rakibinden 
kurtulmuş olmanın sevinci kardeşinin katille
rini tutup cezalandırmak vazifesini bile unut
turdu. 

(1096 - 1685) de bir Fransız donanınası 
Tunus önüne gelerek bazı esirleri istemişti. 

Memleketin en karışık zamanında yapılmış 

olan bu teklif hemen kabul edilmiş ve istedik. 
leri verilerek [donanma savulmuştu (2). 

Mehmet Bey rakipaiz olarak kalınca crok 
iyi idare adamı meziyetlerini gösterdi. 

Mehmet Bey, Mehmet Bektaş Pa§& ile çok 
iyi ıanlaşmıştı. Ahaliye ve nkaraya karsı mer
hametli idi. Büyük ve güzel binalar, çeşmeler 
yapbrarak memleketi imara çalışıyordu. Aske
re sözü geçiyordu. Vergiler muntazaman top. 
lanryordu. ,Memleket intizam ve sükunete gir
mişti. 

Mehmet Bektaş Paşa (1100 - 1688) de 
öldü. Oayılığa Mehmet Beyin kardeşinin oğlu 
Ali getirildi. Beylerbeyliğe de tarafı devletten 
Mustafa Paşa geldi. Ali Dayı da iyi adamdı. 
Mustafa Paşa ve Mehmet ,Bey ve Ali Day• 
eyaletin iyiliğine çalışıyorlardı. Osmanlı hü. 
kumetinin istediği donanmayı gönderiyor ve 
korsanlıkla da uğraşarak eskisi gibi ganimet
ler getiriyorlardı. 

1101 senesinde A.ık:denize çıkarılacak 

ciananmaya locaklann da ittiraki için padişah 
tarafından emirler gelmit ve beylerbeyine, da
yılara bil'atler, askerlere ihaanlar gönderili. 
yordu (3). Bu meyanda Tunusa da yedi bin 
altın, beyleroeyine esvap ve Ali Dayı ile Meh
met Beye ve yeniçeri ağasına hil'at gelmitti. 

1103 cemaziyelahınnda yine padi.şah bil
at ve esvap göndererek reisierin Kaptanı Der. 
ya Yusuf Paşa ile birleşip AkdeniZ' adaları ve 
kıyılarını muhafaza etmelerini ferman eyle
mişti (4). 

Divanı hüınayun Cezayirde olduğu gibi 
Tunuata da Fransız menfaatini koruroağa .çok 
çalışıyordu; Fransızlann avukatlığını deruhde 
ile Franeız aefirinin dediklerini hep doğru di
ye kabul ile reisieri haılıyordu. 1102 aeneai 

şahanının evaili tarihli hükmünde Franca tay. 
fası devleti aliyyenin kadimdenberi sadakatle 
dostu ve oca.~la da sulh üzere iken iki Fransız 
gemisi memleketlerine giderken Tunus gemi
lerine rastgelip muharebe kastetmeyip istia
liim etmişler iken gemileri zapt ve içindekiler 
esir olunduklarından Kaytanı Derya Ihrahim 
Paşa vasıtasile tahliyeleri mukaddema emir 
buyrulmuşken hala bu emir yapılmadığından 
elerhal Fransızlann ve mallarının geri veriL 
mesi ıve müsteemeır tayfasına şeraiti sulha 
muhalif teaddi vuku bulmamasının rüesaya 
tebliği irade kılınıyordu (5). 

1103 Cemaziyelevvelinde divanı hümayun 
Tunua dayısı olan Ali Daymın bazı husus için 
asitanei ısaadet tarafına gelmesi iktiza etmekle 
yerine diyanet ve istikamet memul bir kimse
nir. ocaklu tarafından .İ."ltihap ve tayini ile Ali 
Dayının lstanbula gönderilmesini beylerbeyine 
emretmişti (6). 

Cezayir Dayıaı Şaban Dayı Tunus beyle. 
ı inin f'asla ittifak etmiş olduğunu haber al
mıştı. Bu haberin doğru veya yanlış olduğuna 
dair bir vesika yoksa da Faslıların Cezayire 
karşı bir tefevvuk elde etmek Jıususundaki 

menfaat ve arzuları buna ihtimal verdirir. Şa
han Dayı Tunudulann birkaç senedenberi Ce. 
zayirin <ıiişmüş olduğu zaafından istifade ede
rek !ark mıntııkalarına saldırmak tasavvurla
nnda olduklannı anlamı§tı; fakat bunların 

hepsi ihtisas ve istihbarattan ibret olduğundan 
bunlardan hiç bahsetmiyerek 1100 seneainde 
kaçıp tı'unusa iltica etıniş olan sabık Cezayir 
dayısı lbrahimin mal ve erzaklarının Tunuslu. 

(1) Vak'anüvis Esat Efendi. 
(2) Forbige. 
(3) Divanı hümayun ııi.ihimme defteri . 

numara: 99, sayfa: 35. Evaili cemazi yelevvel 
1101. 

(4) Mühimmei Rikap, numara: 102, say. 
fa: 133. 

(5) Divanı hümayun mühimmc defteri, 
numara: 101 , sayfa: 57. 

(6) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 101, sayfa: 134. Sonraki vakayie na
zaran Ali Dayı kendisi için meş'um olması pek 
muhtemel olan İstanbul seyahatini yapmaıruş
tır. 



lar tarafından zapt ve gasbedilmiş olmasını ve
site ittihaz ederek Tunus üzerine yürürneğe 

hazırlandı. Tunuslular bu hareketi hemen 
lstanbula bildirdiler. Divanı hümayundan eva
hiri recep 1104 de Tunus, Trablus ve Cezayiı· 
beylerbeyileri, dayılan ve sair rüesasına ve 
yoldaşlarına yazılan bükümde aralarındaki 

düşmanlığı kaldırarak komşuluk adatma ria. 
yet etmeleri ve aralarında ihtilal varsa emri 
götüren mübaşir marifetile şer'an hallolunma
sını ve eğeı· orada halli mümkün 'değilse iki 
ocaktan da seçilecek vekiller lstanbula gönde
rilip divanı hümayunda vüzerayı izam ve kadi
askerler huzurunda şer'ile dava görülüp ih. 
kakı hak olunması bildirilmişti. Kapıcıbaşı Os
man Çavuş bu emri Tunusa tebliğ etti ve Ce. 
zayire de tebliğ için harcırabını alarak gemiye 
bindi. Fena tesadüf olarak ,bu gemi Napoli ge
micileri tarafından tutularak Osman Çavuş 

esir edildi. Emir de Cezayire tebliğ olunamadı. 
Tunuslutann Fasla ittifakına karşı Ceza

yirliler de Trablusgarplılarla uyuşmuşlardı. 

Tunuslutardan Çakır Mehmet isminde biı· ser. 
seri Şaban Dayıya sığınarak mumaileyhin Tu
nus üzerine olan taarruz tasavvurunu teş

vik ve tacil ediyordu. Şaban Dayı Tunus üze
rine yürüdü. Bu vakayii çok güzel , tasvir eden 
hüküm aşağıda yazılmıştır (1): 

Cezayirigarp Dayısı Şaban Dayı ve ye
niçeri ağasına ve bölükbaşılanna ve ocak ih
tiyarlarına ve sair yoldaşlanna hüküm rki: 

Darülcibadı Tunus Vatan beyi ve dayısı 
ve müftü ve kadısı ve müderris ve uleına ve 
suleha ve yeniçeri ağası ve kul kabyası ve 
yayabaşılan ve bölükbaşılan ve odabaşıları ve 
sair ahalisi dergahı muallama mahzar gönde. 
rip sabıkan Cezayir Dayısı İbrahim Dayının 

emval ve erzakını kabzeylernişsiz deyu üzer
lerine varmak ,sadedinde olduğunuz geçen se
ne tarafı devleti aliyyeme arzı mahzarla ilam 
olundukta ..•.....•...•. 
Filhakika Tunuslularla davanız varsa ter'ile 
görüılüp fasıl ve hasm ve beyniniz tevfik ve ıs. 
lah olunmak için dergahı muallam kapıcıba
şılanndan Osman mübaşeretile size ve Tunus 
ocağı ahalisine evarnırı terife gönderilmişti. 
Bihikmetullahitaali vusulü müyesser olma
makla Trablusgarp ocağile maan kalkıp Tu
nus Üzerine gelip bazı kılarn top ve cephane-
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!erin ahz ve zapt ve Tunus kalesi muhasara ve 
içinde olan ümmeti Muhammede ve ibadetgah 
olan cevami ve mesacit ve medaris ve rnektep. 
leri üzerine toplar ve humbaralar abp ibadul
lahın sagir ve kebir ve gani ve fakirinden ve 
sıbyan ve nisvanından nicesi payimal ve ol
günlerde salati hamse bile kılınmaz olup tat
ralarda olan kuraları dahi yağma ve garet ve 
herbirine isali mazarrat ve ol esnada taşralar
dan zahire gelmekliğe dahi mümanaat, hasılı 

ol diyann ahalisine hilafı şer'i şerif vazı ve 
hareket ve gadr ve teaddi eylediğiniz sem'i hü
ınayunuma ilka ve arz ve huzuru padişahaneme 
inha olunınakla nev'an hakkınızda tab'ı hüma_ 
yunum münharif olmuştur ....... Liecliza-
lik emirülmümeraülkiram Mehmet dame ikbale 
Cezayir beylerbeyiliğine naslıü tayin ve Tunus 
Beylerbeyiliği Ömer , dame ikbaleye tevcih ve 
beyninizi tevfik ve ıslah için dergahı muaUam 
kapıcıbaşılarmdan iftiharülemacidi velekanm 

dame mecde tayin ve irsal olunmuş
tur. Ehli islam beyninde dava vaki oldukta 
cenk ve cidal ve harp .ye kıta! sireti isiarnİyan
dan değildir. Allahü azimüşşanın emri teriline 
teslimiyet ve rıza gösterip muktezayı şer'i 

mutahhar üzere feysal verilmelidir. Sizin dahi 
T unuslulardan davanız var ise mübatiri mu
maileyh marifetile oltarafta şer'ile görülüp 
mucibi ~er'i şerif amil olup • • . . . • • • 
Meyanede geçen esbabı vahşet ve agraz ve mü
naferetten bilkülliye iğmaz ve iğraz edip mah. 
salı kelam içtima ve içtihat ve teadüt ve ittifak 
üzere olmanız aksayı muradı hümayunumdur. 
Bu misillü işe şuruunuza nzayı hüınayunuın 

yoktur. . . . . . • . • • . • • Tunus 
murabıtlarımn gerek mahallilerinden gerek ba
zı kılaıGdan alınan top, mühimmat ve cep. 
hanelerün yine kendulara teslim ve tahsili mil
safat eyliyesiz. Eğer oltarafta şer'ile ahvalle
riniz görülüp ihkakı hak olunmak bir veçhile 
mümkün olmaz ise ocaklannız tarafından ve
killer nasp ve tayin ve deri devletmedanma ir. 
sal eyliyesiz ki ahvaliniz divanı hümayunum· 
da vüzerayı izamım ve kazaskerlerim huzu
runda şer'ile görülüp icrayı şeriat ve ihkakı 
hak oluna. Şöyle ki bundan sonra yine miite. 

(I) Divanı hüınayun mühimme defteri, 
numara: 105, sayfa : 7 5. 

ŞimaliAfrika : 1 O 



euir olmayıp (Atiullah .) nassı lleri
mi ile amel eylemeyip emrime muhalefet eder
seniz inkisar ile bedduama mazhar olursunuz. 
Ona göre mülahaza edip biribirinize mazarrat 
isalinden feragat ve hüsnü vifak ve kernali it
tihat ve ittifak Üzere hareket ve in§aallahü
taala bundan akdem hattı hümayunu şevket. 

makrunumla muavnen gönderilen emri ıerifirn 
mucibince vakti fırsat fevt olmadan ocağınız 
gemileri ıimdiye değin gönderilmedi iae mu
kaddema fermanı hümayunum olduğu Üzere 
şüc'anı ıı-uzatı cihat itiyat ile memlü ve me§
hun kılınıp ihraç ve irsal ve vakti zamanile 
erişip donanınayı hümayunum kalyonlan ve 
gemileri ile maan cihadı aadada ve Sakız cezi. 
resi, iatihlasmda bulunup avni bakla memulü 
hümayunum olduğu Üzere düpnanı dinden ah
zı .intikam ile istirzayı hatırı hatiyrime ihti
marn eylemeniz babında. Evasıtı cemaziyelev. 
vel 1106. 

Bu emrin birer sureti de Tunus ve Trab
lusgarp beylerbeyiliklerine gönderilmişti. 

Tunus ve Cezayir donanmalannın pek lü
zumlu olduğu sırada iki eyaletin biribirile bo.. 
ğuşmaaı divanı hürnayunu çok mütteessir et
mişti. 

Şaban Dayı Tunus üzerine evvela Çakır 
Mebrnetle biraz kuvveti önden göndenniş ve 
Trablusgarptan gelen kuvvet te bunlarla bir
leşmişti. Arkadan Şaban Dayı gelerek yeti§ip 
kumandayı almıttı. 

Cezayirlilerin karşısına koşan Vatan Be. 
yi Mehmet Bey (Eikef) civannda vaki olan 
muharebede tamamile bozgunluğa uğradı. Bu 
bozgunluk haberini alan Ali Dayı Mehmet 
Beyin nüfuzunun kınldığına sevinerek hemen 
Ramazan Beyi mirlivalığa geçirdL Fakat Meh
met Bey rL'at ederek Tunus eyaleti dahiline 
değil Tunus şehrine çekilince Ali Dayı ile Ra. 
ınazan Bey gemiye binip kaçtılar. Şaban Da
yı da gelip şehri sardı (1105 - 1694) ve hük. 
mü hümayunda yazıldığı veçhile birçok fena
lıklar yaptı. 

Vatan Beyi Mehmet Bey Tunusa girince 
Ali Dayıyı ve kardeşi Ramazan Beyi kaçmış 
buldu ve (1105) zilkadesinde Ihrahim Hocayı 
dayılığa gerirdi. (I 106) rebiülevveline kadar 
Cezayirlilerle tiddetli muharebeler oldu. Oç ay 
kavganın sonunda Mehmet Bey de daha zL 

yade dayanamıyarak şehirden çıkıp dahile çe
kildi. Şaban Dayı da şehre girdi ve himaye et
tiği Çakır Mehmedi Vatan beyliğine tayin 
ederek Cezayire döndü (1). Çakır Mehmet 
Ihrahim Hocayı azil ile yeniçeri neferlerinden 
Mahmudu dayılığa getirdi. Çakır Mehmet ik. 
tidarsız, değersiz, ahlaksızdı. Tatar Mehmet 
isminde birisi meydana çıkarak Mahmut Da
yıyı, on üç gün daydıktan sonra, koğup yeri
ne geçti. Bu Tatar da cebbar, katildi. Çakır 

Mehmetle bir ayarda idiler. Ahali ikisinden de 
nefret etmişti. Çakır Mehmet kış vergilerini 
toplamak için eyaJet dahiline çrktı. Kırvaı:1a 

gidince ahali şehrin kapılarını kapadılar ve 
kendisine hakaret ettiler. Mehmet Bey Tu. 
nusun cenup mıntakalarına çekilmişti ve kuv
vetlenmişti. Çokırın bu vaziyetini anlayınca 

Kırvana yürüdü ve Kırvanlılarla beraber Ça
kırı bozup kaçırdı ve Tunus üzerine yürüye. 
rek hiç zorluk görmeden şehre girdi. Tatar 
Mehmet iç kaleye kapandı. Biraz mukabeleden 
sonra teslim olmak istedise de zulmünden b k
mış olan ahali tutup parçaladılar. Dayılığa 

yeniçeri zabitlerinden Yakup intihap olundu 
ise de ihtiyarlığından dolayı işlere bakamadı

ğından yerine (1 107) rebiülevvelinde Tunus 
Defterdan Hacı Mehmedi seçtiler. Mehmet 
Bey bununla çok iyi geçindi. Cezayirle olan 
ihtila.f, ortadan kalktı, memleket sökünete erdi. 
Fakat bu sırada Mehmet Bey öldü (17 rebiüL 
evvel 1108 - 1696). Venedikliler (I safer 
1106) da Sakızı almışlardı. lstirdat için devlet 
bütün gayretini, donanınayı muharebe edecek 
hale koymağa aarfediyordu. Cezıryirigarp ocak
lan gemilerinin bu harpte bulunması çok fay. 
dalı olacağından gelip donanınayı hümayunla 
bulutmalan için ferman gönderilmişti. Lakin 
o sırada Tunuslularla Cezayirliler ve hatta bi
raz da Trablusgarplılar biribirierine girmiş
lerdi. Ferman dinliyecek zaman değildi. Bina. 
eııaleyh o muharebeye gidernediler. Mezomor
to Hüseyin Paşa kumandasındaki Osmanlı 

donanınası Venediklileri mağlüp ederek 1106 
( 1694) recebinde Sakız geri alınmı§tı. Bu za-

(ı) Vak'anüvis Esat Efendi Çikır M 
medi ibni Şeker Mehmet diye yazıyor ve Meh
met Beyin damadı olduğunu söylüyor. Forbi. 
ge Çakar ve Grammont Çerkez Mehmet diyor. 



fer ocaklara tebliğ ve kendileri tekdir olun. 
du (1). 

1101 tarihinde Tunus beylerbeyisi, Mus
tafa Pata idi. Aziolunarak 1104 de Bozca ada
sına memur edilmitti (2). Tunus beylerbeyi
liğine Ramazan Paşa gelmişti. Tunuala Ceza
yirin bu kavgası eanasında Ramazan Paşa 

beylerbeyilikte idi. Divanı hümayun iki eyale. 
tin ihtiHlfına sebep Ramazan Paşa ile Mehmet 
Bey olduğunu hükmederek yahut Cezayirin 
o yoldaki i§'arına inanarak Tunus Beylerbeyi
liğine Ömer Paşayı tayin ve Mehmet Beyle 
Ramazan Paşanın rikibı kamiyabı husrevane· 
ye bilatehir ve bilatevakkuf hareketine emir 
vermişti (3). 

Beylerbeyile Vatan beyinin arzularile ls. 
tanbula gelmiyecekleri de divanca düşünüle
rek ayni tarihle Cezayir beylerbeyisine ve da
yısına hüküm yazılarak Ramazan Pata ile 
Mehmet Bey deri devlete gelmekten imtina ve 
gaybet ve ihtifa ederlerse iki ocak arasında 
fesada sebep olan mezkiir iki milisidin bieyyi. 
hal ele getirilip ve yanlarına ocak tarafından 
adamlar katılıp lstanbula izamlan talep olun· 
muştu (4). Fakat bu hüküm de neticeaiz kal
mış ve her ikisi de lstanbula gitmemişlerdir. 

Sabık Tunus Dayısı Ali Dayı otuz beş 

senedenberi Tunuata olup karada ve denizde 
hizmette bulunarak herkes kendisinden razı 

ve müteşekkir olduğundan ehlü ayalile Os. 
manlı memleketine gelmesine müsaade istemiş 
ve arzusu is'af olunarak murat ettiği yere git
ınesine mürnanaat olunmaması için tarafı hü
mayun Tunus beyleriH-yine emrolunmuş
lt;\111 (5). 

Cirbe adası Tunusa merbuttu. Arazisi 
vakıf olup Sultan Mehmet Han tarafından 
harerneynİ şerifeyne tahsis olunmuştu. Mezkıir 
adan;ın atarı ve gümrüğü ve Yahu di cizyesi ve 
beytülmal ve ihtisabı ve sair cüz'i ve külli rü. 
sumu örfiyesi maktuan beş bin kuruş tayin 
edilmiş olup ahalisi her sene Darüsaade ağa
sına gönderiyorlardı. Fakat Cirbeliler on. seneyi 
mütecaviz zamandanberi mezkiir parayı gön
dermedikleri gibi donanınayı hüınayun seEi
nelerile de hizmette tekilsüt ettiklerinden Da
rüsaade ağası Ali Ağa hünkara şikayet et
mitti. Padişah mezkur adanın dokuz senelik 
maktu vakfiyeai olan kırk bin kuruş ahali ta-
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rafından tamamen verilip her sene de beşer 
bin riyal kuruş gönderilmek ve bq kıt'a mü
kemmel ve mürettep sefinelerile gelip donan. 
mayı hümayun hizmetinde bulunmak üzere 
kendilerine müsaade edilıniş1 ve eğer bu şera

iti ifada tekasül ederlerse Vezir Hüaeyin Pa
şaya has olmak üzere verileceği hakkında 

fermanı hümayun sadir olmuttu (6). Fi evai
li zilkade 1108. 

Her nedense bu sureti tesviyeden sarfı 

nazar olunarak on be§ gün sonra diğer bir 
emirle be§ bin riyal kuruş her sene haremeyn 

( 1) Tarihi Osman! IMecmuası, sayfa: 
176, ı 77, ve mühimmc defteri numara: 106, 
sayfa: 15, Cezayirigarp beylerbeyine gönderi
len hükümden: 

Bundan akdem hattı hümayunu şevket
makrunumla muanven gönderilen emri şerif 

mucibince ocağınız gemilerile gelip cihadı aada. 
da ve Sakız ceziresi istihlasmda bulunmanız za
miri saadet semirimde suretpeziri taayyün iken 
gelip erişmeyip Sakız tarafına memur olan 
asakiri nusret şiarım ile donanınayı hümayu. 
num Venedik keferesinin sefaini menhusesile 
bir iki defa mukabele ve müşacere ve müsade
me edip avni hakla donanınayı hümayunum 
gemileri her defasın?:8 ,galip olup kapudane ve 
patrone ve eski kapudanesi hakisteri nayirei 
gazabı ilahi ve iki mavunası gark ve birkaç 
çektiri ve sefin leri arsai kahrü dernar olduk
tan sonra sair gernileri müdemmeren ve ımün.. 
kesiren firar edip böyle bir fevzü nusrete mu
vaffak olduğundan maada Sakız kalesinin da· 
hi fethi müyesser olmu§tur. Evabiri §evval 
1106. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 104, sayfa: 184, evaili recep 1104. 

(3) Divanı hümayun m\ihimme defteri, 
numara: 105., sayfa: 77, evasıtı cemaziyelev. 
vel 1106. 

(4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numa-ra: 105, sayfa: 77, evasıtı cemaziyelev· 
vel, 1106. 

(5) Divanı hamayun mühimme defteri, 
numara: 105, sayfa: 83, evahın cemazi yelev
vel 1106. 

{6) Divanı hümayun milhimme defteri, 
numara: ll O, sayfa: 8. 
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hazinesine teslim olunmak ve bet kıt'a gemi 
ile senebesene donanınayı hümayunda bulun
mak §artile mezkur adanın hasılatı Tunus 
ocağı gazilerinin alufelerine tahsis olunmu~. 

tur (1). Fi evasıb zilkade 1108. 
Tunuslular mirlivalığın bir aile arasında 

intikaline alı§kın olduklarından Mehmet Beyin 
kardeşi Ramazan Beyin mirlivalığa geçmesinde 
ittifak ettiler (1108- 1696). 

Ramazan Bey çok zayıf tabiatlİ ve derviş 

huylu, inzivaya maildi. Kendi maiyetinde bu
lunan Mazoul adlı bir Floransalının nüfuzu 
altında idi. Bu adam Ali Beyin oğlu Murat Be. 
yin ahali arasında çok itiban olup herkes 
kendisini sevdiğinden yerine geçmesi ihtimali 
olduğuna Ramazan Beyi inandırdı. Ramazan 
Bey de bu ihtimalin tahakkukundan korkarak 
yeğenini tutturup cerraha gözlerini oydurdu. 
Fakat cerrah gözlerini yalnız yaralayıp kör 
etmemitti (2). Murat Bey kör zannolunarak 
Sus kalesine gönderilip hapsedildi. Bir müd
det sonra Murat Beyin gözleri iyileşti ve malı
pesinden kaçtı. Cebelüssalata çıktı. Amcasının 
zulmünü herkese anlatarak merhametlerini 
celbetti ve etrafına hayli adam topladı. Tunus. 
lular da Murat Beye taraftar olarak ayaklandı
lar ve Ramazan Beye hücumla tutup öldürdü
ler. Yerine Murat Beyi geçirdiler (1 ll O • ra
mazan 1658) ve lstanbula keyfiyeti arzederek 
Vatan sancağı beyliğine tayin ettirdiler (3). 

Ahali Ramazan Beyi öldürdüğü zaman 
malını ve e§yasını yağma etmi§ti. Halbuki Ra
mazan Bey Vatan beyliğine geçince kardeşi 
Mehmet Beyden kalan mallardan ve kendi ta
rafından padi§Bha kırk bin kuru§ göndermeği 
taahhüt etmi§ti; fakat bu paraları göndereme. 
den öldürülmÜ§tÜ. Tunus defterdan bu para
lann tahsj)j kabil olmadığını ve Ramazan Be
yin malları yağma olunup mülkleri d& vakıf 
olduğund~n ve be§ fakir yetimi kaldığından 

bahisle lstanbula arzetmekle bittabi affi hak. 
kında hüküm geldi (4). 

Murat Bey emirülevtan olunca kötü huy
lanru meydana çıkardı. Haksız olarak mala ve 
cana taarruz etti. Her tüı:lü fisku fücuru yap
b. Ce7Ayirlilerle uira§mağa batiadı ve Dayı 
Mehmet Hocayı aziederek dayıbğa Deli Meh. 
medi get.irdi. Fas Jıal.ı:imi Molay lamaille itti
fakı yeniledi. Trabl•Jslulardan da yardım alarak 

(1112 - 1700) de Cezayir hududunu geçti. 
Kostantİn beyine iki defa galebe etti ve Kos. 
tantin önüne gelerek şehri ku§Bttı. Bu işlei" 

Cezayirde duyulunca Dayı Hacı Mustafa 
Kostantİn üzeri.ne yürüdü. Murat Bey de has
mının gelmesini beklemiyerek ona karşı git. 
ti. Setif ile Kostantİn arasındaki Abdünnuı· 

ovasında iki taraf karşılaştılar. Bu çarpı§mada 
Murat Bey tamamile bozuldu. Topçu~unu ve 
askerinin çoğunu zayi ederek bir iki bin kiti 
ile ve kendisine yardıma .gelmi§ olan Trablus
garp beyile beraber kaçtı, T un usa geldi. Mus
tafa Dayı bozgun düşmanı hududun ötesine 
kadar kovatadı (Rebiülevvel 1112). Murat 
Bey mağlup olarak Tunusa gelince dayılıktan 
Deli Mehmedi de çıkararak Kahveci Mehmedi 
yerine getirdi. Tunus beylerbeyi Süleyman 
Paşa bu hadiseyi lstanbula bildirmiş olduğun. 
dan padişah üç ocağı barışbnnak için Kapıcı

başı Ahmet Çavuşu göndennişti ( 1112) (5). 

Ahmet Çavuş lstanbula dönüşünde muhalefe
tin hüsnü ittihada müncer olduğunu bildirmiş 

olduğundan Tunus beyler-beyile Vatan beyine 
ve Cezayir Beylerbeyi Ali Paşa ile Mustafa 
Dayıya ve Trablusgarp Beylerbeyi Mehmet 
Paşaya tarafı padişahiden birer sevb hil'at ih. 
san olunarak küçük çavuş Ebubekirle gönde
rilmişti ( 6) . 

Murat Bey Cezayirlilerle kavgada iken 
Kırvanlılar ayaklanmışlardı. Murat Bey hid-

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 110, sayfa : 22. 

(2) Forbige. 
(3) Divanı hü.mayun mühimme defteri, 

numara lll, sayfa: 309, evahiri zilhicce lll ı. 
(4) Divanı hümayun mühimme defteri. 

numara : ll O, sayfa: 539. eva h iri cemaziyela. 
hır 1110. 

(5) Divanı hı:.imayun mühimme defteri 
kuyudatından (Mezomorto Hüseyin Pa§a -
Saffet) sayfa : 20, evahırı ramazan 1112. 

(6) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 112, sayfa: 112, evahiri §aban 1113. 
Tarihi Ra§it, ocakları barıştırmağa B-ekir Ça
vu~un gönderildiğini yazıyorsa da divanı hü. 
mayun kuyudatına ıgöre itilafçı olarak gönde
rilen Ahmet Çavu§tur. Ebubekir Çavu§ hil'at
leri götürmi.i§tür. 



delini bunlardan çıkarmak için Kırvana hücum 
etti. Bütün büyüklerini, ulemasını öldürdü. 
Şehri yakıp yıktı. 

Bundan sonra Murat Beyin hep dü~ünce. 
si Cezayirden intikam almak oldu. (ı ı ı4 · 
1702) de \<uvve tli bir. ordu hazırlıyarak Tu
nustan çıktı. Nereye gideceğini askerden sak. 
lıyordu. Artık maksadı hareket gizlenemiye
cek hale gelip te Cezayir Üzerine yüründüğü 
anlaşılınca askerde hoşnutsuzluk görüldü. Ku
mandanlardan Ihrahim Şerif askerin bu h'ale. 
ti ruhiyesinden istifade ederek Murat Beyi 
öldürdü ve kendisi ordunun başına geçerek 
Tunusa döndü. Murat Beyin bütün çocuklan
nı ve efradı ailesini öldürerek soyunu kurul· 
tu. Vatan beyliğini kendisi zaptetti (ı3 mu. 
harrem ı 114 • ı 702). 

Tunus beyliği Murat Bey ailesinde 83 se
ne kadar kalmış ve babadan oğla geçmesi 
usulde:ı bulunmuş iken Ihrahim Bey Vatan 
lreyliğini gasbetmiş oldu. Ihrahim Bey Kahve. 
ci Mehmedi dayılıktan çıkarıp Kara Mustafa
yı koydu. Az zaman sonra onu da koğarak 
mirlivalığı ve dayılığı kendisine cemetti. Bu 
suretle bir elden memleketin idaresi daha fay
dalı olurdu. Fakat Ihrahim Bey istibdada sap. 
tı. Şiddete, zulme başladı. C~zayirlilerle iyi 
geçiniyordu. Tunusun eski müttefiki Trablus
lularla bozuştu ve Cezayirlilerle ittifak etmek 
istedi ( 11 ı6). Cezayir Dayısı Mustafa Day ı 
hilekar ve kurnazdı . İbrahim Beyin Trablusla 
uğraşmasına ses çıkarmadı. Çünkü her ikisinin 
de zayıflamasını Cezayir hesabına faydalı gö
rÜ}or du (1116. ı704). 

Ihrahim Bey Trablusgarba taarruz etti; 
şehri sardı; fakat orduda veba çıktığından ge
ri döndü (1117). Tunusa geldiği vakit Ceza
yir dayısının Tunus Üzerine hareketi ile kar. 
şı laştı. Mustafa Dayı mühim kuvvetlerle iler
liyordu. Ihrahim Bey de karşısına çıktı; fakat 
ordusunda gayri memnunlar çoktu. Arap 
cenkçiterin biı· kısmı bırakıp savuşmuşlardı. 
Kumandanlardan Hüseyin bin Ali kendisine 
emrolunan hareketi yapmaktan imtina etti
ğinden Ihrahim Bey muharebeyi kaybetti ve 
esir oldu. Cezayirliler (Eikef) i aldılar. Ihra
him Beyin üç sene i!<i ay istibdadı sürmüttü. 

Hüseyin Bey orduyu alarak derhal Tu. 

nusa döndü ve ittifakla Vatan beylifine seçildi. 

f49 

Sarı Mehmet Hoca da dayı tayin ol.undu. Di
van ve ahali canı gönülden kendisine yardım 
ettiler. Hüseyin Bey ordunun yeniden ve sür
atle teşkiline ve kuvvetlenmesine çalıştı. Mus. 
tafa Dayı (Eikef) te çok vakit geçirmişti. Ya
nındaki Arapları etrafı yağmaya yollarruştı. 

(Elkef) ten Tunusa emirler ve teklifler gön
deriyordu. Hüseyin Bey bu emirlere evvela 
oyalayıcı cevaplar verdi. Sonra hiç cevap ver. 
mcdi; kuvvetienince sert ve dik cevaplar yol
ladı . En sonra da Cezayire dönüp gitmekten 
başka Tunusta yapacağı iş bulunmadığını 

Mustafa Dayıya bildirdi. Mustafa Dayı yavaş 
yavaş ilerliyordu; Tunus surlan karşısına 

geldiği vakit müdafaa tertibatı mükemmelen 
hazırlanmıştı. Halbuki Cezayirliler yerli mu
hariplerin etrafı yağma ederek meskenlerine 
dönmüş olmalanndan dolayı zayıflarruşlardı. 

Maamafih Tunuslular şehrin zapt ve yağma 
olmasını düşünerek Mustafa Dayıya çekilip 
gitmesi için yüz elli bin kuruş teklif ettiler. 
Dayı bunu kabul etmedi. Şehirde, kendisini 
müdafaa mecburiyelinde kaldı. 

Cezayirliler Tunusa karşı ilk hücumlann. 
da 800 kişi zayi ettiler. Günler geçtikçe erzak 
ve cephaneleri azaldı. Yen içeriler sızianınağa 
başladılar. Mustafa Dayı muhasarayı kaldır

mak için Tunuslularla müzakereye girişti . Fa
kat bu defa Tunuslular para vermekten sarfı. 
nazar ve zarar ziyanıl) lazminini istiyorlardı. 

6 leşrinievvel 1705 (ı 117) de Mustafa 
Dayı muhasarayı bırakıp dönrneğe başladı ve 
Cezayire dönünce dayılıktan çık.arılarak Kol
lo'da öldürüldü. 

Hüseyin Bey artık Tunusun müstakil sa
hibi olmuştu (1). Fakat kendisine tamamile 
sadık sandığı Mehmet Hoca da kendisine ta. 
raftar topluyordu; dayılığı beyin nüfuzundan 
kurtarmak maksadını güdüyordu. 

Cezayir dayısı Hasan Hoca Mustafa Dayı 
tarafından esir edilmiş olan eski Tunus Beyi 
Ihrahim Beyden yüz elli bin kuru~ ve birçok 
vaitler alarak salıvermitti. Ihrahim Bey de 
beyliği almağa geliyordu. Hüseyin Bey bu iki 

( 1) Forbige Hüseyin Bey için (kuman
danlardan) diyor. Viktor Pike (yeniçeri ağası) 
olduğunu yazıyor, sayfa; 271. 
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tehlikeye kartı 4ehirdeki taraftarlannı anla
mak için §ehirden çıkb. Mehmet Hocanın 

adamla.n kendilerini meydana ıkoydular. Hü
seyin sür'atle geri gelerek Mehmet Hocayı tu. 
tup ba§ını kesti; bir müddet &Onra da İbrahim 

-5 

Bey Porto Farina (Garülmilh) de karaya çık
tı. Onu da tutup öldürttü. Iki düşmandan da 
kurtuldu. Dayılığı yumuşak tabiatlİ Kara 
Mustafaya verdi. Bütün kuvvet Hüseyin Bey
de toplanmıt demekti. 

PA.,A BEYU.R DEWİ 

1-/ii.w>yin 8Pyin idaresi - li.YII~ma filrri - 1/iiseyirı 8Pritı varısı. bir oğlu doğdu 
4li Palianm isyanı - r:ezayirlilerirı uwrrıı ;u~ 1li Pu~anm I.Jt'yliif.i- 1-liiseyirı Beyi11 
öldiirül.mesi - Ali Pa~mıııı Fransız/ ar/11 uif.m~uwsı - Miilfizun SiirPn'in sprse
rilii{i - Cezayirliferin taarruzu - Ali Pa şa iiP o{{ulları lmı ·ga ı•ıliyor - Ali Pa§arıın 

r>P oğlunun öldiiriilmesi - Hi i :•evi rı BPviu oif.lu MPiırrıet Bey 
mirlivafığa geçiyor 1-- Ali Uı•y - 1-/anwde Paşa 

Hüseyin Bey Türk Ali Beyin oğludur. 

(Aiiettürıki) Jakabı kendisinin aslını pek ala 
gösteriyor. Vak'anüvis Esat Efendi aslen Gi
ritli olduğunu ve Viktor Pike Rumdan dönme 
olduğunu yazıyorlarsa da doğru değildir. 

Çünkü evvela: Garp ocaklarına alınan yeniçe

rilerin mutlaka Türık olmasına itina ediliyordu. 
Kuloğulları bile yeniçeriliğe alınmıyordu. Bu. 
nun için dönmeliği ve Rumiuğu kabul edile

mez. Saniyen: Cezayir ve diğer Garp eyaJet
lerinde herkesin millet ve rnemleketi ismile la
kaplanması umumen ılldetti. Venedikli Süley

man Paşa, Arnavut Memi, Manisalı Mehmet 
ve sa.ir çok misaller vardır. Hüseyin Bey Gi
ritli olsa Giritli Hüseyin denilirdi. Mühtedi bir 
Rumun yeniçeri ağalığına kadar Tunuata ter. 
fi etmesi irnkansızdı. Binaenaleyh Ali Beyin 
ve oğlu Hü11eyin Beyin Türklüğü pek atikar
drr. 

Ali Bey çok zaman urbanla muharebeler
de bulunmu§, yiğitlikle §Öhret almıt ve (1077. 
1666) da ölmüttü. Hüseyin Bey de Meh
met, Ramazan ve Murat Beylerin zamanlann
da çalı§Brak tecrübeli kumanda ve idare ada. 
mı olınuttu. Bunun ıçın beyliğe münasipti. 
(1705 - ııı7) de Hüseyin Beyin idare batına 
geçmeaile Tunuata sükiinet ve refah d~vri 

açılmıtbr. Hüseyin Bey yeni gemiler yap
brarak korsanlığı ziyadele§tirmeğe çalı§mış. 
tır. Reisierin deniz üzerindeki cevelanlan ve 

aldıkları ganaim memleketi zenginle§tinnitti. 
Fakat hıristiyan millet.ler §ikayet ediyoriANlı. 
Beyin iyi geçinmek fikri tİkayetleri kolaylıkla 

hallettiriyordu; Fransızlarla 1710, 1720 ve 
1728 de muahedeler yapılmıştı. Hollandalılar

h ı 712 ve imparatorlukla ı 724 ve ı 725 de 
mukaveleler imzalamış ve diğer bazı hükiimet
lerle de sulh aktetmiştir. 

Bu sırada Beylerbeyi Ömer Paşa değiştiri. 
)erek yerine Keçi Mehmet Pa,a tayin olun
mu4tu (1). Hüseyin Bey Vatan beyliğine inti. 
babını usulü veçhile lstanbulda divanı hüma. 
yuna arzla paşalık aldı (2). 

ı ı24 de Gezayirliler hıristiyanlardan al. 
dıkları esirleri, serhatte cari olan kanWlu ka
dim Üzere pahaya kesmişler, fakat henüz be
dellerini almadan harbi kefere sefinelerinden 
birisine koyup ve takan"'Ür eden bedellerini al
lmak ve yolda muhafaza etmek üzere dahi ya. 
nma bir Cezayir kalyonu ayakda§ tayin edip 
denize çıkanruşlardı. Iki gemi ikindi vakti Ce
zayirden çdcıp gece yarısı Cezayir kıyılannda 
fırtınaya rast geldiklerinden biribirinden 
aynldı. Bu sırada esirleri harnil olan gemiye 
bir Tunus kalyonu rast gelerek zapt ile Tunu
sa götürdü. Cezayirliler bunu duyunca Tunu. 
sa adam gönderip ocaklar tarafından esirler 
kat'ı paha ile çıktıklannda vilayetlerine vasıl 

olmadıkça tekrar esir alınması serhat kanunu
na muhaliftir ve şimdiye kadar emsali aepkat 
etmemi~tir diyerek esirlerin iadesini istemiş
lerse de Tunus ocağı geminin ve esirlerin ma.. 

lı ganimet olduğunda ısrarla red cevabı verdi-

(1) Tarihi Raşit, cilt: 3, sayfa : 211 , se
ne: 1118. 

{2) Vak'anüvis Esat Efendi. 



ğinden bu madde iki ocak beyninde akibeti 
çe k [ec i bir vaziyet has ıl etmi~ti. 

Tarafı padişahider. bir kapıcıbaşı izalei 
münazaaya memuren ve esirleri Cezayiriilere 
iade ederek ittihat ve ittifak ile hareketlerini 
amir ferrr:anla Tunusa geldi (1). Meseleyi 
hallederek yeni kavganın önünü aldı. Keçi 
Mehmet Paşa beylerbeyilikten tebdil olunup 
Ali Paşa Tunusa tayin olunmuştu. Mora cezi
ı·esinin Venedik keferesinden tahtisi için bütün 
ocaklardan gemiler istenilmi§ti. Bu arada Tu. 
nustan da üç gemi (2) ve Osmanlı donanmaısı 
için esir ve top ve topçu gönderilmeli Ali 
Paşaya bildirilmi,ti (3). 

Ocak donanmalan her sene donanınayı 

hümayunla birleşiyordu; bunlara bazan ihsan 
bazan hil'at verilerek gönülleri hoşnut edili
yordu. 1130 da da Tnustan beş kalyon is
tenilmiş ve beylerbeyine ve vatan beyine ve 
kaptaniara verilmek üzere tarafı şahaneden 

20 hil'at göndeı·ilerek vvel babarda Nemçe ke. 
fereai üzerine olacak gazaya gelmeleri bildi
rilmi~ti. Bu tarihte beylerbeyilikle Kuşçu Mus
tafa Paşa bulunuyordu (4). Mustafa Pa§B er· 
tesi sene Tunustan alınarak Seddülbahir ve 
havalisinin muhafazasına memur edilmiş

tir (5). 

( 1130 - 1717) de Osmanlı hükumeti Nemse 
ile sulh yaptığı vakit Garp ocaklarile Ne!;!lse 
arasında da sulh yapbracağını vaadetmitti. 
Nemsenin murahhas memurlarile Uzun lsma. 
il ve Süleyman Ağa isminde iki kapıcı fenna. 
nı oadişahiyi müstashiben 1137 zilhiccesinde 
Tunusa geldiler. Mirliva Hüseyin Pa§a ve 
Mustafa Oayı ve yeniçeri ağası Hüseyin Ağa 
15 muharrem 1138 (1725) de sulhu imzala
dılar (6). 

Yenedikle Osmanlı hükumeti arasında 

sulh yapılaralı: Venediklilerin gemilerine t~ 
ruz olunmaması abitnarneye konulmuştu. Ve. 
nedikliler ocaklılarla eskidenberi dütman ol
duklarından ocaklarla kendileri arasında deniz 
hududu tayinini ve bu hudut dı§Brısında ocak
ların vaki olacak taarruzlanndan Osmanlı hü. 
kumetine şikayet etmiyeceklerini vaadetmişler. 
di. Hudut şu veçhile idi: Venediklilerin va
lanları olan Körfes sevahilinde vaki Polye kı
yılanna Kapo Santa Maryadan ketitlemenin 
kıbleden tarafına bir kerte bulunca Zaldiaadan 

ısı 

otuz mil açık ve Mbton adalanndan açığa ge
lince! ve Motondan Cüato keşişleme bulunca 
Giritten dahi otuz mil açık lzbandet adaları
na gelince, lzbandetten Çobanlar ve Kirpe 
ve Rodoa ve Y ediburun)ara gelince hudut ta. 
yin ve yine memaliki islamiye limanlarmdan 
Kıbrıs ve İskenderiye ve Sayda ve Berut ve 
lskenderun ve Antalya ve Trablusşam liman
lanndan dahi otuz mil denizden içeri olan ma
haller kale altı olmakla zikrolunan hududun 
dahilinde V enedik gemilerine muaraza ve te

addi olunmıyacaktır. 
Venedik elçisinin bu talep ve istidaaı pa

dişah tarahnda.-ı kabul olunarak ocaklarca da 
mer'i tutulması emrolunmuştu. Bu emir 
her ocağa da bildirilmişti. 

Ümerayı bahriyeden Canım Hoca Meh
met Paşa (1130) da Modon rnuhafızı idi. Mu
maileyh 113?. de ref'i livayı şekavet ederek bir 
çekdiri ve dört fırkate ve beş altı yüz müseL 
Iab leventlerle Trablusgarp cihetine vanp 
devleti aliyye tarafından valiyim diye Deme
ye girmiş ve etrafta olan reayayı ifsat ile ita
atten çıkarmağa ve fıkaranın emval ve erzak. 
lannı nehbü garet ve ayallerine taarruzla 
memleketi mezbureye ihtilal vererek ocak se
finelerinin iptaline sebep olmuş ve Malta ke
feresi dahi fırsat bulup bazı iskeleleri istilaaı. 

na bais olduğundan bunun hakkındaki mua
mele istifta olunarak izalei vücuduna fetva 
alındığından merkumun seri maktuunun ls
tanbula gönderilmesi Trabluagarba ve eğer 

Trabluslular imdat isterlerse onlara muavenet 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri. 
numara: ıı9, sayfa: 157, ı124 evahiri zilkade. 

(2) Divaru hümayun mühimme defteri, 
numara: 120, sayfa: 284, 1126 evahiri zilkade. 

(3) Divanı hümayun 
numara: 120. sayfa: 285, 

hicce. 

mühimme defteri, 
1126 evabiri zil-

( 4) Divanı hümayun m<ilıimme defteri. 
numara: ı 26, ~ayfa: 253, 1130 evasıtı mu. 

harrem. 
(5) Divanı hümayun mtihimme deften. 

numara: 129, sayfa: 127, ı 131 evasıtı zilkade. 
(6) Divaru hümayun 

numara: 129, sayfa: 207, 
1132. 

m;,ilıimme defteri, 
evabiri rebiüJa}ur 
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olunması ve eğer Mehmet Paşa Trablustan 
Tunus ocağına gelirse ahzü istisali de Tunu. 
~a it'ar kılınınıştı (1). Canım Hoca Trablus· 
garpta tutunamıyarak Trablus ocak- gemilerin
den bir kıt'a ıehtiye ile bir kıt'a üç direkli se. 
fineyi alarak Tunu&a gelmiş ve Tunusta da 
müstakar olamıyarak gemileri orada bırakıp 

nabedit olmuş ve gemileri lstanbula götürmek 
için Kaptanı Derya Vezir Mustafa Paşa ta
rafından memur gönderilmişti (2). 

Hüseyin Bey <)e Murat Bey gibi beyliğin 
kendi ailesinde devamını istiyordu. Haremin
de çok kadınlar bulunmakla beraber çocuğu 
yoktu. Yeğeni Ali Bey yeniçeri ağası idi; bu. 
nu kendisine varis yaparak meseleyi hallet
mişti. Fakat bir hadise bu tertibi bozdu. Tu
nus korsanlarının akınlarda aldıkları esirlerin 
içinde yirmi yaşında çok güzel Ceneveli bir 
kız vardı. Gemi reisi bu kızı beye takdim etti. 
Bey buna meftun olarak haremine aldı. Kız da 
müslüman oldu (3). Bu kızdan bir oğlan 

doğdu, adı Mehmet konuldu. Bundan sonra 
ayni valideden Ali ve Mahmut Beyler doğdu. 
lar. Bu suretle varislik yeğen Ali Beyden Hü
seyin Beyin asıl oğullanna geçeceğinden Ali 
Bey müteessir olmuştu. Hüseyin Paşa Ali Be
yin kederini izale ve rnemnuniyetini celp için 
mahzar yapurarak padişaha gönderdi. Ali Be. 

ye paşalık ve Tunus beylerbeyiliği tevcih et
tirdi. Gelen fermanda (Harekatı hasene ve 
etvan müstahseneni mü§i'ir arzı mahzar man· 
tuku üzere sadakat ve istikamet ve hidematı 
cemile melhuz olmakla askerin nizamma ihti. 
nıaın ve müceddeden ~sı fennanım olan se
fain in§& ve tekmil ve rum yiğitleri istishap 

ile mehabeti isianun ezyadına ilitirnam şartile 
ve Roma İmparatorluğile yapılan muahedeye 
riayet etmek üzere Tunus Beylerbeyiliği sa
na inayet ve ihsanım olmuştur.) denitiyor. 
du (4). 

Ali Paıa bu tevcihten memnun ve müte
şekkir görünmııkle beraber sönük ve kudret
siz bir mevki alan beyler-beyilikten hoınut de. 
ğildi. Vatan beyliğini de alarak kendi müsta
kil olmak istiyordu. Tunuata oturmakla bera
ber bu gayeye erişmek için hariçte (Cebelüs. 
salat - Cebeli Ostat) da kendisine taraftarlar 
peyda ediyordu. Artık kafi miktarda kuvvet 

bulduğuna kanaat edince şehri terkederek Ce
beli üstada çekildi. 

Cebelüssaliıt Tunusun cenubunda ve Tu. 
nus • Kırvan yolu Üzerinde çok çetin bir ara
zi olup pek fakir ahali ile meskundu. Köyler 
hep yalçın kayalıkit tepelerin üzerine kurul
muşlardı. Köylere giden yollar çok dar ve 
tehlikeli olup az kuvvetle müdafaaya elverişli 
idiler. Ormanlar hep yemiş ağaçlanndan mü
teşekkildi (5). Hüseyin Paşa Ali Paşanın bu. 
ralara sığındığını öğrenince kuvvetli bir ordu 
ile üzerine yürüdü. Pek kanlı muharebeler bir 
sene sürdü. Nihayet Hüseyin Paşa galip gele

rek Ali Paşa oğlu ile beraber Cezayire kaç
tı (6). 

Ali Paşaya taraftarlık etmiş olan fakir 
köylüler kırk bin kuruş cezaya mahkum ol
dular. Bu parayı vermek için bütün mal ve 
mülklerini SAttı!darı halde ödiyemediler. Hü
seyin Paşa daima isyan halinde ve asi yatağı 
olan bu köylerin ahalisini etrafa dağıttı. Ali 
Paşa Cezayirden kuvvet alarak Tunusa yürü. 
rnek tasavvurunda idi. Fakat Cezayir dayısı 

M>di Dayı hiç bu fikirde değildi. Hüseyin 
Paşa Ali Paşanın kendisine verilmesini isti
yordu. Dayı bunu da yapmadı, fakat senevi on 
bin sekin mukabilinde Cezayirde tutup bir 
yere koyuvermemeği taahhüt etti (7). Bu su
retle Hüseyin Paşa da emniyetini kazanmı§ 

oldu. 

Devleti aliyye ile Roma İmparatorluğu 

arasında yapılan muahedede Tunus ve Trab
lus ve Cezayir ocakları Osmanlı memleketi 
olduklarmdan ahitnamei mezkureye ithal 
olunmuş ve ocaklara bildirilmiş olmakla bera-

( 1) D iv anı hümayun mühimme defteri, 
numara: 1291 sayfa: 353, ev ah iri zilhicce 1132. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri , 
numara: 130, sayfa: 192, evahiri zilkade 1133. 

(3) Viktor Pike. 

( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 133, sayfa: 84, evasıtı cemaziyela. 
hır 1138. 

(5) Viktor Pike (Mehmed:.issagirden). 
(6) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 140, sayfa : 382. 
(7) Forbige. 



her turutu abitnarneyi tekit için ocaklann 
kendi kaideleri üzere mezki'ır imparatorlukla 
müsaleha yapmaları için kapıcıbaşılar gönde. 
rilmişti . (ı). Bu sırada Tunu s beylerbeyiliğin
de Ömer Paşa bulunuyordu (2). Tunusa gön
derilen kapıcıbaşı 1 smail ve kaptan patanın 
ağalanndan Süleyman Ağa ve Roma impara. 
torunun murahhas vekili ile üç defa mükale
me ve ( 13) madde üzerine muahede yapılarak 
15 muharrem 1138 de imza edilmişti. Muahe
de ıso günde tasdik edilip gelmezse Tunus 
ocağı abdinden döneceği mülahaza olunarak 
Beç vilayeti iklimi ahar olup mesafe olduğun. 
dan imparatordan mezkur müddet zarfında 
cevap gelmediği halde ademi kabule hamlo-
lunmaması için ocağa 

mişti (3). 
ferman gönderil-

Roma lmparatorluğile aktolunan muahe. 
denin beşinci maddesinde [Eğer Cezayir ve 
sair Nemçe dü•şmanlarırun gemileri Tunus !i
manına Nemçe reayasından esir gönderirler 
ise karaya çıkarınıyalar ve eğer çıkarırlana 

itlak edeler] den il miş olduğunilan evvelce 

Tunus ocağı tarafından ahzü garet kılınan 

Nemçe gemileri ve eşyalan her ne miktar 
olursa olsun cümlesinin itlakı ve muahedeye 
riayet olunması 1141 senesi şevvali evaili ta
ı•ihli hükümle ocağa tekit olunmuştu (4). Ce. 
zayire kaçmı~ olan sabık beylerbeyi Ali Paşa 
(1147) ye kadar Cezayirde kalmıştı. Hüseyin 
Paşa kendisini kuvvetli gorup Ali Paşanın 

gelmesinden korkusu kalmayınca taahhüt et
tiği parayı Cezayire verınemi§tİ. Fakat Ali 
Paşa da Cezayirde boş durmayıp dostlar ka
zanmıştı. Tunus Beylerbeyiliğine geçtiği hal. 
da Cezayir eyaJetine tabi olmağı ve vergi ver. 
meği kabul edeceğini Cezayir dayısına temin 
etmişti. Dayı İbrahim Paşa da Hüseyin Paşa
dan para gelmediğİnden muğber ve Ali Pa. 
şanın vaadettiği para ile Cezayirin mali ıııkın
tısını defedeceğinden ümitvar olarak muave
net vaadeyledi ve yeğeni Küçük lbrahim ku. 
mandasında yedi bin kişilik ufak bir ordu ya
parak Ali Paşa ile Tunus üzerine yolladı. Tu
nus Vatan Beyi Hüseyin. Paşa korkarak elli 
bin ıkuru§ vermeği teklif etti (S) ve ayni 
ııamanda lstanbula keyfiyeti bildirdi. Divanı 
hümayundan Ali Paıa ile oğluna l'atanbuJa 
gelmeleri (6) ve Cezayir Beylerbeyine Ali 
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Paşa ile oğlunun lstanbula gönderilmesi (7) 
ve Tunus Beylerbeyi Veli Paşaya da [Mer. 
kumlar mahpus oldukları yerden merhaıneten 
ıtlak ve kendilerine riayet olundukta merkum 
Ali derununda muzmer olan hiyaneti İcra sev
dasile tecdidi mel'anete cesaret edip Tunus 
ile Cezayir hududunda vaki (Ebu Aziz) nam 
urban şeyhine oğlunu irsal ve müttefikan ha
reket ile bazı aşair eşkiyasını batiarına cemi ve 
nehbü garet maksadile Tunus Üzerine gelmek 
daİyesinde olduklan ihbar olunmakla aiz ıki 

mirrniranı mumaileyhsiz, cümlenizin malii
mu oldukta iptidayı emirde merkumlara aman 
verip kenduye münasip bir sancak tevcih 
olunmak üzere emri şerifim mucibince bu ta
rafa gelmeleri hususu tefhim ve ülülemre 
itaat etmiyen bagilerin demleri heder ve em
valleri ganimet olduğunu cümlesine badetten. 
bih taibü müstağfir olup cemiyetlerin tefrik 
ve bu tarafa gelirler ise febiha ve eğer yani is
yanda musır ve mütemadi olurlar iae veballe. 
ri boyunlarına siz dahi teminen lil'ibat bilitti
fak hareketle muharebe ve alaeyyühal mer. 
kum Aliyi elbette ahz ve ele getirrneğe ilcdam 
ve şer'an haklanndan gelinip cezalann tertip 
ve gailelerin ref] olunması emrolunmuştu (8). 
Maamafih ne Cezayirliler ve ne de Ali PB§B 
ernirlere itaat etmediler. İbrahim Bey Kos
tantİn Beyi (Bukemya Hüseyin) Beyi de 
beraber alarak ilerledi. Hüseyin Pata da or
dusunu hazırlıyarak düş-mana doğru yÜriidü. 
Vadii Miliyana kenarında vaki (Semend
ja) da iki . kuvvet karşılaştı (9). Hü-

( 1) Divanı hümayun mühimme defteri. 
numara: 132, sayfa: 338, 339, evahın rama
zan 1137. 

(2, 3) Divanı Hümayun m:.ihimme defteri, 
numara: 133, sayfa: 44, evasıtı rebi!iHlhır 1138. 

( 4) Divanı hümayun m!ihimme defteri, 
numara: 135, sayfa: 281, evaili şevval 1141. 

(5) Grammont. 
(6) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 140, sayfa: 383, 1147 evaili zilhicce. 
(7) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 140, sayfa: 383, 114 7 evaili zilhicce. 
(8) Divanı hümayun mühimme defteri , 

numara: 140, sayfa: 382, ı 147 evahiri recep. 
(9) Semihna Tunusun 49 kilometre ce

nubundadır. 
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seyin Beyin büyük oğlu Mehmet Bey Ceza
yiriiierin kısmı küllisine hücum ederek bozdu. 

Fakat bu sırada (Bukemya) kumanda. 
sındaki Cezayir kolu çevirme hareketile Mah
mut Beyin muhafazaama bırakılmı§ olan or
dugaru aldı. Mehmet Bey geri döndüğü vakit 
hrsat kaçmış ve harp .kaybedilmişti. Hüseyin 
Pa§a yaralı olarak oğullarile beraber Kırvana 
çekildi. Kırvanla Sus'un cenubundaki yerler 
Hüseyin Paşaya sadık kalmıtlardı. 

Ali Paşa Cezayir orduaile Tunusa gir. 
di (1147) ve beylerbeyiliği eline aldı (1). Va
tan beyliğini de kimseye vermiyerek kendisi 
deruhde etti (2), Cezayir ordusu geri döndü. 
Hüseyin Paşa Kırvanda boş dunnadı. Kendi
sine taraftar ve asker topladı. Elillem [*] 
mevkiine kadar ilerledi ve Ali Paşanın oğlu 

Yunus Bey kumandasmda gelen kuvveti 
bozdu ve Tunusa doğru yürüdü. Fakat Hüse. 
yin Paşanın gerilerine çekilmiş olan Yunus 
Bey askerlerini toplamış ve yeni kuvvetler 
abmştı. Binaenaleyh Hüseyin Paşa dönüp 
Kırvana girrneğe mecbur oldu. Yunus Bey 
Kırvanı kuşattı, fakat Kırvan kuvvetli idi, da
yandı. Hüseyin Paşanın oğlu Mehmet Bey 
de etrafta kuvvet topluyordu. Vaziyet bu 
halde dört sene devam etti. 

Osmanlı padişahı Tunusta hasıl olan ye
ni vaziyeti kabulden çekinmedi. Şer'an bakla. 
rmdan gelinmesine ferman gönderdiği Ali 
Paşaya yine (Beylerbeyi Ali Dame lkbale) 
diye hitap ediyordu; Hüseyin Beyin muhare
be ile memleketten çıkarılmasını (Vatan beyi 
olan Hüseyin bir müddettenberi cila edip) 
tabirile geçişliriyor ve onun yerine birinin in
ha olunmamasmı ve merkumun ahvalinin biL 
ittifak deraliyyeye inha ve ilim olunmadığı
nı istiğrapla karşılıyor ve münasip bir kimse 
vatan beyliğine intihap olunarak ismi açık 

mahalline yazılmak üzere ferman gönderiyor
du (3). 

lbrıdlim Paşanın Tunus üzerine taarruzu 
ve Ali Paşanın beylerbeyiliğe geçmesi lstan. 
bulca duyulmuş ve gerek Cezayir, gerek Tu
nus kendi hareketlerini mazur göstermek için 
kaptanı derya vasıtasile padişaha arizalar 
yollamrtlar~ı. 

Padişah bu kadar vukuatı pek muhtasar 
surette hallediyor ve diyordu ki: (Bir mü:d-

deltenberi devleti aliyyem Nemçelu ve Mos
kovlu ile meşcul olmak hasebile size nezaret 
olunamadığından bazı müfsitlerin seayasile 
beyninizde münakaşa ve bürudet çıkmı ~ olup 
Nemçelu ile galibane müsaleha ve Moskovlu 
ile şanı saltanatı seniyyeye muvahk veçhile 
muahede yapılmış olduğundan sızın ışınıze 

bakmak zamanı geldi. Muhtaç olduğunuz şey. 
leri bildiriniz. Tunus ve Trablus ve Cezayirin 
biribirlerile ittifakınız evamiri ve Tunus Va
tan beyliğine münasip biri intihap ve yazılmak 
üzere açık ferman gönderildi.) 

Ali Paşa memleket içindeki bu hale ni
hayet vermek için tekrar Cezayiriiierden im. 
dat istedi. Fakat vaadolunan vergiyi vermedi
ğinden ve Tunuslulann biribirile didişip za. 
yıf bulunmaları Cezayir dayısınca matlup ol. 
duğundan yapılan müzakereler neticesiz kal
dı. Hüseyin Paşanın oğullanndan Mehmet 
Bey Cezayire geçmit. b~ işlerle uğraşıyor

du (4). 

Bu esnada Kırvan çok sıkıntıda idi. Hü. 
seyin Paşa artık orada kalmak mümkün ola
mıyacağını anlıyarak Sus'a gitti. Yunus Bey. 
den şehri aldı. Hüseyin Paşa Sus'tan Cezayire 
gitmek istiyordu. Fakat Ali Pata taraftarla
rının eline düştü ve Yunus Bey tarahndan 

' öldürüldü. Oğullan Mahmut ve Ali Beyler 
sahil şehirlerinde tutunup mukavemet etmek 
istedilerse de muvaffak olamadılar. Cczayire 
çekildiler. Artık Ali Paşanın düşmanı kalma
mıştı. Hüseyin Paşa ahaliye karşı şefkatli, 

fıkaraya merhametli ve şeriata cok mütevessil 
idi. Zamanmda memleketin asayişi mükem
meldi. Kasabalar büyümekte, ahali zenginleş

mekte, harabeler kaybolrnakta idi. Birçok ca
miler, köprüler yaptırmıştı. Haremeyn ile Mı. 
sır camilerine her sene külliyetli zeytinyağı 

yolluyordu. Şehirde şarap salılmasını yasak 

(1, 2) Divanı hümayun mühiırune defte
ri, numara : 147, sayfa : 71, 72, evahiri zilka. 
de 1152. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 145, sayfa: 2$7. evasıtı ramazan 1151. 

['~ ] Kırvanın şimalinde Kelbiye gölünün 
garbındaki bataklığa Bahrülalem denilmiştir. 

Ela.J.em de buralarda olacaktır. 
( 4) Forbige. 



etmitti. Dindar ve alim zatlarla görütmekten 
lez:zet alıyordu. 

Katibi ve musahibi Kasım bin Sultan, 
Paşanın teveccühünden istifade ederek irti
kap ve rüşvetle milhim para biriktirmiş ve 
korsan gemisi teçhiz ederek malını artırınş 

ve misli görülmemiş bir köşk yaptırarak en· 
fes cariyelerle doldurmuştu. Hüseyin Pata 
bunları haber alarak köşkü ziyaret etmiş ve 
o sırada Elcezire camiini yaptınnakta olup 
maliyece de müzayakada olduğundan bu köş. 

kü ve içindeki köle ve cariyeleri ve yığılı ser
veti müsadere ederek camiye sarfetrniştir. Ali 
Pa~ ile Hüseyin Paşa biribirile uğraşırken 

Fransızlar bu karışık zamanı fırsat sayarak 

ticarethane diye açtıkları müesseseleri mÜs· 
tenıleke haline koymağa çalışıyor ve Tabarka 
adasını Ceneveli Lumellini ailesinden almak 
istiyorlardı. Lakal ve Kap Negr'deki Fransız 
şirketi (Lumellini) ler ile müzakerede idi. Ali 
Paşa bunu duyunca oğlu Yunus Beyin ku. 
mandasında gemi ve asker gönderip Tabarka 
adasını işgal ve Kap Negr'deki ticarethaneyi 
tahrip ve içindekileri esir ettirip Tunusa cel
beyledi (1740 • 1153). Fransa hükumeti bu. 
na ses çıkarmadı. (17~) de Soren adlı bah
riye mülazımı bu adanın zaptma kendisinin 
memur edilmesini Fransaya teklif etti. Fran. 

sa hükumeti gemi ve ticaret şirketi de para 
verecekti. Bu teşebbüsün hazırlıklannı yap· 
mak için Soren (1742) nisanının 26 amda La
kal'e geldi. Arkadan da dört galer ve iki fır. 

kateyn gelecekti. Fakat gemiler gelmedi. So
ren'in sabrı tükendi, fakat yanındaki cüz'i 
adamla bu teşebbüse girişrneği gÖZÜne keati
remiyordu. Afrika şirketi kralisi müdürü Fogas 
kendisine iki üç yÜz mercancı ile yardun ede.. 
ceğini ve yerlilerin, kendilerini zenginleştiren 
müessesenin açılmasını çok istediklerini söy
liyerek Soren'i hücuma razı etti. 

Temmuzun ikinci günü ak§Bmı Soren La. 
kalden hareket etti. Sabah saat iki buçukta 
hiç mukavemet görmeden karaya çıktı. Fakat 
Tunualular bu işin yapılacağını haber alarak 

hazırlanmıtlardı. Soren ve maiyeti ilerleyince 
karşılanndaki sİperierin askerle dolu olduğu
nu gördüler; bas-kın yapmak iaterken deh. 
şetli ateş baskınına uğradılar. Ilk atette mer. 
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cancılar şaşırarak kayıklarına kaçtılar. Zabit
lerle bazı cesurlar kendi başianna 1aildılar. fa. 
kat bu cesurlar da bir şey yapamadılar. Soren 

boynundan ve sağ kolundan yaralandı. Zabit. 
lerden ikisi öldü, birisi yaralandı. Neferlerden 
100 ölü ve 60 yaralı olup 150 ai de esir edildi. 

Tunualular bunları alıp Tunusa getirdiler. 
Yaralılan tedavi ettiler. Mülazım Soren iyi
leşti ve Fransızlarla sulh yapılmasında müte
vassıt oldu. Tabarka adası Tunudulara ait 

bulunmak ve Kap Negr'deki ticaret müessese
leri tekrar açılmak Üzere (1155 • 1742) de 
sulh yapıldı. 

Bundan s-onra Ali Pa§B bütün gazabını 
Trabluslulara çevirdi. 

Cezayir Dayısı Ihrahim Paşa ( 1158 -
1745) de ölmüş, yerine Küçük İbrahim geç. 
mişti. Bu zat ( 1148 • 1735) seferini idare et
mişti; Ali Paşayı beyliğe kendisi oturtrnuttu. 
Fakat Ali Paşanın kuvvet ve azameti kendi
sini vesveseye düşürdü. Bu ihtiraskar paşaya 
hücuma karar verdi. 

Hüseyin Paşanın oğulları Mehmet ve 
Mahmut Beyler Cezayirde idiler. Mahmut Bey 
Tunus hududunda gönüllü asker toplamağa 

gönderildi. Baş ağa Abmedin kumandasına ve
rilen Cezayir ordusu Kostanlin beyi (Hüse
yin Buhen!k) i de beraberine aldı. Fakat 
(Buhenk - Çeneli) Ali Paşa taraftarı olup bu 
sefere kalben razı değildi. Binaenaleyh iste
miyerek hareket etmişti. Cezayir ordusu El. 
kefi muha.şara etti. Bu sırada Buhenk ile ba~ 
ağa bozuştular. Buhenk, Ahmet Ağanın hiya.. 
neti hakkında dayıyı ikna ederek katline emir 
aldı ve öldürdü (1159). Cezayir ordusu geri 
döndü. Ali Paşa da tehlikeden kurtuldu. 

Hüseyin Patanın oğullan, Tunus taarru
zu akim kaldıktan s-onra, dönüp Kostanline 
geldiler. Mahmut Bey orada vefat etti. Os
manlı bükilmeti Roma imparatoru olan Tos

kana dukasile müaaleha yapmı§b. Muahedede 
garp ocaklan da sulha dahil edilrnitlerdi. Pa

di§Bh ocaklarla da imparatorluk arasında aulh 
yaptırmağı taahhüt etmi§ti. Imparatorluğun 

memurlan ve kaptan pa§Bmn adamile saraydan 

tayin olunan kapıcı bir gemi ile §imali Afrika
ya hareket ettiler. Nemçe ile müaaleha yapıl-
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ması (I) ve muahedeye ,Toakana, Hamburg 
ve Lubek'in ve imparatorl.uğa tabi diğer is. 
kel~ liman ve adalann ahalisinin de konulma· 
sı ocaklara emrolunuyordu (2). 

Cezayir dayısı Küçük Ihrahim Paşa 
1161 - 1748) de ölerek yerine gelen Mehmet 
Dayı Tunusla iyi geçindi. Fakat bu defa da 
Ali Paşa ile oğulları arasında geçimsizlik baş. 
ladı. Yunus Bey çok muharebelerde bulun
muş ve memleketiin asayişinin muhafazasında 
büyük yararlıklar göstermişti. Alicenap, de
ğerli, orduca sevilmi~ bir zattı. lhtimalki bu 
iyilikleri ve iktidan babasını ve kardeşini şüp
helendirdi ve kıskandırch. 

Ali Paşanın Mehmet, Yunus, Süleyman 
adlı üç oğlu vardı. En çok sevdiği Mehmet 
Beydi. 

Mehmet Bey babasını Yunus Bey aleyhi. 
ne kışkırttı. Yunus Beyi suikast tertibatı yap· 
makta itharn etti (3). Yu:ıus Bey her sene 
memleket dahiline giden kuvvetiere kumanda 
eder ve ıbu va:zfıfeyi bitirip gelince zevkine da
lardı. Son sene kumandanlık kendisine veril
medi. Yunus Bey de bundan şüphelenmedi. 

Fakat gittikçe ehemmiyetten düştüğünü gör. 
dü. Nihayet kendisine ya memleketten çıkıp 

gitmesi yahut başı kesileceği tebliğ olununca 
gözleri açıldı; evvela birkaç gün müsaade is-
tedi. BugüıJerde taraftarlarını toplıyarak iç 
kaleyi ve şehri zaptetti. Sonra da (Halkülvad
Lagolet) i aldı (1166 • 1752). Bey Bardoda 
oturuyordu. Ali Paşa bu isyaru başka tarafiara 
da sardınoamağa muvaffak oldu. Gemiler gıön. 
dererek Halkulvadi kuşattığı gibi Mehmet ve 
Süleyman Beyleri de şehrin alınmasına memur 
etti. Muharebe aylarca sürdü. Nihayet barut 
kalmadığından Yunus Bey evvela Halkulvadi, 
sonra Tunusu bırakarak Kastantine çekildi ve 
Kostantİn beyi tarafından büıyük hürmetlerle 
kabul edildi. 

Ali Paşa \e oğullan Tunusa girince Ya
hudi ve hrr istiyanlann dökkanlan yağma edi
lerek iayarun intikamı alınmı~ oldu. Süleyman 
Bey çok iyi yürekli, pek sevimli ve orduca se
vilmi§ti. Fakat Mehmet Bey büyük ıkardeş ve 
babasma varisi tabii olrna.lda beraber yine Sü. 
leyman Beyden §Üpheleniyor ve onun aleyhi
ne babasına daima te§vikatta bulunuyordu. 
Mehmet Bey ayni zamanda Tun11a ve Vatan 

beyliğini de almıştı . Bu sırada Süleyman Bey 
vefat etti (4) . 

1166 da Garp ocakları beylerbeyilerinin 
memuriyederinde ipkaları hakkında ferına,."l 

çıkmıştı. Bu meyanda Ali Paşa da ocak ı·ica

lile hüsnü muaşeret ve fu!<ara haklundaki hi
mayet ve siyanetinden dolayı beylerbeyilik ip· 

ıkaen kendisine verildiğine dair ferman al
dı (5) . Ayni veçhile 1167 de bir ipka fermanı 
daha geldi (6). 1169 da Tunus Beylerbeyi Ali 
Paşa ve Vatan Beyi Mehmet Bey padişaha 
hediyeler ve arzı mahzarlar göndererek bazı 
levazımı harbiye istemişlerdi; bunlar ihsan 
olunarak Tunus tarafından memur kimseler 
teslim edilmi ş ve Venediklilerle deni:z; hudu. 
duna riayet ve Sicilyalılara dckunulmama!< 
emrile gönderilınişti (7). 

( ll 68 - 1754) de Cezayir dayılığına Ebu
seba Ali Paşa geçmişti. Mumaileyh evvelce bir 
iş için Cezayirden Tunusa gö:ıderilmiş ve ora
da pek azametli olan Yunus Bey tarafından liL 
yıkı veçhile kabul edilmemişti . Şimdi kendisi 

( 1) Divanı hümayu_n mühimme defteri, 
n umara: 153, sayfa: '263, evaili rebiülah ı r 
1161. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 153, sayfa: 263, evasıtı cemaziyel
alur 1161. 

(3) Viktor Pike, Yunus Beyin bir hiz
metçi vasıtasi l e babasına zehirli kahve verdir
diğini 'Mehmet Elsagirin kitabına atfen yazı. 

yor. 
( 14) Forbige, Süleyman Beyin karde§i 

tarafından öldürtüldüğünüı (Ünivers- Tunus) 
zehi r tendiğin i yazıyor. Viktor Pike, vefa tının 
sebebini yazmıyor, fakat ahalinin günlerce 
matem tuttu ğunu ve umum halkın bu ölüm
den fevkalade müteessir olduklarını kaydedi
yor. 

(5) Divanı hümayun mühimme defteri , 
numara: 155. Bu defterde sayfa numarası 

yoktur. Cemaziyelahır 1166. 
(6) D ' vanı hümayun mühimme defteri, 

numara : 156. Bu defter de sayfa numarası 

yokt ur: Evaili §evval 1167. 
- (7) Divanı hümayun mühimme defteri. 

numara: 157, sayfa : 232, evahın rebiülevvel 
1169. 



Cezayir dayısı olunca Yunus Beyin yardım 
ricalarına kulak vermedi. Hüseyin Beyin oğul
larından Mahmut ve Ali Beyler ise Cezayirde 
idiler. Ali Dayı bunlann ricalarına daha mü
saadekar bulundu. Bir ordu tertip etti ve 
Kostantin beyi (Ezrakı Uyun - Yeşil gözlü) 
lakaplı Hüseyin Beye de hazırlanınası emri 
verildi. Mehmet ve Ali Beyler de hudutta gö. 
nüllii topladılar. Bütün bunlar birleşerek Tu
nus eyaJetine girdiler ve (1169- 1755) de Tu
nusun karşısına gelerek şehri ku~ttılar. 

(1169 _ 1756) da şehir hücumla alındı ve yir
mi gün çok şiddetli yağınaya uğradı. Ali Pa
şanın sarayından külliyetli kıyınettar eşya 

alındı. Ali Paşa Bardoya doğru kaçmak ister
ken tutulup oğlu Mehmet Bey ve kardeşi ve 
toı·unlarile beraber öldürüldüler ( 1). 

Cezayirliler Tunusu zaptedince Nem
çe (2), lsveç (3), Felemenk (4) konsolosha
nelerini yağma ve konsoloslarla aileleri ve 
adamları esir edilmiş olduğunda.."l bu muhare
bede haksız taraf hangisi olduğu badettahkik 
iktizasına göre tarafı hüınayundan muamele 
suduru melhuz olmakla beraber şimdilik bu 
konsoloslann ve adamlarının tahliye ve ınal

larının iadesi Cezayire emrolunmuştu. 
6 zilhicce 1169 (1756 31 ağustos) da 

Mehmet Bey Tunus dayılığına intihap olundu 
ve kardeşi Ali Bey de Vatan beyi oldu. Bu 
suretle beylik yine Hüseyin Beyin sülalesine 
intikal etti. Mehmet Bey Cezayir ordusunun 
masrafını ödedi. Fakat bu masraf miktan 
epeyce müzakereler neticesinde taayyün etti. 
Bu müzakereler esnasında Tunus hazinesinin 
bir kısmını evvelki isyanda Yunus Beyin alıp 
kaçtığı iddia edilmiş olduğundan Baba Ali 
Dayı Yunus Beyi Kostanlinde epey müddet 
hapse attı. Mehmet Bey dayılığa intihabıru 
padişaha arzederek divanı hümayundan [Da
yı nasbolunduğun ilam olunup lakin bervehçi 
muharrer Tunusa ötedenberi tarafı devleti 
aliyyemden beylerbeyi nasbü tayin olunageL 
diği de'bi kadim olmaktan naşi beylerbeyilik 
dahi sana tevcib ve ihsanı hüır.ayunum olmak 
babında ocak ricali arzı ınahzarlar ile rica ve 
sen dahi mahsus kiığıdınla istida etmenle rnül
tesiınatınız karini müsaadei hümayunum oldu
ğu cihetle emri hümayunum mucibince rütbei 
ıninnirani ile şanı terfi ve ili ve Tunu1 bey-

157 

lef'beyiliği mumaileyh dame ikbaleye ve rüt
bei mirlivalık ile Vatan sancağı kardeşi Ali 
Ziyde Uulveye tevcih ve ita ve kesbi ibtihaç ve 
mefabiret için hilai fahirei hümayunumdan 
bir sevbi hil'ati sultani ihaanı millUkanem ol 
makla • • . . . • . . ile irsal olunmuttur. 
Gönderdiğiniz hediyeler ocak divanı efendile
rinden Mehmet Efendi ve baş yayabaşı Mus
tafa ve ocak ihtiyarlanndan Ahmet Çavuşla 
vasıl oldu. Mülteaiınatınızdan olan bazı eşya 

ihsanı hüınayunum oldu. Sahih kapı kullarının 
ocak malile istishap eyledikleri kendi emtaala.. 
rından ve havayici zaruriyelerinden gümrük ve 
baç mütalebe olunmaması ve vefat edenlerin 
muahllefatına beytülmalcılar tarafından taar
ruz olunmaması için evvelce verilmit olan eva
ınir tecdit olundu. Devleti aliyyemle aulh üze. 
re olan müstemen tayfasına zarar ve hasar iraa 
edilmemesiJ mealinde ferman gönderildi (5). 

Mehmet Bey 1169 dan 1172 ye kadar üç 
sene beylik yaptı ve her tarafla iyi geçindi. 
Halim ve selim bir adam olmuştu. 14 cemazi
yeliıJur 1172 (ll §ubat 1759) da öldü (6). 

Mehmet Beyin küçük yaşta iki oğlu kal· 
mışb. Mahmut ve Isınail Beylerdi. [Mahmut 
Bey bilahare 1230 _ 1814 de Tunus Beyliğine 
geçti). Mehmet Bey ölür1ken oğullan küçük 
olduğundan kardeşi Ali Beyin vasiy olmaarnı 
arzu etmiş olduğundan o veçhile beylerbeyi
lik Ali Beye verildi ve İstanbuldan tayini tu
dik ettirilerek Ali Paşa oldu. Ali Paşa • ye
ğenleri büyüdükleri vakit mevkü iktidarı on· 
lara terketıneği taahhüt 'etmitti. Fakat ikti
dar mevkiinin dayanılmaz cazibesi ve beyli. 
ğin kendi süıalesine geçmesi hırsı vaadini 
unutturdu. Y eğenleri büyüdükleri vakit dahi 
beylikten vazgeçmedi. Oğlu Hamudeyi ahali
nin nazanna sokmak için ve yeğenierini unut· 
turmak için mümkün olanı yaptı. Vatan bey. 
liğini Hamudeye verdi. latanbuldan paşalık 

(!) Grammont Mehmed Beyin babasının 
hazinelerini alarak Napaliye kaçtığını ve ora. 
da !hıristiyan olduğunu yazıyor. 

(2, 3, 4) D. H. M . No. 159, sayfa : 34, 
258, 260, 261. 

(5) D. H. iM. No. 160, sayfa: 347, evası
tı rebiülevvel 1172. 

(6) Ünivers - Tunus. 



ds 
geti'rtti. Hamude de tberkesin iyi nazarını ka
zanacak surette davranıyordu. Maamafih Ali 
Pata yeğenierinin hayatına kıymadı. Onlara 
hül'ınet etti ve ölürken de onlara riayeti oğlu
na vasiyet eyledi Ali Pata 23 sene beylerbe. 
yilik yaptı (1). 

Bu zaman zarfındaki vakayi a§ağıda ya
zılmıttır: 

Ali PaJ&Dln idaresinin ilk on bir senesi 
sükunetle geçti. Memleket, muharebeleri.'l, ia. 
yanların yaptığı zararların yıktığı binaların 

tamiri ile uğratıyordu. (1184 • 1770) de Fran
aızlarla bir ihtilif çıktı. Fransızlar Korsika 
adasını Cenovalılardan almıtlardı. Tunualular 
ise Ceneve ve Korsikalılarla dü~mandılar. Bi. 
naenaleyh onların gemilerini nerede bulurlar
aa alıyorlardL Fransızlar Korsikayı alınca bir 
memur göndererek Korsilcanın Fransa ile bir
letmesinden dolayı dost memleket sayılması 

lazımgeleceğini beyan ve zaptolunan Korsika 
gemilerinin ve tayfalarının bırakılınasını talep 
eylediler. Ali Pa§a bu teklife yanaımadı. Mü. 
zakereyi uzatmağı lüzums\Ul görerek Fransız 
memurunu Tunustan çıkardı. Mercan avından 
dolayı ~ıkan batka bir mesele ile bu hadise 
Fransızların Tunusa harp ilanma sebep oldu. 
Tabarka adasındaki ticaret müessesesi az vergi 
veriyor ve çok kazanıyordu. Bunun için Fran
sızların (Afrika Şirketi Kralisi) burasını al
mağa 'kalkıtmı§, fakat 1740 da hem Tabarka 
ve hem Kap Negr'deki müesseseleri tahrip 
eclilmitti. 

Sonradan Kap Negr'deki müesseselerinin 
açılmasma müsaade oluomut ve otuz sene 
müddetle Lakal gemilerinin mercan avlıyabiL 
ıneai ve bu inüddetin bitmesine iki sene ka
lınca Fransızlar isterlerse temdit olunmaaı 

muahede.Je yazdmıttı (2). Avcıbk batladı. Fa.. 
kat müddetin bitamma iki sene kalıp ta terndi
dini istediklerinde Tunus hükümeti müsaade 
etmedi. Mercan avı yaptırmadı. Fransızlar 

hakkı rüçhım iddia ettiler. Tunualular, buna 
cevap olmak üzere, Bizert ve Tabarkaya gel. 
mİ§ olan mercancı gemilerini tuttular. Diğer 

bir sebep te: Cirbeli Süleyman ismindeki rei
sin korsan gemisi bir Fransız ticaret gemisine 
rastgelerek erzak istemiş ve Fransız kaptanı 
itiraz ve reddedince reisten güzel bir dayak 
yiyerek erzakı zorla vermit olması idi. Kaptan 

bunu Fransa amiralliğine tikayet etmİ§ ve za
ten Tunusa karşı sefer için gizlice hazırlıklar 
yapmakta olan hükumet te bunu Tunusa harp 
ilanı bahaneleri arasına koymu§tur. Yoksa 
böyle bahaneler her vaki~ vardı ve Fransa hiç 
ses çıkarmıyordu. (28 lnuharrem 1184 - 28 
mayıs 1770) de üç büyük Fransız harp gemisi 
Goletin önünde demirlediler. Fransız konsolo. 
su gemiye alındı. Limandaki Fransız ticaret 
gemileri de harp gemilerinin yanına gittiler. 
Bu hal Fransızların dütmanca geldiklerini gös· 
terdi. Ali Pa§a hiç beldemediği bu hareket za· 
manında Sultan Mustafa ordusunun Pirot 
üzennde Romanzof ordusuna mağlüp oldu
ğunu haber almı§h. Asıl büyük filonun ileri 
kuvvetleri olan bu gemiler Tunus limanını 25 
gün abluka ettiler. 

27 safer 1184 de (21 haziran 1770) per. 
şembe günü <bütün Fransız filoau toplanmıştı. 

Kont Broves kumandasındaki bu bahriye 
fırkası biri 74, diğeri 50 toplu 2 harp gemisi, 
beheri 26 toplu 2 fırkateyn ve 18 toplu büyük 
bir bar<ka beheı·i 20 toplu iki şebek, 2 bomba 
galyonu, bir flüt ve 6 Malta gemisi olarak 16 
parçaydı. Bunlar iki gün hareketsiz durdular. 
Üçüncü günü filo kumandanı Tunus beyine 
§Unları istediği baldonda bir mektup gön. 
\derdi. 

1 - Korsikalıların evvelce Fransızlarla 

yapılmış olan muahedelerden İstifadesi; 
2 - Koraikanın Fransa ile birleşmesinden 

sonra Tunus ahatisi ve hükumeti tarafından 

(ı) Ali Pa§<l hakkında divan mühimme 
defterlerinden yalnız ı63 numaralı defterde 
Sadaltan Ebu Mehmedin himayesi hakkında 
bir ferman vardır. Tarihi 1176 dır. 1195 cema
ziyelahırı evahirinde Tunus Beylerıbeyisi Meh
mede bir hüktim vardır. (!Mühimme defteri, 
numara: ıso). Bu Mehmet,Paşa Hamude ola. 
caktır. Bu halde Ali Paşa bu tarihten evvel 
ölmüş olacaktır. Halbuki (Ünivers • Tunus) 
Ali Paşanın (ı 3 cemazi yelahır 1196 - 26 ma. 
yıs ı 7 82) <le vefatını yazıyor. 

(2) Mercan avı ve ticaret ınıntakaları Tu
nus ve Cezayir hudutlarının mültekası civar
Iarında olduğundan bu işlerle hem Tunus ve 
hem Cezayir beylerbeyilerile uyuşmak lazım

geliyordu. 



alınan Korsikalı esirlerle gemilerin geri veril-

mesı; 

3 - Korsİkanın Fransaya ilhakından evvel 
alınmı~ olan esirlerin verilmesi; 

4 - Mercan avı imtiyazının devamı; 
5 - Evvelce olduğu gibi Bizertle Tabar

ka arasında (Kap Negr) burnundaki Tamerkat 
denilen yerde müessese yapılması; 

6 - Cirbeli Süleyman Reisin Fransız te
baasına tecavüz etmiş olmasından dolayı ce. 
zalandınlma&ı; 

7 - Tunusa kar§l yapılmış olan teslihat 
masrafının tamamen ödenmesi. 

Buna cevap vermek üzere (30) saat müh
let konulmuştu. Bu şartlar kabul edilmezse 
düşmanlık başlıyacaktı . Ali Bey (90) saatte 
bir cevap verdi. Fakat iste."'l ilen maddelerin 
hiçbiri hakkında sarih bir karar bulunıruyan 
müphem bir mektuptu. Filo kumandanı evvel
ce gelmiş olan üç gemiyi Tunus önünde bıra
karak diğer gemilerle Porto Farinayı iki gün 
mütemadiyen topa tuttu. ll rebiülahır 1185 
çarşamba günü (ağustos 1670) Bizerli bom. 
bardımana başladı. Bir gün bir gecede buraya 
ateş etti. Yangın gemileri limana girerek yan
gın yaptılar. 

Ahali şehri bırakarak kaçmış oldukların· 

dan zarar görmediler, fakat kasaba yandı, ha. 
rap oldu. Şiddetli bir rüzgar çıktığından filo 
tekrar Golete geldi. 6 ağustosta filo yeniden 
kalktı. 13 ağustosta Sus'u .bombardıman etti. 
Bin kadar mermi attı. Ahali alelacele şehri bı
rakarak kaçtılar. Monastın da topa tuttuktan 
sonra ağustos nihayetinde Golete geldi. Düş

manlık ilan olunalı üç ayı geçmişti. Ne bey 
bunlann istediğini yapmağa yanaşıyor ve ne 
de kuma':ldan istediklerini azaltryordu. Fran. 
sızlar şark taraflarındaki sahilleri bombardı
manla meşgul iken Istanbuldan Tunusa bir 
kapıcıbaşı gelmişti. Seyahatinin maksadı Rus
ya muharebesine Tunus lionanma ve askerinin 
ittirakini temin etmekti. Ali Pa§a hali gÖster. 
di. Vaziyeti anlattı. Yardım imkanı olmadığı
nı söyledi. Kapıcıbatı kendi mevkiine güvene
rek Fransızlann ablukasına biç ehemın.iyet 

vermeden lstanbula hareket etti . Goletteki de. 
mir yerinde bulunan Fransız filosu kumandanı 
kapıcıbatının ·binmiş olduğu gemiyi yanına ça
ğırdı. Kapıcıbatı ile görüştü (1). Kapıcıbatı 
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devleti aliyyenin bir memleketi olan Tunusa 
taarruzun Osmanlı hükumeti ile de muharebe
ye sebep olacağından endite ettiğHıi beyan ve 
Tunuala aralannı bulmak için teklif etti. Do
nanma kumandanı da razı oldu. Kapıcıbaşı 

Fransanın Tunus konsolosu Bartelmi dö Sezi
yö • Barthelmy de Saizieu ve birkaç Fransız 
zabitile beraber müzakere için şehre çıktılar. 
Ali Bey ile görüşüp konuştular. Bey §Brtlann 
( 1) ve (2) inci maddelerini kabul ve (3, 4, 
5) inci maddelerini reddetti. Altıncı maddede
ki Süleyman Reisin kaba:hati görülürse teczi
ye edeceğini söyledi. Yedinci maddedeki taz
minatı tamamen red ve bilakis donanmanm 
memlekete vermiş olduğu mühim zarariann 
lazminini istedi. Müzakereye devam etmek 
üzere bir mütareke yapıldı. 2 eylul 1870 de 
aşağıdaki şarttarla barışık oldu: 

1 - Korsaka Fransanın evvelce yapmış 
olduğu muahedelerden tamamen istifade ede. 
cek; 

2 - Koraikanın Fransa ile birletmesin
den sonra alınan esirler ser~best bırakılacak, 

Fransız bayrağı altında zaptedilmiş olan Kor· 
sika gemileri ya geri verilecek yahut bedelleri 
adilane bir surette ödenecek; 

3 - Mercan avr imtiyazı beş sene daha 
uzatılmıştır. Avcılık Lakal'in 12 gemisite ya
pılacak, bey mercan ticaretinin menedilmi§ 
olmasından dolayı (Afrika Şirketi Kralisi). 
nin zarannı ödiyecek; 

4 - Afrika kumpanyası resim vermekai
zin Tunus eyaletinden 15.500 hektolitre buğ
day çrkarabilecek; 

5 - Fransa Tamekart müessesesinden 
sarfı nazar edecek; 

6 - Her müsalebada olduğu gibi bu se
fer de Fransa adet olan hediyeleri verecektir; 

7 - Masarifi harbiye tazminatı tayinin. 
de beyin göndereceği sefirle Versayda hallo

~unacak; 
8 - Muamelat ve münasebata baılanacak 

ve evvelce yapılmış mukaveleler ve bilhassa 
( 1720) , (1742) muahedeleri evvelki c ibi ta
mamile mer'i olacakbr. 

(1) Ünivers - Tunus. Forbige Fransa ile 
sulh yapması için Babralinin Tunus beyini §id
detle sıkı§tırdığlnı yazıyor. 
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Bu mukavelenamenin imzasından sonra 
donanına döndü, gitti. Biraz sonra da Tunus 
Beyi muahedenin Fransız kralı tarafından im
zalanmış suretini almak için divan azasından 
birkaçı ile divan katibi Ihrahim Hocadan mü. 
rekkep bir heyeti Parise gönderdi. Bunlar be-

ye mahsus kıymetli hediyelerle geri geldiler. 
Mahza Fransızların gururımu okşamak için 
konulmuş olan harp masarifi mevzuubahs bile 
olmadı. 

Ali Bey 12 sene daha beylik yaptı. Ehem
miyetli biçbir hadise olmadı. 

-(ı 

PAŞA BEYLEH DI~VHi ( \l:ılıaaı ) 

Hamude Pa~a - Ali ve lifehmet Beyler m l'sr>Lesi - Cezayir/ı· ilıti/(ij - 1 eıwdil• umi· 
ralinin taarruzları - Trablıı.~garp mr>sf' lesi ııe flumude de lturı!$1L - i snwil Bt>y - Tu· 
ııusuıı Konvmı.~i,yoıı ile muaheılesi - Sarel iin:ıraya ltmrruz - .Seıı Piyı•r adası ı >urgunu 

- A merilwlılarla mualıede - Cezayitlr• yiıı1• ilıtilfıj ı •e mulıarc•b!' -

Tunus beylerbeyilerine (pa§a bey) yahut 
beyk mirmira.n) deniliyordu. Hamude de böy
lece pa§ft bey oldu. Ali Paşanın son zamanında 
yahut Hamude Paşanın ilk devri idaresinde 
Tunuata Ali ve Mehmet Beyler isyan ederek 
Tunusu muhasara etmişlerdi. Bu meselenin 
ba§langıcı ve nihayeti hakkında bir malurnat 
yoktur. Yalnız divaın hümayun kuyudabndaki 
hükümlere nazaran (1195) senesi cemaziyel
ahın nihayetlerinde divanı hümayundan Ce
zayir ve Tunus ve Trablusgarba müstacelen 
mübatirler gönderilmek zarureti hasıl olmut 
ve Tunustan bazı adamiann gelmesine intizar 
edilmekte bulunmuş olmakla bunlann tehir ve 
tevıkif olunınayıp münasip vasıtalarla Kaptan 
Mustafa Pa§Bya gönderilmelen Istanbul kay. 
makamına emrolunmuştur (1). 

Ayni tarihte Tunus kadısına y82lllan hü
kümde Tunus Beylerbeyisi Mehmet Pa§Bnın 

beylerbeyilere eskiden mestur olan mahsulat 
ve rüsumata ahın tarafından müdahale ettiril
meyip kenduye ahzü kabz ve tasarruf ettiril
mesi bildirilmittir (2). 

l :.yan hakkındaki hüküm de aıağıda ya. 
zılmıttır: 

Tunus Beylerbeyisi Mehmet Paşaya ve 
dayısı Ahmet Dayı ve Mehmet Beye (3) ve 

ocak ağalan ve sair neferat ve mücahidine hü
küm ki: 

Bundan akdem Tunus memleketinde ref'ü 
livayı fesat edip oldiyar celilülitibarda guzat 
ve mücahidin ve aükkanı memleket ve ahali
nin nizarn ve intizam ve asayit ve rahatlarana 
halel verd!ği ve def'ü izalesl Eermanım olan 

Ali Beyin günden güne fesat ve şekaveti zı

yade ve havasına tabi urban şekaveti nişan ile 
tecemmu ve Tunus etrafında olan nice yerleı·i 
harap ve Tunusu muhasara edip envai fesat 
ve şekaveti zahir olduğu ve mukaddema husu. 
su mezbur için evamiri §erifemle memur olan 
Cezayir asakiri dahi Tunusa karip mahalle 
geldiği ilam eylemişsiniz. Halen Trablusgarp 
askerinden dahi kifayet miktarı asker tayin ve 
memur olup evamiri şerifem irsal olunmuş

tur. lnşaallahütaala siz dahi dameni gayret ve 
hamiyyeti dermeyan edip Tunus askeri ve ur
ban tayfasını cemedip ve Trablusgarp ve Ce
zayir askeri zabitlerile haberleşip kemali maiy. 
yet ve ittifakı tam ve hüsnü tedbir ve vifak 

ile §akii mezburu ahz ve ele getirip fesat ve 
şekavetterin ibadullah üzerinden ref'ü izalesi
ne gereği gibi aayü dikkat eylemeniz babında 
yaZılmıştır ( 4). 

Evahiri cemaziyetahır 1195 
Ayni tarihle ayni hüküm Trablusgarp 

Beylerbeyisi Halil Paşaya (5) ve Cezayir 

( 1) Divanı hüınayun m:ihimme defteri, 
numara: 180, sayfa: 54. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 180, sayfa: 54. 
(3) Vatan beyi olması ağiebi ihtimaldir. 
(4) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 180, sayfa : 55, evahın cemaziyeliihır 
1195. 

(5) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 180, sayfa: 55, evahın cemaziyelahır 
1195. 



Beylerbeyisi İsmail Paşaya da yazılmış (1) 
yalnız Trablusgarba yazılan hükme [Eğer ha
lası nefs için firar eder ise kifayet miktan atlı 
askeri ve urban ile takip edip ve ele geçirip 
fesat ve şekavetterin ibadullah üzerinde defey
lemen babında] ilave olunmuştu. 

Ali ve Mehmet Beyterin isyanı 1195 de 
bastrnlamamış ve Cezayir ve Trablusgarp as. 
kerlerinden fayda görülmemiş olacak ki Tu
nustan lstanbula mahsus adam gönderilerek 
padişahtan imdat ve asker istenilmiştir. Bu 
talebe karşı divanı hümayundan yazılan hü
kümde [Isyan ve tuğyan üzere olan Ali Bey 
ve Mehmet Beyin şer ve fesatiann defeylemek 
için bu taraftan asker ile imdat olunmasın rica 
eylemişsiniz. Halen Venedik keferesi nakzü 
aht ve memaliki malırusama iyııalı mazarrat 
kastinde olmakla anların ve sair düşmanı di
nin def'ü mazarrat ve fesatlan tedarikile ih. 
tirnam olunduğundan bu canipten imdat irsali 
müteassir olmağın Cezayir beylerbeyisi ve da
yısı ve sair ocak halkı ve askerleri Tunusa va
rıp . . . . . . . dePü şekavete ihtimam ey
lemeniz babında] denitmiş (2) ve Cezayir oca. 
ğına tekiden muavenet emri verildiği gibi (3) 
Tunus vilayeti ahalisine de [Bundan akdem 
Tunusluya hiyanet eden Ali Bey ve Mehmet 
Bey nam şakilerin şekavetlerinin dePi için 
üzerlerine varma!< iktiza eder ise nefiriaam] 
olunup rnezburların üzerine vanlmak için ma. 
iyyet ve ittifak Üzere askeri ile yekdil olup 
zinhar askeriden yüz çevirmernek babında] 

fermanı gönderilmitti ( 4). 
Tunus bu gaile ile uğraşırken Osmanlı 

hükUmeti de nakzü aht ve aman eden Venedik 
keferesinden intikam almak için ocaklardan 
gemi istiyordu. Tunusa da 1195 şevvali evai
linde (S) ve zilhicce evaaıtında (6) gönderilen 
hükümlerle altı kalyon talep edilmiş ve beher 
kalyona iki bin lira ve on yedi hil'at ihsan 
olunmuştu. Tunustan istenilen kalyonlar Os

manlı donanmasına müliıki oldular ve donan. 
ma boğazdan içeri girdikte Kaptanı Derya 
Mustafa Paşadan mezun olmadıkça aynlmayıp 
onun münaııip gördüğü veçhile hizmette bu
lunmak için fennan aldılar (7). 

Mehmet ve Ali BeY.lerin isyanlarının 
hastınldığı anlaşılıyorsa da buna dair tafsilat 
yoktur. Hamude Paşa beylerbeyi olduiu za-
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man otuz yaşındaydı. Iki erkek ve beş kı.z 
kardeşi vardı. Kardeşlerinin büyüğü bilivelet 

efat etti. Ikincisi olan Osman Bey Hamude 
Paşaya halef oldu. Hamude Paşa kız kardeş
lerinin birisini sonradan kaptan paşa olan ls. 
mail Kiıhya aldı. Ikisini Mustafa Hocaya ver
di. Birisini Mustafa Hocanın yeğeni aldı. Bi
risi hiç evlenmedi. Sadık ve çalış kandr. 

Mustafa Hoca Gürcü esirlerinden idi, Be
yin başvekili makammda idi. Hamude Pa,a 
beylitinin ilk senelerinin sükunetini Mustafa 
Hocanın iıkiline nasihatlanna medyundur. 
Mustafa Hoca öldükten sonra onun yerini kim. 
se tutamadı. Fal<at onun tecrübelerinden isti
fade etmiş olan Hamude Paşa kendisi mem
leketi idareye kesbi iktidar etmişti. (1199 -
1784) de Kostantİn sancağı beyi Salih Beyle· 
Hamude Paşa arasında huduttaki kabilelerio
mönazaalan neticesinde az daha silah path. 
yacaktı. Fakat Salih Bey uyuşmak yolunu tut
tuğundan mesele silahsız hallolundu. 

12Ô2 - 1787 de bazı fesatçıların ve fesat 

başıların Tunusa kaçmaları yine kavga tehli
kesi çıkardı. Kastantinde Cezayir kuvvetleri 
toplandı. Cezayir dayısı seEere müsaade etti. 
Bu defa da Salih Bey o kadar haklı olmarnakla 
beraber Hamude Pa!a Salih Beyin arzusunu 
yaptığından sulh bozulmadı. 

Fakat bu defa Tunuslutann Cezayire 
karşı iyi komşu gibi davranmasında Yenedikle 
olan mücadelelerinin de tesiri olmuştu; Tunus 
eyaleti Ali Paşa zamanındanberi tebaasının 

(1) Divanı hümayun m;,ihimme defteri, 
numara: 18, sayfa: 208, evabın rebiülahır 1196. 

(2) Divaru hümayun 'mühimme defteri, 
numara: 180, sayfa : 56, cvabın cemaziye1ahır 
1195. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
(4) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 180, sayfa : 208, evahırı rebiülahır 
1196. 

(5) Di va nı hümayun mühimme defteri, 
numara: 180, sayfa: 119. 

(6) u:vanı lıüm;ıyun mühimme defteri. 
numara : 180, sayfa: 1 sı. 

(7) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara 180, sayfa: 224, evaili cemaziyelevvol 
1196. 

Şima li Afrika : ll 



bazılannın Yenedildiler tarahndan uğradık. 

lan zararlannın ödenmesini istiyordu; Hamu
de Pa§a bu işi daha sıkı takip ediyordu. 1199-
1784 iptidasında ba~a bir mesele daha çık-

' nuş olduğundan bunl.arın halli için Yenedileten 
mahsus murahhas geldi. Fakat Hamude Paşa 
Yenediıklilerle münasebeti kesti. Bunun Üze. 
rine Yenedik Doci, Enuno kumandasında Tu
nusa bir donanma gönde.rdi. Bu donanma Sus'u 
bombardıman etti. Ertesi sene (1785) yine 
Sus, Sfaks ve Goleti topa tuttu. Bu bombar· 
dırnanlarm yaptığı zarariann hepsini Hamude 
Paşa alacak defterine yazıyor ve bu bombar
dımanlara rağmen kat'iyyen uyuşmağa yanaş. 
mıyordu. Amiral Emmo da paşanın davada 
haklı olduğuna kani bulunduğundan daima 
sulh teklif ediyor ve m~kere açılmasma im
kan vermek için bir müddet bombardımanla· 

rın arkasını kesiyordu. lhtimal•ki bu mesele 
daha uzayacaktı. Fakat · Emıno'nun Malta da 
ölmesi meseleyi kapatb .. Bu 1 harp Yenediğe 
pahalıya mal oluyordu. Hamude Paşa da Em
mo'yu şah~i bir düşman gibi sayarak sulh 
yapmamakta ve inat etmekte idi. Fakat Em. 
mo'nun ölümile sulh için engel kalmanuştı. 

Ce:zhyirliler de bu sırada Tunu sa taarruza ha
zrrlanmakta idiler. Binaenaleyh Yenedikle 
sulh müzakeresine girişildi; fakat ancak mÜ· 
ııalehaname (1792 - 1207) de imzalanabildi. 
(1206 • 1797) de de Tunusla Cezayir arasın
da i'htilaf çıknuş ise-de her iki beylerbeyiliğe 
tarafı şahaneden yapılan tebligat ve iki eya
letİn de fikir itilafile hallolundu ( 1). 

1203 de Devleti. Osmaniyenin Nemçe ve 
Rusya ile olan muharebesinde hazır bulunma
lan için Tunusa c4t emir gelmişti (2). Ayni 
senenin rehiülahırı ' nihayetlerinde Hamude 
Beye padişahtan bir sevb hil'at ve beylerbeyi
likle ipka emri gönderilmiş ve o tarafiara ame. 
dü şeddt.den dÜ§man gemilerinin iğrak ve ih· 
raklan bildirilmişti (3). 

MOskov ve müttefik.i Nemçe üzeıı:ine olan 
~eferde Garp ocaklarının gemilerinin Akde
nizde dolaşmaları emrolunmuş ve bu husus 

· için Tunustan da üç gemi gönderilmesi fer. 
man 'buyrulmuştu ( 4). Ocak gemilerinin ayni 
zamanda Tiryeste ve Alikorneye korsanlığa 
çıkmaları bildirilmişti (-5). 

1205 senesinde Osmanlı devletile mütte-

fikan Ruslarla harbetmekte olan lsveçliler Rus 
gemilerinden 53 müslüman esiri kurtarnuşlar 
ve !bir gemiye koyarak lstanbula doğru yola 
çıkarnuşlardı. Mezkur gemi Tunusa gelince 
Hamude Paşa bu esirlerden 39 unu ocağa yol
daş kaydederek diğerlerini bir Fransız' gemi
sine koyarak lsveçli kaptana verdiği bir me'k. 
tupla lstanbula göndermiş ve esirleri getiren 
gemiyi fırkate haline koymak Üzere kaptandan 
satınalnuştır (6). 

1206 da Rusya ve Nemçe ile sulh yapıl
dığından ve muahedede Nemçe bükilmeti te
baalarrna ocaklılar tarafından iras olunacak 
hasarın Devleti Aliyye tarafından tazmini ta
ahhüt olunduğundan Rusya ve Nemçe tüccar 
gemilerine taarruz olunmaması Garp ocakta. 
rına iş'ar edilmi§tir (7). 

Nemçe ve Rusya muharebesi münasebeti
le birkaç sene Akdenize eelbolunan ocak ge
milerinin avdetine müsaade ve hüsnü hizmet

lerini takdiren beylel'beyine ferman gönde. 
rilmiştir (8). 

( 1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 186, sayfa: 95, evaili razaman 11206. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 188, sayfa: 51, evaili rebiülahır 1203. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara 189, sayfa: 29, evahırı rebiülahır 1203. 

Divanı hümayun kuyudatında Hamude 
Pa~amn ismi geçen ilk hüküm budur. (1195) 
cema-fiyelahın nihayetleri tarihli iki hükümde 
Tunus beylerbeyisi Mehmet Paşaya hitap 
olunmaktadır. Buna nazaran mezkfır tarihten 
evvel Ali Paşanın vefat edip beylerbeylik 

Mehmet Paşaya verildiği ve bilahare Hamu
cleye beylerbeylik tevcih otunduğunu zanne. 
derim. 

(4) Divanı hümayun mühimme defteri. 
numara: 189, sayfa: 30, evahiri rebiülahır 1203. 

(5) Divanı hümayun mühimme . defteri, 
numaraj 190, sayfa: 70, evahırı şaban 1203. 

(6) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 196, sayfa: 2, evasıtı recep 1205. 

(7) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 198, sayfa: 78, evahırı recep 1206. 

(8) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 198, sayfa: 91, evaili §aban 1206. 



1207 senesi zilhiccesinin yinni birinci gü
nü Cezayirli Seydi Ali Pata Trablusgarp bey
lerbeyiliğine tayin olunarak Trablusa gönde
rildiğinden mazul Trablus Beylerbeyi Ali Pa. 
ta ve oğullan Tunusa iltica etmişlerdi. Mah· 
mut Paşa da bunları hüsnü kabul etmit ve 
kendilerine maaıılar tayin ederek tekrar Trab
lus eyaJetini elde etmelerine yardım edeceği 

vaadile teselli eylemişti. Bir müddet sonra sa
bık beyin taraftarları Cezayirli Ali Paşayı iğ. 
fal ve Cirbe'nin Tunuslulardan alınmasına teş
vik etmiıılerdi. Cirbenin Ali Pa~a tarafından 
alınması Hamude Paşayı müteessir etmi~ ve 
Ali Paşa ile oğullarına asker vererek Trablus 
Üzerine sevkine sebep olmuştu ( 1). 

Ali Paşa ile oğullarının taarruzu Seydi 
Ali Paşa tarafından hünkara arzolunmuş ve 
i,;ç ocağın biribirile iyi geçinmeleri ve Trab
lusgarp beylerbeyinin tezelzülünü mucip hal
lere meydan verilmemesi ve aabık Beylerbeyi 
Ali Paşa ile oğullarına yardım edilmemesi 
hakkında Hamude Paşaya ferman gönderil
mişti. Ayni mesele hakkında Cezayire de nasi
hatamiz hüküm gönderilmiş ve Tunusa da ce
reyanı muharebe bildirilmişti (2). Hamude 
Paşa buna cevaben yazdığı mektupta Ali Pa
şaya yardım kat'iyyen aklından geçmediğini 

ve Tunus ocağına iltica etmiş olanlar devletin 
haderne ve fukarasından olduklarından ocak 
tarafından kendilerine tayinat verildiği ve 
oğulları babalarına muti olmayıp Trablus Üze. 
rine urbanla taarruzu yapanlar da Yusuf ve 
Ahmet Beyler olduğunu arzetmişti. Fakat 
Trablusgarptan da mektup gönderilmiş oldu
ğundan divanı hümayunca her ikisinin cevap
ları arasındaki zıddiyet görülmüş ve sabık 

Trablusgarp Beyi Ali Paşa ocağın kudret kes
betmesine bakınayıp kendisinin refah ve men. 
faati ile meşgul olmuş ve Trablus kalesini 
harap hale getirmiş ve ocağı mahv derecesine 
indirmiş olduğundan ve sefer hümayunlara ge
mi göndermeyip bir iki bergandi ile iştirak et
tiğinden mumaileyhe yardım edilmemesi hak
kında Tunus beylerbeyine tekit yazılmıştı (3). 
Bu tebligat Trablusgarba da bildirilmiş ve 
lzmir tarafından bermutat asker tahriri için 
evamiri ~rife tastir olunduğu ilaveaile iktifa 
kılınnutb (4). 

Bu emirlerin hiçbiri Hamude Paşaya mü. 

eaair olmadı. Teşkil ettiği kuvveti Ali Paşa 
ile oğullarının maiyetine vererek T rab! us üze
rine gönderdi ve Seydi Ali Paşanın bir gemiye 
binip Trabluau terketmesi üzerine Ali Paşa 
şehri işgal ile oğlu Ahmet Beyi ittifakı ara ile 
valiliğe_ geçirdi. 

Tunus ordusu iki ay kadar yapbğı hare
katın masrafı ve mükifatı olarak yüz altnuş 
bin rnahbubu Mısri hesap edilmiş ve bunun 
yirmi biin lirası Menşiye ahalisinden tahait 
edilip peşinen verilmiş ve mütebakisi senebe
sene verilmek Üzere senede bağlanmış ve ordu 
avdet etmiştir (5). 1 

Esbak Tunus BeylerbeytAli Paşanın oğ. 
lu Yunus Bey Kastantinde ölmüş ve lsmail 
adlı oğlu kalmıştı. Hamude Paşa bunun Ce
zayirlilerin elinde kendisine karşı daima isyan 
aleti olacağından korkuyordu. !smail Bey dahi 
her türlü hukukundan vazgeçerek memleketi
ne dönmek istiyo_rdu. Bunun için paşa, lsma. 
il Beyin gelmesini istedi. Kendisine Bardo sa
rayında daire verdi. lsmail Bey de sakin ve 
rahat yaşıyordu. Fakat Cezayirliler lamait 
Beyle muhabereye ba§ladılar. Hamude Pata 
meseleyi haber aldı. lsmail Beyi ve bu terti
bab yapanların hepsini öldürttü. Hamude Pa
şa aleyhinde başka hiç isyan ve kıyam olmadı. 

Bu sıralarda Fransada fırtınalar kopmuflu. 
Krallık devrilmiş, yerine Konvansiyon idaresi 
geçmişti. Tunus hükumeti kendisini bu yeni 
bükuroete karşı muahedelerle bağlı saymıya. 

rak korsanlan Akdenizin Fransız kıyılarına 

saldırdı. Konvansiyon Tunus Konaolosu De
voize vasıtasile Tunusla sulh müzakeresine gi
rişti. Evvelki muahedelerde iki taraf biribirinin 
salıillerinden otuz mil dahilinde korsanlık et
miyecekleri ve bu mesafenin kara suları sayıl. 
ması takarrür etmişken bu muahedede me:ı
kur mesafe bir top menzili olarak kabul edildi. 

25 mayıs 1795 (1210) de muahede imza. 

(ı) Tarıh i ibni Galbun, sayfa: 58. 
(2) Divanı hümayun m:.ihimme defteri, 

numara: 200, sayfa: 51, rebiülarur 1208. 
( 3) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 200, sayfa: 210, evabiri şevval 1208. 
( 4) Divanı hlimayun mühimme defteri, 

numara 200, sayfa: 215, evaili zilkade 1208. 

(5) Tafsilat Trablusgarp kısmındadır, 
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tan dı. 1211 de ( 1797 k:anunusani) tersane 
emini Mehmet Hoca riyasetindeki heyet Pa
rise giderek paşanın mektubunu Direktuvara 
verdi ve kıymetli hediyeler ve dostluk vaadle. 
rile geri geldi (1). 

Fransızlann Mısıra taarruzu üzerine Carp 
ocaklan Fransızlara ilam harbetmiş ve Fransa 
sahillerinden Mısıra gidip gelen gemilerinin 
ü;ı;erlerine taarruzla alınmaları ve donanınayı 
hümayunun teçhiz ve Akdenize ihracında do
nanmaya iltihaklan divanı hümayundan Tu
nusa dahi bildirilmiştir (2). 

Mısır seferi bittikten sonra (9 rebiülahır 
1215 - 7 ağustos 1800) de Fransızlarla müta. 
reke yapıldı. Fransa hükUmetinin idaresinin 
başında bulunanlara Konsül denilmekle oldu
ğundan ecnebi memleketlerdeki Fransız kon
soloslarının adı (cümhuriyet ticari münasebet. 
ler umumi komiseri ve maslahatgiizan) oldu. 
Tunustaki maslahatgiizar vatandaş Devoize 
tarafından imza edilmiş olan mütarekenin 
maddeleri: 

1 - 9 früktidorda iki memleket ara. 
sındaki düşmanlık kesilecektir. 

2 - Tunus beyi gerek kendisi ve gerek 
ahali tarafından teçhiz edilmiş olan korsan 
gemilerinin kumandanianna Fransız bayrağı

na taarruz etmemelerini bildirecektir. Korsan
Iann tuttuklan gemiler de Fransızlara ait 
bulunduğu poliçe ve manifesto ile sabit olan 
ewa sahibine verilecektir. Vatandaş Devoize 
de Fransız gemilerinin ve bilhassa Korsikalı. 
lann Tunus bayrağına taarruz etmemeleri için 
cümhuriyet hükumeti vasıtasile emir verdirme
ği taahhüt eder. Fransızlar da düşmanlarmdan 
aldrklan Tunus gemileri hakkında yukanda
ki gibi muamele edeceklerdir; 

3 - 9 früktidordan sonra her iki ta· 
rafça zapt.,Junacak her tür_lü gemiler, yükü ve 
tayfasile beraber geri verilecektir; 

4 ·- Sulh imza olununcıya kadar Fransız 
gemileri Tunus Jimanianna ve Tunus gemileri 
Fransız limaniarına girebileceklerdir; 

5 - Mütarekenin feshi halinde dü4manlı
ğa batlamadan evvel iki taraf biribirine haber 
verecektir. 

Tunusun Fransızlarla muharip bulundu
ğu müddet içinde Cezayir ve Tunus korsanla
rı faaliyetlerini çoğaltmışlardı. Bunlann dar. 

besine en çok Sardünyalılar uğradılar. Sar
dünyalılar korsaniara karşı koymak istedilerse 
de hiçbir şey yapamadılar. Kagliyari birkaç 
gün korsanların muhasarası altında kaldı. 

Aslı Capraja adalı olup (Sen Piyer) ada
sından evlenmiş olan bir şahıs kıskançlık dola
yıaile bu adalılardan intikam almak için Tu. 
nusa gelerek korsaniara kılavuz oldu. On ka
dar korsan gemisi bu adamın delaleti ile Sen 
Piyer adasını bastılar. Muhafızları öldürdüler, 
esir ettiler. Çoğu kadın ve kız olmak üzere 
800 esir tutup Tunusa getirdileı·, sattılar. Kag
liyaride bulunan bir Fransız fırkateyni kor
sanların arkasından gitti ise de faydası olmadı . 

1217 _ 1802 de Fransızlarla suth yapıldı. 
Fakat Hamude Paşa Fransız esirlerinin bıra

kılınasını çok geciktirdi. Fransızlar verilmesi 
mutat olan hediyelerin kıymet ve adedinde çok 
hasis davranıyorlar ve Hamude Paşa da bunu 
izzeti nefis meselesi yaparak sinirleniyordu. 
Bu meseleler de halledildikten sonra meınlekzt 

(1811 . 1226) ya kadar sükunet gördü. Yalnız 
1798 de Amerikalılar korsanların kendi gemi
lerine sataşmaması için Tunusla muahede yap. 

mışlardı. Bu muahedenin şartlarından biı· isi de 
Amerikalıların Tunusa mühim miktarda cep
hane vermeği kabul etmesi idi. 

Memleketin içerisinde ve dışarısile müna
sebetler iyi gidiyordu. Beylik idaresi hergün 
daha kuvvetleniyordu. (1736 - 1149) da Ali 
Paşa Cezayiı·e tabi olmağı ve onlara vergi 
vermeği kabul etmişti. Fakat seneler geçtikçe 
vergi miktarı azalblıruş ve son zamanda bir 
gemi zeytinyağı göndermekten bile vazgeçil
mişti. Yalnız ağır bir şart kalmıştı: Tunuslu
lar Cezayir hududunda tahkimat yapamıyor

lardı. Hamude Paşa ağır gördüğü bu şarttan 

ve Cezayir boyunduruğundan kurtulmak için 

:.Jarnam çok müsait bulmuştu (1221 _ 1806) da 
kendisine karşı suikast tertibatına dahil olan 
ve Tunusta sakin olan bazı Cezayiriileri döğ
dürmüş ve öldürtmüştü. Cezayir dayısı Ahme t 
Dayı bu şiddetli muamelenin ne için yapıldı

ğını anlarnı~tı. Bu muameleye ( 1222 - 1807) 

( 1) Ünivers - T unus. 
(2 ) Divan hümayun m:ihimme defteri, 

numara : 20 7, sayfa : 41 evahırı safer 1213. 



d'e hudut üzerinde yağmacılrkla ve civan i§gal 
ile cevap verdi ve donanma göndererek Gole. 
ti ablukaya aldı. Hamude Paşa da zaten hazır
lanmıştı. Süleyman Kahya kumandasile elli 
bin kişilik kuvveti Cezayir üzerine saldırdı. 

Bu kuvvet evvela Kastantini sardı. Şehri mll· 
hasara ettirmemek için dışarda bulunan Ce
zayirlilere galebe etti. Fakat muvaffakıyetin. 
den istifade edemedi. Şehri almak için yaptıgı 
hücum reddolundu. Muhaaara uzayıp gitti. Bu 
sırada birisi Dondan diğeri Cezayirden iki im
dat kolu geldi. Süleyman Kahya bunlara hü
cum ettise de ikisine karşı da mağlfıp oldu vı:: 

kumandanlığı Kü çük Süleyman Ağaya bırak 
tı. Fakat artık geri çekilmek mecburiyeti hasıı 
olmuştu. Tunualular cekilirken hayli zayiata 
uğradılar. Ahmet Dayı mağlfıpların arkasır. . 

dan hazinedannın kumandasında asker yolla
dı. Hazinedar umum askerlere kumandan tı.

yin edilmiş ve Kostantin Beyi Hüseyin Bey\ .. 
Tunusu istila ve Kefi zapt ile yeni hududu 
(Beca - Bedja) dan tahdide emir almıştı. 

Hamude Paşa çekilen orduyu topladı. Da. 
ha asker getirdi ve kuvvetlendirdi. Hepsini 
mühürdart Yusuf Ağanın emri altına verdi. Iki 
ordu {Eikef) civarında bir daha çarpıştılar. 

Kuvvetçe az olmakla beraber galibiyel Tunus
lularda kaldı ve Cezayir ordugahı ele geçti. 
Hamude Paşa esiriere fenalık yapmadı. lati· 
yenleri Cezayire dönmekle serbest bıraktı. Ah· 
met Dayı buna mukabil esir etmiş olduğu Tu . 
nuslu Arapları geri yolladı. Fakat bu mağlu

biyetten dolayı hiddetini Kostanlin Beyi Hü
seyin Beyi boğdurmakla aldı. Ali Bey ismin
deki zatı Kostanlin beyliğine gönderdi ve 
muharebeye hazırlanmasına emir verdi. 

Bu hadiaat lstanbula Cezayir ocağı tara. 
fından Tunus ocağına bazı mevaddı b"'ımesat 
teklifile beyir.lerinde münazaa tekevvün ett i 
ği ~eklinde aksetmiş ve şeriata ve nzayı aliy< 
muhalif bu hareketlerin ittifak ve hüsnü itila 
fa tebdili ve külliyetli sefaio ter.bizile Akde 
nize çıkanlması her Üç ocağa da bildirill" i 
ti (I). ( 1223 • 1808) de başağa biraz askerle 
Koctanline ırelip Ali Beyle birleşti . -Fakat as. 
kerlerin arasından Ahmet Çavuıı isyan çıkar. 
dı. Basağayı ve Ali Beyi öldürerek kendisini 
Koatantin beyi ili.n etti. Kostanlin hükUmet 
sandıiındaki paraları askere dağıtb. Vak'a 
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Cezayirde duyulunca Ahmet Dayı TopaJ Ah
mf't Beyi Kostantir. sancak beyliğine yolladı. 

Ahmet Çavuşun zulmünden bıkmış olan ahali 
yeni beye taraftardılar. Ahmet Çavuş tutulup 
öldürüldü. Fakat Tunus üzerine yürüyecek 
ordu kalmamı§tı. 

Ahmet Dayı Tunuaa mütareke teklif etti. 
Hamude Paşa da razı oldu. Birkaç ay sonra 
Cezayir dayılığına Gasaal Ali Hoca ge!(ti. Bu 
da Tunuala uğraşmak istedise de Cezayirin 
hali mani oldu. Sonra da Garp sancağındaki 

ihtilaller çıktı. Tunusltı muharebeye fırsat bu
lunmadı. 1223 şevvali evailindel<i tevcihatta 
Tunus Beyliği Hamude Pa§ada ipka olunarak 
fermanı Tunusa geldi (2). 

Harnudenin babası Ali Paşa Cezayirle 
muharebe muhakkak olduğu sırada yeniçerile
ı i çoğaltmıştı. Hamude Paşa yeniçerinin 
fenalığını ve tehlikelerini gördüğünden azalt. 
mağa uğraştı; kimseyi yeniçeri yazdırmadı. 

Kuloğullanndan ve memlfıklerden kıt'alar ve 
kendisine muhafızlar yaptı. 

Yeniçeriler bu tedbirlerin hedefini anladı

lar. Zaten beyliğin bir ailede devamı leendile
rinin yükselmesine ve kantıklıklar çıkararak 

istifade etmelerine mi.ni idi. Binaenaleyh bu 
tedbirlere kar~ı onlar da beyin vücudunu orta. 
dan kaldırıp kendi içlerinden bey seçrneğe ka
rar verdiler. Bey her cuma Bardo sarayından 
şehirdeki camie namaza geliyordu. Yeniçeriler 
bu geli§te beyi öldürrnek ve sonra Bardoya 
ko~up bütün ailesini mahvetmek için tertibat 
aldılar. Bu tertibatı Hamude Paşa haber aldı. 
lnanmama.kla beraber ihtivaten o cuma günü 
namaz kılınağa gitmedi. Beyin c:anıiye gitıne

mesi ye"liçerilere, tertibatlannın haber alındığı 
kanaatini verdi . Zat~n haber alınrnamıf olsa 
bile ertesi cumaya kadar sayi olacaktı. Bina
enaleyh harekete geçrneğe karar vererek 30 
, aban 1225 (30 ağustos 1811) de akşam saat 
dokuzda ayaklanarak şehirdeki Yahudi mağa. 
zatarını yağmaladılar. Her tarafı yakıp yıktı

lar. Ahali bu tecavÜze ve kargaşalığa kar~ı 

silahlanarak mukabeleye ba§layınca yeniçeri-

( 1) D iv anı hümayun mühimme defteri 
numara: 226, sayfa: 34 , evasıtı ramazan 1222 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri 
numara: 227, sayfa: 221, evaili muharrem 12:U 
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. ler iç kaleye çekildiler. Iç kale muhafızları da 
yeniçeri olduklanndan asi arkadaşianna kapı
lan açblar. 

Asiler 2.500 Jçadar vardılar; iç kalede 
müdafaa hazırlığı yaptılar. Içlerinden birisini 
bey intihap ettiler. lntihap bitince bir yaylım 
ateşle Golet, Bizert, Sus ve Kef ile sahillere 
muvaffakayet işaretini verdiler. Mukarrer olan 
bu ateşi duyanlar da isyan bayrağını çekecek. 
!erdi. Fakat (Porto Farina) kihyası ilk isyan 
baberini alınca Araplan ve Endülüs muhacir
lerini silihlandırarak Halkülvad istihkamını 

tuttu. Çünkü oradaki askerin de ayaklanma
sından şüphe etmişti. Ayni zamanda beyin 
kahyası da toplıyabildiği kuvvetlerle şehre gel
mişti. Iç kaleye giren yeniçeriler yeşil bayrak 
çekerek Tunus beyliğini tanımayıp Osmanlı 

hükumetine tabi olduklannı anlatmak istiyor. 
)ardı. Bütün istihkamlarrn toplan iç kaledeki 
asilere çevrilerek ateş.e başlandı. Sabah saat 
altıdan saat ikiye kadar iki taraftan da ateş 
devam etti. 

Akşam üzeri iç kale.nin ateşi zayıflamış

b. Kalede 1.700 kişi kadar kalmıştı. Kaçmak
tan başka çare bulunmadığından bunlar da ge

celeyin kaleden çıktılar. Bey bunlara yol ve
rilmesini tenbih etmişti. Çünkü ümitsizlikle 
döğüşecek olan bu asilere karşı çok zayiat ve
rilecek ve şehir ahalisi kaçarak şe'hir boşalacak, 
belki de sair vukuatlar çıkaca'ktı. Zaten şehrin 
civanndaki kabilelere de emir verilmiş oldu
ğundan kaçanların kurtulması çok zordu. Iç 
kalenin asıl muhafızianndan beş yüz kişi kaç
madılar, teslim oldular. 1 ramazan 1225 (1 ey. 
lul 1811). Bunların ileri gelenlerinden otuzu 
beyin huzuruna getirildi. Şiddetli tevbih olu
narak buılannm başı kesildi. Diğerleri zinda
na atıldı. Şehirde sükUnet takarrür etti. 

Kaleden kaçanlar Tabarkaya giderek ora
dan gemilere binmeği tasarlaınıt ve harekatla. 
rını ona göre tanzim etmişlerdi. Araplar bun
lann önünü kesrnek için ilerleyince Tunustan 
80 kilometre uzakta olan Ensariye dağına çe
kilerek müdafaaya ve hayatlarını pahalı sat
roağa karar verdiler. Araplar bu dağı da ku. 
şattılar ve hücuma başladılar. Yeniçeriler 
Araplara karıı pek §İddetle dövüştüler. Fakat 
kalabalığa karşı ezildiler. 600 kiti tutuldu. Ha-

mude Paşa bunların başını kestirdi. Isyan da 
böyle kanlı surette bitti. 1812 de Cezayir filo
su Goleti abluka etti. Filo kumandanı mutedil 
şartlarla müsaleha teklif ediyordu. Müzakere 
başladı. Hamude Paşa tibüyet ve metbuiyet 
meselesini bahse karıştırmak istemedi. Ceza
yirliler evvelce adet olan zeytinyağının gön. 
derilmesile kanaat ediyorlardı. F~at Hamude 
Paşa bunu bir alameti tabiiyel sayarak kabul 
etınek istemiyordu. Nihayet camü şeriflerin 

kandillerinde yakılmak Üzere gönderilmesi su
retile halli meseleye muvafakat ettise de Ce
zayirliler de bu tarzı tevili kabul etmediler. 

Ayni sene içinde Ingiliz Amirali Lord 
Bentink Sicilya ile Tunus arasında bir muahe
de aktine nimresm! olarak tavassut ederek 
muvaffak oldu. 

Napoli Kralı Mürat ta Fransız :konsolosu 
vasıtasile muahede yapmak istedi. Esirlerin 
bedeli haiclundaki müzakereler sulhü uzattı. 

NMhayet 1814 de Mürat'la da muahede yapıldı. 
1813 de Cezayir filosu Golet önüne gelerek to. 
pa tuttu. Bir ay kadar kaldı; geri döndü, gitti. 
Iki ocağın hududu Üzerinde de Yusuf Ağa ku
mandasındaki Tunus askerile Ömer Ağa ve 
Kostantİn Beyi Nurnan Beyin idaresindeki 
kuvvet arasında muharebeler oldu. Cezayirliler 
(Kef) i muhasara etmek istiyorlardı. Fakat 
muhasara hareketi pek yavaş ve yumuşak ya
pılıyordu. Biraz sonra hiçbir netice alamadan 
çekildiler. Bu müsademeler Cezayirle Tunus 
arasındaki hakiki son müsademeler oldu. Ger
çi iki eyaJet arasında resmi sulh birkaç sene 
sonra yapıldı ise de artık aralannda ciddi çar. 
pışmalar olmadı. 

Hamude Paşa 1229 senesi ramazan bay
ramının arifesinde (14 eylul 1814) de öldü. 
Adiiye salonunda birdenbire düşüp kalmıttı. 

Bazılan zehirtendiğini ve bazılan sektei kalp
ten öldüğünü söylerler. 33 sene beylik yap.' 
mı§tı. Bu uzun müddet zarfında memleketin 
imar ve teS'I<ini hususunda epeyce muvaffakı. 
yetleri vardır. 

Hamude PB§Bnm mührü koyu ren.ldi 
akik ta§ından olup iki beyzi çizginin ortasında 
(Hamude Pa;ta Beyk Mirmiran) ve kenannda 
(AIIahümme dame mülkebu - Fi darülcihadi 
Tunus 1196) hakedilmi§ti. Ortadaki kelime. 



lerle (Ailahümme dame mülkehu) 1196 tari
hini göstermektedir. Şarkidar bu t~ı ta§ıyan
ların büY'ük ıwuıdetlere nail olacağına kanidi
ler ( 1). Binaenaley~ beyin uzun müddet hü. 
kurnet etmesine bu mührün tılsımının sebep 
olduğuna Tunusluların inanmalanna hayret 
edilmez. 

(ı) Ham u de Paşa zamanında Tunusta 
bulunmuş olan Doktor Frank Tunusluların 

taşların hassalarına pek mutekit olduklarını 

söylüyor. Şarkta umumiyetle taşiara tesir at
folunmuştur. Tey Fachy isminde bir Arap 
müellifinin Fransa milli kütı:iphanesinde el ya
zısile bir eseri vardır . Buna nazaran mühim 
taşların tesirleri şunlardır : 

Yakut: Kalbi kuvvetlendirir, vebayı, yıl. 

dırımı uzaklaştrrır, susuzluğu giderir, kanı 

durdurur. 
Zümrüt: Yılanın ve her türlü zehirli hay-
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vanların sokmasını ıyı eder. Yılana gösteriise 
kör olur. İfritleri , ervahı habiseyi, {ena perile
ri defeder. Göz ve muannit mide ağnlarına ve 
sar'aya karşı ilaçtır. 

Elmas: Sancılara, mide ağnlarına iyidir. 
Sar'aya karşı faydalıdır. 

Firuze: Gözün kuvvetini ziyadeleştirir. 

Göz iltihabını ve akrep sokmasıru tedavi eder. 
Akik : Hiddeti geçirir. Seyeliiru demi ke

ser, diş ağrılarını durdurur, felaketten muha.. 
faza eder, saadeti devam ettirir, ömrü uzatır. 

Mıknatıs taşı (hemalite): Damla ağrıla
rını sükunetlendirir, doğurmayı kolayla§tırır, 

zehrin tesirini izale eder. 
Yeşim taşı (Jade) : Fena rüyalardan ve 

yıldırımlardan muhafaza eder. 
Aynilhüre (Kedi gözü - Gemmc): Nazar 

isabetinden muhafaza eder. Felaketlerden ko. 
rur. Muharebede düşmanın gözünden saklar ... 
(Ünivers -Tunus). 

-7-

Osman Bı•y- 1ilı• /aciast- Malın11ıt 8Py- Hiisı•yin /Bey- Mustafa 
Bey Seycli Alımı•t Pa§a - Mii§iri ' ani Melınıet PU§a 

Hamude Paşanın fbabası Ali Bey •vekale
ten aldığı beyliği kendi sağlığında elinde tut

tuğu gibi ötünce de yerini oğlu almış ve asıl 

hak sahibi olan Mahmut Bey yine kenarda bı. 

rakılrnı§tı. Bundan başka bir \de Hamude Pa
şanın kardeşi 0sl"!)8n Bey vardı. Mahmut Bey 

evvelce olduğu gibi bu defa ,dahi hükiımete 

geçmek iddiasından fariğ gÖ!ündü. Osman Bey 
beyliğe seçildi ( 15 eylul 1814) 1 şevval 1229. 

Osman Beyin Salih ve Ali isminde iki 

oğlu vardı. Mahmut !Beyin de bunların ya§ın
da Hüseyin adlı bir oğlu vardı. Salih ve Ali 
Beyler Mahmut Beyle oğlunun kendilerinin 
beyliğe geçmelerine lmarıi tetkil edeceklerini 

dÜ§Ünerek bunların yok edilmesine ıkar~r ver
mi§lerdi. Mahmut Bey bu iki gencin tuavvu. 
runu haber alarak daha ~vvel davrandı. Ki-

nunuevvel ayında geceleyin Mahmut Bey ta
l"aftarları Bardo sarayında Osman Beyi ve 
mukarriplerini öldürdüler. Ali ve Salih Beyler 

kaçblar. Osman Beyin küçük bir oğlu anneai
le beraber hapse abldı ve bu hanım mahpnte 

bir ıçecuk doğurdu. Osman Beyin hükumet 
müddeti (96) gün sürmüştü. Ali ve Salih 
Beyler Golete kaçarak bir gemiye binrnek is. 
tiyorlardı. Mevki kumandanı beylerin halinden 
şüphelendi. Tunusta mü'him bir vak'a geçti
ğine hükmederek bunlan oyaladı. Mahmut 
Beyin oğlu Hüseyin Bey lfirarilerin arkasından 
yeti,ti. Genç beyler kendilerini denize atblar
sa da tekrar çıkarılarak beyin gözü önünde 
başları ıkesildi (1). Bu suretle Ali Beyin sü
lalesi söndü. Hükumet Mahmut Beyin kolu. 
na intikal etti. Mahmut Bey yarım asır kal
binde saklı kalan !hükumet emeline nail oldu 
(1814) 8 muharrem 1230 (2). 

Cezayir ve Tunus Iceakları Avrupadaki 
tebeddülatı hiç dü~ünmiyerek hala eski icana
atte devam ediyorlardı. Kafirlerin kılıçla ha
raç arasında muhayyer ıbırakılması ve hıria. 

tiyanların mal ve canlarının müslümana helal 
olduğu fikri hakimdi. 

( 1) Forbige. 

(2) Üniverıı - Tunua. 
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Fransanın ihtilil devri, Napolyon zamanı 
Avrupayı karmakanşık ıetıni§ olduğundan 
ocaklar denizleri bo! bulmuşlardı. Bu sayede 
Tunualular ·(1204 - 1789) da Sen Piyer ada-
sını vurmuılardı ( 1). 1 

Napolyonun dütmesi . ve ( 100) gün hüku
metinden sonra Avrupada sulh yapılması Av
rupalılann Akdenize gözlerini çevirmelerine 
fırsat verdi. 1Avrupalılar (1235 - 1819) da 
Cezayire esaretin ilgasını teklif ettilerse de 
bir cevap alamadılar. Amerikalılar en evvel iıe 
filen giritliler. (1231 - 11815) de bir donanma 
ile Cezayire gelerek (1213 - 1798) deki mua. 
hedede münderiç verginin ilgasıru ,kabul ettir
diler. iBu halden müteessir olan Ömer Dayı 
Tunuslulara yÜklenmek ve bir donanma gön
dererek Tunusun Cezayire merbutiyetini ve 
vergi vermesını temin etmek istedi. Fakat 
Malunut Bey .tabul etmedi ve müdalaaya ha. 
zırlandı. Bu tehdit netice vermeyince iki ta
raf ta diditmek zamanı olmadığını takdir ede
rek resmen banıtılar. 

Mhlımut Bey Cezayiriiierin taarruzu ,kor· 
kusile donanmasını kuvvetlendirmişti. Bu 
kuvvetlilik Avrupalılann gözlerini açacak bir 
meaele çıkardı. Korsanlar (1798) den sonra 
birkaç defa daha Sardünya kıyılarını vurup 
esir almıtlardı. (1231 • 1815) senesi yazın iyi 
donanmı§ ve silahlanmış 18 gemiden mürekkep 
kuvvetli bir donanma Kagliyari körfezinde gö
ründü ve sonra (Antioco) adasına asker çıkar
dr (2). Mellis 'isminde bir topçu zabiti tiddetli 
müdafaırya kalkı§tı. Fakat neticede kendisi ve 
maiyetindeki 28 muhafız -öldürüldü. Korsan· 
lar 150 esir aldılar. Bunlann larasında Mel. 
lis'in on beş yaıındaki kız kardeşi Angelina 
da ıvardı. Bu darbe Viyanada kongre lıalinde 
toplanmı, olan Avru!)a hükUmetlerini mütees
sir etti. Her şeyden evvel esirlerin kurtarıl
ması liüıüni]dü. Bu vazifeyi Ingiltere kendi 
uhdesine aldı. (1232 - 1816) da Lord Ex. 
mouth evvela Cezayire, sonra Tunusa geldi. 
Esirlerin bedel mukabilinde bırakılmasıru, 

esaretin ilgaaını, kor58Dlığm men'ini istiyordu. 
Müzakerat çabuk ilerledi. Mahmut Bey bir ta
raftan da Fransız konsolosu vasılaaile Napoli 
Krallığı ile sulh müzakeresi yapıyordu. Bu
nun için Lord Exmouth'un şeraitini cebren 
kabul etmiı görünmemek için Napoli tulhu-

nun bitmesini bekliyordu. Fakat Lord Ex
mouth Fransız nüfuzunu ıkırrnak için muahe. 
deyi en evvel kendisi yapmak istiyor 've ısrar 
ediyordu. Nihayet Tunus hükumeti her §aı::tı 
kabul etti. Yapılan muahedede Rornenler lve 
Toskanalılar unutulmu§tu. Lord Exmouth bu
nu bir mektupla bildirerek mezkur milletierin 
dahi muahedeye ithalini istedi. Bey buna da 
muvafakat eyledi. 

Napoli Krallığının yaptığı muahedede yi
ne beye senevi bir hediye verilmesi kabul 
olunmu§tU. ~rd Exmouth Tunustan sonra 

Trablusa giderek oraya da ayni şartlan kabul 
ettirdi. Bu muahedenin yapılması Tunusta bir 
askeri kıyama sebep olacağı malumdu. Bekle
nen kıyam vaki oldu. İngiliz donanmasının 

hareketinden sekiz gün sonra askerler Çoban, 
Teke.li, Ihrahim Pehlivan ve Delibaşın teşviki. 
le ayaklandılar. Mahmut Beyi makamından 

indirip yerine kardeşi larnail Beyi getirmek is
tiyorlardı. Halbuki Isınail Bey de buna razı 

değildi. Asiler iç kaleye kapandılar. Colette

ki askerlerin kendilerine uyacağına güveniyor
lardı. Fakat oradaki asker bunlara uymadı. 

Aralannda bozgunluk ve ayrılık çıktı. Bir kıs. 
mı isyana pi~man olarak kendilerini kandıran 
Delibaşının elini bağlayıp beye teslim ettiler. 
1200 kadarı da Golete giderek beş kıt'a beylik 
gemisini zaptederek binip denize açıldılar. 

Maksatları korsanlık yapmaktı. Fakat gemile
rin kaptanlan razı olmadılar. Navarin piıiga
hında (Brata) adası Jimanına gidip Patrona 
Ahmet Kaptanı çıkardıktan sonra Akdenize 
çıktılar. Birisi Moton iskelesine gelince Tunus 
vekili görüp zaptetii, içindeki asker dağıtıldı. 
Diğerleri denizlerde korsanlık ederek hıristi
yan ve Osmanlı gemilerine sarkıntılık daiye. 
sine düımü§ler ve Osmanlı Hükumeti Rum iz
bandutlarile uğraşırken bir de bunlar çıkmıştı. 
Keyfiyel lstanbulda duyulunca eşkiyayı mer
kuroeden nerede bir nefer tutulursa hemen ce
zası tertip olunmak ve sefaini 'merkume nerede 
bulunursa zaptolunrnak Üzere evamiri ekide 
gönderildi. (Tarihi Cevdet, cilt: 10, sayfa: 
211, sene: 1231). 

(1, 2) Sen Piyer ve Anitoco adaları Sar
dünya adasının en cenup kısmının garp sa
hiUerinde biribirine yakın iki küçük adadırlar. 



Bu serseriler çok geçmeden muhtelif hü. 
kumetierin gemileri tarafından tutuldular. 
1236 .şevvali evailinde Mahmut Beyin memu
riyelinde ipkası fermanı geldi ( 1). 

Mahmut Beyin hükumetinin son seneleri 
sükunetle geçti. Konsoloslann müddeiyatı, 

bükuroetin onlarla uğraşması Garp ocaklarının 

daimi dertlerinden olduğundan bahse değmez. 

Mahmut Bey dokuz sene üç ,ay on gün 
beylik yaptıktan sonra 30 mart 1824 (28 recep 
1239) da öldü. Yerine oğlu Seydi Hüseyin 
Bey geçti (2). 

Hüseyin Beyin zamanında şimali Afrika 
büyük bir felakete uğradı. Ocakların en ka
visi olan Cezayir Fransızların istilasına uğra

dı. Tunuslular Cezayirlilerle olan eski düş. 

manlıkları dolayısile Cezayiriilere en ufak bir 
yardımda bile bulunmadrlar. Bilrucis Çengel 
oğlu Tahir Paşanın Tunus tarilcile Cezayire 
gitınesine mani oldular ve (1830) da Fransrz
larla muahede ıyaparak beyin mevkiini sağ
lamladıkları zannına düştüler (3). Cezayir
den sonra kendilerinin de düşmana lokma 
olacaklarını dcşünmediler. Tunus - Fransız 

muahedesini Fransız konsolosu Matieu de 
Leseps imza etmişti. 

Seydi Hüseyin Beyin idaresi de vak'asız 
geçti. On bir sene iki ay kadar beylikten son. 
ra 26 mayıs 1835 (29 muharrem 1251) de 
öldii. Yerine kardeşi Mustafa Bey geldi. 

Mustafa Beyin Tunus eyaJetine tayini 
hakkındaki ferman beylerin vaziyetini tenvir 
noktai nazanndan mühimdir: 

Bu defa asakiri ma'sure ferikliği rütbei 
refiasile Tunus Beylerbeyiliği uhdesine tevcih 
olunan Mustafa Paifa daınet mealiyeye hüküm 
ıki: 

Tunus beylerbeyisi olan biraderio Hüse
yin Pa§anın hululü eceli mev'udile vefatı ci
hetile beylerbeyiliki mezkurun sana ihalesine 
müsaadei şahanem erzan kılınması erkanı 

eyalet tarafından istida kılındığı Kaptanı Der
ya Tahir Paşa vesatetile malumu mülukanem 
olmakla . . . . . . . . . . . . . Zikrolunan 
Tunus beylerbeyiliği feriklik rütbei refiasile 
uhdene tevcih ve ihsanı hümayunum olunup 
feriklik rütbesine mahsus bir kıt'a nişam furug 
efşan ile bir kabza mücevherli seyf ve harvani 
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irsal krlınmakla . • . • . . . Evaili cemazi. 
yelevvel 1251. 

Sarahaten görülüyor ki fermanda irsiyet 
kaydi yoktur ve erkanı vilayetin inhası üzeri
ne tevcih edilmiştir. Fakat divanı hümayun 
bu tarzı değiştirerek Tunusu da Trablus gibi 
merkeze srkr olarak bağlamak istiyordu. Atide 
bulasaten yazılan arz tezkeresi bu husustaki 
düşünceleri göstermektedir: Geçen gün kap
tan Paşanın Babraliyi leşriflerinde Tunus 
Beylerbeyisi Hüseyin Paşanın vefatı cihetile 
kardeşi Mustafa Beyin beylerbeyiliğe nasbı il
timas olunacağı ve (Sahibi Tapa) denilen mü. 
tega llibin hapsolunduğu rivayetine ve Tunus 
takıırunın yani müteveffa ve ana mürnasil mü
teallikatınrn Fransalu ile civariyet hasebile ih
tilatlan mervi olduğundan şayet o tarafa me
yilleri ihtimaline nazaran Trablusta olan do. 
nanmayı hümayundan mesela üç kıt'asınr ora

da tevakkuf ile maadasını Tunus pişigahına 

giderek, her ne ·kadar Fransalunun Tunus ta
rafına müdahale etmekliğe kendusuna hak ve
recek vesile yoğise de cemi zamanda frenkle. 
re itimat caiz olmadığından tarafı devleti 
aliyyeden beylerbeyilik fermanı alisinin vüru
duna kadar hiçbir tarafa tamamile meydan 
verilmemek için ahiliyi temin etmek ve bey
lerbeyilik dahi bu taraftan bir münasibine tev
cih olunmak ensep ve eslem olacağından şüp. 

he yoğise de tez elden bu surete sapılıruyarak, 
hususile Trablusa memur Necip Paşanın 

Trablus kalesine duhulü ve hariç kalede bu
lunan eşhası bagiyenin mü~ettet ve perişan 
oldukları ihbar edilmekte olduğundan orada 
müşarünileyh paşa usulü• mutedileye muvaffak 
olup ta keyfiyatı hasenesi etrafa münteşir ol
dukça Tunus ahatisi tarafı saltanatı seniyye
den vali nasbü irsaline kenduleri talip olarak 
olvakit matlup daha kolaylıkla basri olacağın. 

( 1) Divanı hümayun mühimıne defteri, 
numara : 238, sayfa: 240. 

(2) Ünivers - Tunusun gösterdiğ i tarih 
budur. Tarihi Cevdet cilt: 12, sayfa: 91 de 
Mahmut Paşa azimi serhadi baka olmakla 1239 
senesi zilhiccesinin on üçüncü günü oğlu Hü
seyin Beye barütbei mirmirani Tunus eyaleti 
tevcih olunduğunu yazıyor. 

(3) Ünivers - Tunus. 
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dan §imdilik beylerbeyilik dahi mumaileyh 
Mustafa Beye tevcih olunmak yahut oraların 
usulünce şu beylerbeyilik maddesine tamam 
§imdi fırsat zamanı ise elden kaçırılmarnak 

için masiahat ihtiyatlı ve iki taraflı tutularak 
mesela oranın şimdiki ahvaline göre mumaileyh 
Mustafa Beyin ·beylerbeyi nasbı lazım ise ana 
göre icra olunması ve miri mumaileyhin vaz'ile 
tarafı saltanatı seniyyeden başka beylerbeyi 
tayini usretsiz olduğu ve Trablustan biraz asa
kiri nizarniye istishabı dahi Trablus tarafını.n 

maslahatma göre mahzurdan salim bulunduğu 
halde riyaleyi hümayun -kaptanı Ahmet 
Bey hemen Tunusu ele alıp kendisi kayma
ıkarnlık suretile kalarak badebu iradei seniyye 
huyurulursa ona tevcih ~lunmak yahut aharı 
münastbi intihap ve irsal kılınması suretlerine 
dair şukuku selase tasavvur oltQtmU§ ve bu 
husus için Ahmet Beye iki takım evamiri aliy
ye ve talimat gönderilerek Necip Pa§aya dahi 
vesayayı lazime iş'arı muktezi ise de bu §ı:k.. 

lann ·dekayikini biletraf müzakere etmek için 
Trablusa bir memur irsali . . . . . . . . . , . 

Bu arz tezikeresine gefen cevapta müta
leat tasvip ve .§Ukuku selasenin üçü de yollu 
olduğundan talimata derçleri münasip olduğu 
ve iktizasının bir saat evvel icrası ferman bu
yurulduğu bildirilmişti. [Memduh Paşa - Mir. 
atı Şüunat, lzmir Ahenk Matbaası, sayfa: 
143, tarihsizdir. Fakat donanmanın Trahlusta 
bulunduğu zamanda olduğuna göre 1251 sene
si saferinde olacaktır. ] 

Vakayi bu tasavvuratın İcrasına imkan 
vermemiş ve Mustafa Beye beylerbeyilik tev
cih olunmu§tur. 

Bu da gürültüsüzce iki buçuk sene hükiL 
metle ll leşrinievvel 1837 (10 recep 1253) 
de vefat edince oğlu Seydi Ahmet, beyliğe 
geçti. 

·Beyin lstanbulla olan ilk münasebetleri 
pek iyi olmadı (1). Divanı hümayun Tunuata 
yapılan yenilikleri iyi gözle görmüyordu. 1254 
(1838) de Istanbuldan Tahir Paşa kumanda
sında bir donanma hareket ederek Tunus su
lanna geldi. V azifes i Osmanlı hakimiyetini 
teyit ve beyi tardetmekti. Fakat Fransa hüku
meti vaktile haber alarak Amiral Laland ve 
Golva'yı Tabir Paşanın Tunusa asker çıkar. 
masına mini olmağa gönderdi. Tahir Pa§aJUn 

teşebbüsü suya düştü (2) . Donanma Trablus
garba döndü. Bu vak'adan sonradır ki Seydi 
Ahmet Beyin lstanbula müracaat ve maruzatı 
kabul olunarak kendisine paşalık rütbesi ve 
Tunus beyliği tevcih olundu (3). 

Seydi Ahmet Paşa Avrupa medeniyetinin 
iyiliklerini eski beylerden daha ziyade memle
kete sokmağa çalıştı. Esaretin lağvı hakkın

daki Avrupa hükumetlerinin mesaisine mem. 
leketİn ahlak ve ahvalinin müsaadesi derece
sinde iştirak etti. Esir pazarlarını kapattı. Av
rupalılaı·a iyi muamele etti. Osmanlı hükume
ti yeniçerileri Hiğıv ile asakiri mansure teşki. 
latı yaptıktan sonra ayni teşkilatın Tunus eya
letinde dahi İcrasını 14 safer 1247 (1830) da 
beye emretmişti. 

Ahmet Paşa ordu işlerile çok alakadar 
olarak ısiahat ve teşkilatın hüsnü ifası ıçın 

Fransız zabitleri getirdi. 1845 de Topçu Kay
makamı Le Corbeille ve Tabur Kumandanı 

Gaillard ve Piyade Miralayı Lavelaine tensi-

kata memurdular. Tunus 
tarzında giydirildi. Ahmet 

askerleri Avrupa 
Paşa beyliğe geç. 

tiği vakit beş bin nefer olan Tunus ordusunun 

miktarı yirmi bine çıkarıldı. Miralay Leeor
beille Tunusta bir de top dökümhanesi yap
tırdı . Fransız mühendisleri memleketin hari
tasını yaptılar. Bu harita 1841 de basıldı (4). 
Ahmet Paşa Fransa kralını ziyaret etmek 
üzere 5 teşrinisani 1846 ( 14 zilhicce 1262) de 
Goletten hareket etti. Umuru idareyi yeğeni 
Seydi Hamza ile Sahibi T ebaa lakabını haiz 
zata bırakrnı§h. (Memduh Pa§anın Mir'ah Şü. 

unatının 151 inci sayfasında ( Sahibületba ) 
denilen bi.- ri!'tbe var ki Hamza Bey de o rüt. 
bede imiş demektiı-. ) Maiyetinde Hazinedar 
Mustafa Paşa ve Serasker Mustafa Ağa ( her 
ikisi de kayınbiraderi) Mehmet Murabıt Pa
şa, Mubafız Kıtaat Kumandanı Miralay Sa
lih Bey, Kontrarnİral Moralı Hasune Paşa ve 
sair zevat vardı. 

( 1) Ünivers • T unus. 
(2 ) Ünivcrs - T unus. Divanı hümayun 

kuyudatında hiçbir §ey yokt ur. 
( 3) Kamusülalam (Müşir i evvel Ahmet 

Pa§<i) . 
( 4) Ünivers - Tunus. 



Bey 23 teşrinisanide Parise vasıl olarak 
Elize sarayına misafir edildi. Ertesi gün kral
la görü§tü. Bey biraz italyanca bildiğinden 

kralla konuştu (1). Beyin ve maiyetinin böyle 
bir hükümdar gibi kabulünü Osmanlı Sefiri 
Süleyman Bey protesto ettise de bir tesiri gÖ. 
rülmedi (2). 

Bey 30 kanunuevvelde Golete avdet etti. 
Bu andan itibaren Osmanlı hükumeti her se
ne Tunusa bir kuvvei seferiye göndereceği 

şayiasını çıkarmakta olduğundan Tulondan 
harp gernilelli gönderilerek Tunus sahilleri 
Fransızlar tarafından tarassul ettiriliyordu (3). 

Müşiri Evvel Ahmet Paşa Fransadan av
detinden sonra müşarünileyhin harekatı sadı

kane ve saltanatı seniyyeye mütabaab filiye. 
sini ve harekatı mergubesini takdiren Tunus 
eyaleti berveçhi teyit uhdesinde ipka ve tak
ririo balası hattı hümayunla müvenah fermanı 
ali kurenadan Selim Beyle ve memuru mah
susla Tunusa gönderildi. Babılilinin bu ferma
nı Tunus valisine .izharı nüvaz·iş için ittihaz 
edilmi§ bir nevi tedbir olduğu zannolunur (4). 

~üşiri Evvel Ahmet Paşaya nüzul isabet 
ederek 12~9 da hastalandı. Enderuni Ata 
Efendi tarafı şahaneden müşarünileyhin istif. 
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Tunus eyaJetine 1171 de Hüseyin Paşa 
beylerbeyi olmuş ve o zamandan sonra bey
ler bu aileden gelmİ§tir. Fakat bu husus ta
karrür etmiş bir tarzı veraset neticesi değiL 
dir. Bey vefat edince erkanı eyaJet yerine ge
çecek zatı intihap ve kaptan paşa vasıtasile pa
dişaha arzederek beyliğe tayınını istirham 
ediyorlar ve paditah dahi o zab mirmiranlıkla 
ve muahharan olduğu gibi feriklik yahut mü
şirlikle eyaJet valiliğine ta'yin ediyordu. Yu. 
karda aynen dereolunan Mustafa Patanın 

fermanı buna en yakın ve kat'i bir delildir. 
Beylerin, diğer eyaJet valileri gibi, me

muriyetleri ikt üç senede bir tevcihat sırasın
da ipka fermanlarile tecdit olunuyordu ki bu 
da yüzlerce divan kuyudatile sabittir. Binaen
a)eyh Sadık Pata dahi bu veçhile ve irsiyet 
<kaydı olmıyarak Mehmet Pa18nın vefatile ye. 

I?f 

sarı hatırı için vapuru malısuda Tunusa gön
derildi. Ata Efendi Ahmet Paşaya padişah ta.. 
rafından bazı tebligat yapmış ve bunun mu
ahharan hüsnü tesiri görüldüğünü Ata Efendi 
yazmıştır (5). 

Müşiri Evvel Ahmet Paşa (6) 1271 de 
vefat ederek yerine Müşiri Sani Mehmet Pata 
geçti (7). Dört sene beylikten sonra ölümile 
Tunus beyliği biraderi Müşiri Salis Mehmet 
Sadrk Paşaya tevcih olundu. 

(1) Ünivers _ Tunus. 
(2) Tarihi LOtfi, cilt: 8, sayfa: 70. 
(3) Ünivers - Tunus. 
( 4) Tarihi LOtfi, cilt: 8, sayfa: 70, divanı 

hümayun mühimme defteri, numara : 256, say
fa: 125, sene : 1262. 

(5) Enederuni Ata Tarihi. 
(6) Bu tarihlerde eyaJet valilerinin un

vanlan beylerbeyilikten mü~irliğe tahvil ediL 
mi~, olmakla Tunus valilerine de müşirlik pa
yesi tevcih olunmu~tur. 

( 7) Divanı h.ümayun mühimme defteri, 
numara : 259, sayfa: 51, evabiri zilkade 1271 
de yazılan bükümde zilkadenin on dördünde 
vezaret ve müşirlik ve Tunus eyaleti valiliği 
Mehmet Paşaya tevcih olundu. 

ali$ Mehmet Sadıle Paşa- Seydi Ali P~a 

rine biraderi Mehmet Sadık PataYa 1276 se
nesi cemaziyelevveli onundan itibaren rütbei 
samiyei mü,iri tevdhile Tunus eyaleti valili
ği ihsan ve şehri mezkur evasıhnda feımaru 

lsdar olunmuştur .(1). 
Sadık Paşa Osmanlı Hükumeti ile olan 

rabıtasına bir ş~kil ve beylik tevcihine irsiyet 
kaydı verdirrnek üzere Tunualu Hayrettİn 

Paşayı 1280 (1864) de lstanbula göndermit
tir. Bu hareketi Fransızlar haber alarak deh
şetli telaşa düttüler. Fransızlar Cezayiri it
gal ettikten sonra Tunusa da göz dikmişler ve 
ahvali müsait buldukları zaman zaptetmek 
için Tunusun münferİt ve zayıf olan §eKli ha
zırında kalmaaını emel edinmitlerdi. Tili-kle. 

( 1) Divanı hüınayun mühimme defteri, 
numara: 259, sayfa: 51. 
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rio Tunuata nüfuzunun artması, Fransızlann 

C:ezayirden atılması korkusunu veriyordu. Bi
naenaleyb Sadık Patanın Osmanlı taraftarlığı, 
Fransızları sinirlendirmiş ve Tunustaki vazi
yelin tebeddül etmemesi için her tarafta te
tebbüsata ve Osmanlı Hükumetini sıkıttırma. 
ğa sevketmittir. Atağıdaki resmi tahrirat hu
lasalan bu ahvali tavzih ve tevsik etmekte ol
duğundan dercedildi. 

[1] Hariciye Nezaretinden Istanbul
da Fransa Sefiri arki de Moustiere'e 

13 Mayıs 1864 Paris 

Mülakatımzın bulasasını memnuniyetle 
okudum. Ali Paıanın teminatını senet ittihaz 
ettim. Tunus hakkında evveldenberi verilmi§ 
olan vaadın ihlal eelilmesinin Babıalice düşü. 

nülmediği kanaatindeyim. 
Cezayire tasarrufumuz hasebile Tunus 

üzerindeki hususata a!akamızı Babıalinin ta
nıyacağını ve Tunustaki statükonun ihlal 
olunmıyacağmı zannederim. 

Bugünkü hanedanın Tunuata devamına 

taraftarız. Çünkü ,tebeddiilü mıntakai nüfuz 
mücadeleleri husule getirecektir ki bundan iç
tinap müreccahtır. Babtalinin hakiki noktai 
nazannt öğrenmenizi ve size yazdığım daire 
dahilinde Babıali ile uyutınağa daima mü
heyya bulunduğumuzu bildirmenizi rica ede. 
rim (1). 

[2] Marki de Moustier'ye 
10 Haziran 1864 

Britanya Imparatorluğu batvekili bizim 
Tunuala kom§uluğumuz hasebile orası ile olan 
aıakai mahsusamızı takdir ve hattı hareketi
mizi tasvip ediyor. 

Imza: Drouyn de Lhuys (2) 

[3] Londrada Fransa Sefiri Prens 
Tour d'Auvergne'ye 

19 Kanunuevvel 1864 

Maksadtmız Tunusun saadetidir. Orası 

ile olan ticari muamelatımız Tunus ahalisinin 
rnes'ut ve zengin olmasile bizi alakadar eder. 
Tunusun sükuneti ile de alikadarız. Çünkü 
orada g.ıkacak kan§ıklığın aksi dat'besinin Ce
zayirde bissolunmasından korkanz. Kat'i nü
fuza sahip olmak istememekle beraber Türki. 
ye de dahil olduğu halde biçbir bükuroetin 

Tunuata bize müfefevvik nüfuza sahip olma
sını kabul edemeyiz. Çünkü Cezayire sahip 
olduktan sonraki politikamız Tunus beyliğiıı
deki her nevi tebeddülü meneylemeği icap eder. 
Bunu her vakit serbestçe söyledik. 

Lord Covvley'den öğrendim ki General 
Hayrettin Tunusla Babiili beyninde tabiiyel 
münasebatını tanzim edecek bir projeyi lsta"l
bula götürrneğe memur edilrni§tir. Biz IngiL 
tere sefirine ihtar ettik ki Tunus muhtariyeti
!'lin ~imdiki tekiini tebdil ederek Cezayiri 
Türk hakimiyeti ile temasa getirecek her tür
lü tçbeddülü menetmeğe izimiz'. Filhakika 
kar,iiz ki, böyle bir korotuluk bugün Babıali 

ile devam ettirmekle mübahi olduğumuz mü
nasebatı gayri kabili içtinap bir surette tehdil 
edecektir. Gayri muntazam ve seyyar kabileler 
arasındaki ittisaliyel daima münazaalar ihbs 
eder. Böyle münakaşalar da büyür. Muhasemat 
husule gelir. Eğer bu münazaalar mahalli 
mahiyette kalırsa diğer milletler için tehditkar 
olmaz, çok sürmeden yangın söner. Fakat bu 
arazi iki büyük hükumete ait olduğu takdir
de ihtilaf büyür. Azim rekabetler uypnır. 

Müthiş kütleler harekete gelir, bir kıvılcımdan 
umumi iştial vuku bulur. Binaenaleyh biz 
böyle tehlikelerden çekinmek istiyoruz. Biz 
Türkiye ile •komşu olmıyacak kadar dostuz (3). 

( 4) lstanbulda Fransa Sefiri Demoustier'ye 
6 Kanunusani 1865 

Tunus hakkında verdiğiniz notaya Ali 
Paşanın beyanatı mucibi memnuniyettir. Tu
nus statükosuna riayet olunacağı hakkındaki 

bu yeni taahhüt General Hayretlinin memuri. 
yetinb tevlit ettiği faraziyata hitam vermi§tir. 
Diğer tarafta.."l Tunus konsolosumuz da beyli
ğin Babtali ile münasebatı hazırasında bir te
beddül vukuu için lstanbula memur gönde
rildiğini beyliğin sureti kat'iyede reddettiğini 
bildiriyor ( 4). 

( 1) Fransa Hariciye Nezareti vesaiki si. 
yasiyesiı ci lt: S, sayfa : 140. 

(2) Fransa Hariciye Nezareti vesaiki si
yasiyesi, cilt: S, sayfa : ı 40. 

(3) Fransa Hariciye Nezareti vesaiki si
yasiyes~ cilt: S, sayfa : 140. 

(4) Fransa Hariciye Nezareti vesaiki si
yasiyes~ cilt: S, sayfa: 140. 



Bu vesikalar gösteriyor ki Frat"'sa Hü. 
kumeti Babıali üzerinde tazyik yapara'< Hay
rettİn Paşanın çok arzu ettiği teşdidi rabıtaya 

mani olmuştur. 
Tunus Beyi 1863 (1280) ve 1865 (1282) 

de Fransadan istikrazlar yapmıştı. 1867 de bu 
istikrazların taksitlerini ödiyemedi. Bundan 
dolayı düyunu umumiye idaresi gibi bir maliye 
komisyonu yapınağa beyi icbar etti (5 tem
muz 1839}. ltalya ve Fransa ve Ingiltereden 
iki~er dayin vekili komisyonda aza buluna
caklardı. Tunus tarafından da Hayrettİn Pa . 
şa ile Hazinedar Mehmet Paşa komisyona ta
yin edilmişlerdi. 

Fransızların 1871 de mağlubiyeti Üzerine 
bu fırsattan istifade ile reisi müdiranın dama. 
dı olup onun vefatında Tunus riyaseti müdi
ranına tayin olunan Hayrettin Pa~a Tunusu 
Fransız nüfuzundan kurtarmak ve tekrar 
Devleti Aliyye ile irtibatını takviye etmek 
emeline muvaffak oldu. 

1288 senesi recebinde sadir olan fennan
la Tunus emareti doğrudan doğruya Devleti 
Aliyyenin tahtı tabiiyelinde olmak üzere Meh
met Sadık Paşa ve eviadına tevdi olundu (1). 
Fennan mucibince Tunus Beyi padişahın mü. 
saadesi olmaksızın ne harp ve ne de sulh ya
pabilirdi. Tunus ara~isinden hiçbir parçayı 

ahara terke mezun değildi. Hükümeti Osmani
ye harbe girdiği va!<it Tunus askeri de harbe 
iştirak edecekti. 

Fransa Hükümeti bu fermanı tanımadı. 

Sadık Paşa bilahare bu fermanın hükmüne iş
tirak etmedi ve Devleti Aliyye • Rusya mu
harebesine asker göndennedi ve mezkur harbe 
iştirake taraftar olan Hayrettİn Patayı riya
seti müdirandan azletti. Fransadan sonra Tu
nusla ltalyan nüfuzu kuvvettenrneğe başla
tnJ§tı. Prusya muharebesinden sonra Tunus 
kıt'ası Fransa ve ltalya arasında münazaunfih 
haldeydi. Hatta Prens Sismark'ın Berlin !<on. 
gresinde Fransa ile ltalya arasında ihtilaf ha
sıl ederek bundan bilistifade 1 talya Almanya 
ve Avusturya ittifaluna sokarak Ittifakı Mü
sellesi teşkil eylemek fikrile Tunus bunların 
her ikisine ayrı ayı"' vaad ve teklif etınit oldu
ğu rivayet olunmuş ise de sıhhati iapat oluna. 
ınaını;ttr. Şurası muhakkaktır ki İtalya Ber
lin kongretİnden eli boş çıktığından ve kom-
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işgal ettiği halde kendisine bu yağınada bir 
şey düşmediğinden dolayı çok danlmıştı. Aha. 
li Trant ve Tiryestenin işgali için mitingler 
yaptığı gibi parlamento kürsii hitabetinde da
hi (ltalyanın inbisat ve tevessuu için Tun~s
tan başka açık kapı kalmamış olduğu) söyle
niyordu (2). 

Fransa Cezayirde Tunuaa kom§U olmak 
ve bu iki memleketin coğrafi ve siyasi vaziyet. 
leri ayni olmak dolayısite Tunusta ba§ka dev
letin yerleşmesine müsaade edemezdi. Ingilte
re bu mesele hakkında ittihaz edeceği hattı 

hareketi daha Berlin kongresi esnasında çiz
miş ve Tunusun ilerde icap ederse komşuluk 
münasebeti dotayısile Fransa tarafından iş. 

galini münasip göreceğini ve kendisinin bu 
bapta hiçbir hak dermeyan etmiyeceğini be
yan eylemişti. halyanlar bu halleri hissederek 
çabuk iş gönnek zamanı geldiğini anladılar. 

Fakat bu islicalleri ile Fransızları da Tunusu 

işgal için kemali şiddet 

mağa mecbur etmekte 
dılar (3). 

ve sür'atle hazırlan
olduklarını anlıyama-

Her iki cihet bu meselenin serian halline 
bir vasıta aramakta iken 1881 senesi mart 
nihayetinde zuhur eden bir hudut ve kabile 
kavgası, çok muhtemeldir ki mürettep, Fran. 
sızlara aradıkları sebebi hazırladı. Meselenin 
başlangıcının ne kadar ehemmiyetsiz olduğu
nu gösteren Fransızların vesaiki siyasiyesinde 
münderiç telgrafları aşağıdadır: 

19 uncu Kolordu Kumandanlığından 
Harbiye Nezaretine 

31 Mart1881 

Cezayir - Tunus hududunda vahim karı
şıklıklar olmuştur. Kru:mirler bizim araziye 
hücum ve ahaliye taarruz ettiler. Tüfek aleti 
teati olundu. Kıtaatıınızın müdahalesile haki
ki bir muharebe oldu. Bir nefer öldü, bir on
başı tehlikeli yaralandı. Huduttaki Üçüncü 
Zuhaf taburu mahalli vak'aya gidiyor. General 
Forgernot Kastantinden bir tabur hareket et-
tirdi. Imza: Osmont 

( 1) Divan ı hümayun mühimme defteri . 
(2, 3) Abdülhamidin devri saltanatı ve 

hayatı hususiyesi, ci lt : 2, sayfa: 667. 
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Cezayir Valii Umumisinden Hariciye 
N ezaretine 

1 Nisan 1881 • Cezayir 

Bqkumandan Tunus hududundaki vaka
yiin cezasız kahnamasını istiyor. Harbiye Ne
zaretine yazdığı telgrafnamede bizzat bizim 
asileri tedibimizi talep ediyor. Ben ' de bu fik
re 4tirak ediyorum ve ısrar ediyorum ki 31 
marttaki müsademenin devamı ve bizim zayia. 
bmız Krumirler tarafından bir muvaffakı
yetsizlik gibi telakki olunacaktır. Binaenaleyh 
diğer hudut kabilelerini getirmeden evvel der
hal tecziyeleri lazımdır. 

A. Grevy 

19 uncu Kolordu Kumandanlığrndan 

Harbiye Nezaretine 

1 Nisan 1881 

Huduttaki kabilelerimizi yeni hücumlara 
k.artı muhafaza için tertibatı atiyeyi aldık: 

(Suki Ahras) da: Bir tabur piyade, bir 
istihkiım bölüğü, bir inzibat kıt'ası, bir sipahi 
müfrezesi. 

(Vadii Cenan) da: Bonzuhaf taburu ve 
iki bölük. 

Kastantinden alınan bir tabur bu akıam 
Moıtdovi) ye gelecek ve Cebel takunile be
raber hududa hareket edecektir. Bir sipahi bö. 
lüğü Tarf'tadır. Eğer mesele vahimle§irse se
tifdeki bir avcı taburu ve bir cebel takımını 
hududa göndereceğim. 

Imza: Osmont 

19 uncu Kolordu Kumandanlığından 

Harbiye Nezaretine 

2 Nisan 1881 - Cezayir 

Dün Kru'mirler hücum etmedi. Fakat 
hudut civarında toplu ve tehditkar bulunuyor. 
lardı. Diğer kabileler tecavüze ittirak etmedi
lerse de bazrr ve ilk iıarette hücuma mühey
yadırlar. Setiften avcı taburile cebel takımını 
ilk hattaki iki Zuhaf taburuna ihtiyat olarak 
göndereceğim. Şiddetle hareket olunması lü
zumunda yeniden ısrar ediyorum. Miralay 
Flatters' in feliketi (1) nüfuzumuzu muhafaza 
lüzumunu vazife haline koymu§tur. 

Osmont 

19 uncu Kolordu Kumandanlrğrndan 
Harbiye Nezaretine 

3 Nisan 1881 • Cezayir 

Kastantinden alınan malumata nazaran 
tahrikat hudut' boyunca tevessü etmektedir. 
Suki Ahresi civanndaki kabileler mütehey. 
yiçtirler. Tunus memurlar•. bunları tetvik edi
yor. Eğer böyle ise vaziyet daha vahim ola
caktır. Çi.!nkü bu halde harekatı askeriye ya!. 
nız Krumirlere münhasır kalamıyacaktır. 

Bütün hudut boyunca kendimizi muhafazaya 
mecbur olacağız. Maamafih kaı·ar vermek 
için mütemmim malumata intizar olunuyor. 

Osmont 

Bu telgraflar meselenin her vakit zuhur 
eden ufak bir hudut hadisesi olduğunu ve 
Fransızların zayiatı bir neferden ibaret oldu
ğunu ve taarruzun (2) ve (3) nisanda devam 
etmiyerek kesildiğini gösterdiği gibi Fransız

ların Tunusa taarruz için nasıl kolordu ku
mandanını ve valii umumiyi asilerin bizzat te. 
dibini büklımete yazıp talep ettirerek müdaha
leye mecburiyel ve meşruiyet şekli vermekte 
olduklarını pek a§ikiıre gösteriyor. 

Fransızlar bu küçük hadiseyi ve aşağıda
ki tamirnde yazılı müddeiyah babane ederek 
General Forgemol kumandasında 23.000 ne
fer kuvvetinde üç fırka ile Tunus bududunu 
geçtiler (24 nisan 1881 ). Fransa reis vükeli. 
sı Jül Feri ve Hariciye Nazın Bartelmi Sent 
Hiller idi. Hariciye Nezareti ajan diplomatik· 
lere gönderdiği tamimle bu tecavüzü haklı 

gösterrneğe özenmitti. 
Paris 9 Mayıs ' 1881 (2), Fransa Cümhu

riyetinin ajan diplomatiklere tamimi: 
Seferi hazırın esbap ve beklediğimiz ne

tayicini gösteren vesaiki havi mecmuaları 

gönderiyorum. Hükumeti cümhuriye esbap ve 
niyatını defaatta tanıtmı§tır. Meclisi millide 
kürsüden meclis reisinin beyanatını hatırlar. 

sınız. Fransanın Tunustaki politikasının ye
gane rehberi büyük Ce.zayir müstemlekesinin 

(1) Fiatters bir heyeti seferiye riyase· 
tinde Salırayı Kebirde Tevarigler tarafından 
1881 de maiyeti ile beraber katledilmiştir. 

(2) Fransa Hariciye Nezareti vesaikı si. 
yasiyesi cilt : 48. 



kat'i emniyetidir. 1830 danberi hiçbir hükümet 
bu siyasi akideyi ihmal etmemiştir. 

1844 de.ki (İsli) muharebesinden sonra 
Garp ve Fas hududu emniyet altındadır. Yal
nız geçici bazı intizamsızlıklan tedip etmek 
mecburiyetindeyiz. Tunus cihetinde ise inti. 
:ııamsızlık daimidir ve bl;tün gayretimize rağ. 
men on senedenberi devam ediyor. 1871 de 
Kablouti riyasetinde sipahileriı:ı zabitlerini öl
dürüp kıyam etmelerindenberi her sene ziya
dele~iyor. Bu kıyam edenler Tunus arazisine 
sığınıyorlar. 1878 de Overny vapuru karaya 
dil;şüp yağma edildi. En nihayet son Krumir
lerin igtisabatı ve Santoni yağması oldu. 

O kadar sabrettik ki, bazan dünya bile 
hayrette kaldı. Fakat müteessif değiliz. Bu 
kadar sabır ve zarariara tahammülden sonra 
tehlikenin yeniden hiçbir şekil altında teker. 
rür edemiyeceği surette Tunus beyile uyuşa
rak hududumuzda asayiş temin kararını ver
rneğe mecbur olduk. Yapılan fenalıkların ne 
kadar cok olduğunu ve bu fer.alıklann vak
tinden evvel hükiimetçe istihbar ve çaresaz 
olunmamasındaki aczini hayretle gorursü. 
nüz (1 ). Tunus - Cezayir hududundaki nunta
kada itaatsiz ve kavgacı kabileler vardır. Bi
ribirile daima vuruşmaktadırlar. Binaenaleyh 
buraları katil ve şekavet ocağı oluyor. Bizim 
arazideki kabileler, idaremizin mülayemeti 
dolayısile, daha sulhperver ve hali mukimiyete 
daha yakın olduklarından bunlar mutazarrır 

oluyorlar. Tunus kabileleri daha barbar ve 
daha muhariptirler. Bu kabail meyanında biL 
hassa Khrumirs, Freichichs ve Ouchtetas
lar vardır. Bunlann ne kadar muharip çıkara
bildikleri malum değildir. 

Fakat harekatı harbiyenin şu anda yir
mi bin kişiye lüzum göstermesi hemen he. 
men geçilmez denilecek olan arazide tstih
kamlannuş dü§manın kuvvetini gösterir. Tu
nusla Cezayir arasında tabii hudut olmadığın
dan hudut gayri muayyen kalmış ve hiçbir 
zaman mu:1tazam surette tahdit edilmemiştir. 
1842 de buna teşebbüs olundu. Topoğrafya it
leri üç sene sürdü. Yapılan harita Ahmet Be
yin 1847 de Fransaya seyahatinde tasdik 
olundu. Fakat sureti resmiyede neticelenmedi. 
Hudut hala Kostantin beyleri zamanında ol
duğu gibi gayri muntazamdır. Bu husua ikma-

ı:-s 

li mııktezi bir noksandır. Bizim aeferimizin 
yegane maksadı tark hududumuzun sulha ka.. 
vuşınasıdır. Fakat komıu olduğumuz hükü
met daima hasım ve tehditkar kalırsa hudutta 
sükün ve intizanu temin etmek fayda vennez. 
Tunus beyi kendi kuvvetlerine münhasır kal
clıkça onun hücumundan korkınayız. Fakat en 
iptidai ihtiyatkarlık bize Tunusun uğnyacağı 
tecavüzlere karşı uyanık bulunrnaklıiınuzı 

emrediyor. 
Çünkü böyle bir hal Cezayirde büyük 

zorluklar çıkarır ve aksi darbesi Fransaya ka
dar gider. Binaenaleyh Tunus beyinin mertçe 
anlaşacağınuz müttefikimiz olması icap eder. 
Komşumuzun, bizim ona olduğu gibi onun da 
bize karşı, samimi ve hü11nÜ niyet sahibi ve 
bizim hükümeti meşruanuzı haleldar ve bizi 

mutazarrır edecek tetvikatı ecnebiyeye uyrna. 
ması lazımdır. 

Kırk seneden ziyade zamandanberi Ceza
yirio emniyeti için Tunus eyaleti dahilinde 
mütefevvik bir mevki dava etmek mecbııriye. 
tinde olduğumuzu gösterdik. Bizim menfaat
lerimizin yanında batka milletierin menfaatle
ri de kemali emniyetle y~yıp inkitaf edebilir. 
Çünkü hükümetler bilirler ki, bizim onlar 
hakkındaki hissiyatımız değitmez. 

Son zamana kadar bey hükfımetile, müna
sebatımız pek mükemmel kalrnı§b. Bizim ka. 
bilelerirnizin hııkııkunun lazmini meselelerin
de bazı ihtilaflar olmuşsa da zayıf ihtilaflar
dan sonra münasebetimiz takviyet bile bulu
yordu. Fakat son zamanlarda ve nüfuz ediL 
rnesi pek nazik olan sebeplerden dolayı Tu
nus hukürnetinin hakkımızdaki harekatı ~
milen deği§ti. Tıınuataki Fransız menafiine 
kartı evveHi kapalı ve sonra gittikçe zaJıir ve 
mütecasir harp fikri takip olıınarak bugünkü 
vaziyet hasıl oldu. Bu mektupla beraber ırön-

(ı) Fransızlara yapılan dehşetli fenalık 

ve Fransızların sabrını dünyaya hayretle arze
den işler kendi vesikaları na göre şunlardır: 

Hudut münazaalan, fimendifer yoluna 
ta~ konulmu§, şimendifer raylarının bulonları 

ııözülmü§, bir şoför soyulmuş, telgraf direği 
yıkıfmış, telgraf teli kopmuş, yol arnelesini 
soymu§lar, Tunus dahilindeki Fransızların im.. 
tiyazlanna riayet olunmazmıJ. 
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derilen sarı kitapta bu muannidane mukave. 
metlerin bazan sadece can sıkıcı ve ekseriya 
hakstz ve zararlı olduğunu görürsünüz. (Go
Jet - Tunus) demiryolu meselesini görec öksi
niz. Bizim hukukumuzu çiğniyerek bizim teL 
graf hatlarından ayrı olarak yapılmak isteni
len deniz altı kablosundan, gayri meşru va
sıtalarla Marsilyalı şirketten zaptolunmak is
tenilen Enfida arazisinden, keyfi olara', men'e 
maruz kalan Sus yolunun intasından ve sair 
meselelerden bahisler bulacaksınız. Biz bun
larda hep itili.f ve adalet fikrile ha\·eket ettik. 
Fakat faydası olmadı. Çünkü İtilaf etmemek 
kararı kat'isi karşısında idik. Biz de itili.fın 

imkansızlığına karar verdik. Ikna ve münaka
şanm fayda vermediği yerlerde başka çarele
re müracaat zaruretinde kaldık. Içtinap etmek 
istediğimiz seferin sebeplerinden birisi de bu. 
dur. Fakat buna pek fazla müddet tahammül 
etmiş olduğumuz fena muameleler mecburiyel 
vermittir. 

Bu kadar esaslı şika)'etlerden Tunus b ~

yini tahsan mes'ul tuttuğumuzun sebebi Tuııusu 
müstakil bir kralbk gibi telikki ettiğimizden
dir. Tunusun eski bir tabiiyeti · varsa da bu
nun yalınz adı vardır. Osmanlılar bu metbui. 
yeti aşırlardanberi ihmal etmişlerdir. Arada sı
rada ve çok uzun fasılalarla bu tabiiyet me
selesi meydana çıkarılnu§sa da her halde itaat 
seneleri hürriyeti kamile senelerinden çok az
dır. 

Tunus 16 ıncı asırda meıhur Barbaros ta. 
rafmdan defaatle alırup verilmiş ve nihayet 
1573 de sukut ederek 17 inci asırda yeniçeriie
rin anarti tazyikleri altında reisieri olan kırk 
kadar dayılar beyninde, Mısır memlukları gibi, 
arazi taksime uğranu§b. 

1705 de Koraikalı yahut Yunanlı bir müh
tedi olan Hüseyin bin Ali ismindeki bey di
ğerlerinden daha mahir olup rakiplerini mah. 
vederek ınevkii iktidarı tamamile eline alına

ğa muvaffak oldu. Silah arkadatları tarafından 
beyliği ilan olunan Hüseyin Bey (Hiiseyni) 
hanedanını tesis ederek mezkiır hanedan bir is
lam beyliği halinde ıimdiye kadar icrayı hüku
met eylemittir ve Tunus beyliği bugun 200 se.. 
nelik istiklale maliktir. Bu uzun müddet eana
smda Babsali ile olan rabıtası ancak rabıtai 

diniye idi. Sultarun tebaaaı olmaksızın bilafeti 

tanıyordu ve biJhassa hiç vergi vermiyordu; 
yalnrz her beyin cüliisunda bir eseri hürmet 
olarak lstanbulda oturan din reisine zengin 
hediyeler gönderiliyordu; beyterin müddeti hü
kiimetleri esnasında bir muamelei siyasiye ce
. eyan etmezdi. Beylik kendi hukuku hakimi. 
yetine malik olarak sair devletlerle muahede
ler yapıyordu. Yalnız beyin tasdiki ile ecnebi
lerle kanun kuvvetinde mukaveleler aktediyor
du. Fransa 1742, ve 3 üncü sene, 10 uncu se. 
ne ve 1824 mukaveleleri bu veçhile yapılmış
tır·. Korsanlığın men'i ve esaretin ilgası hak
kındaki 8 ağustos 1830 mukavelei meşhuresi 
de böyle olmuttur. Mercan avcılığı hakkında
ki gibi ehemmiyetsiz mukavelelerden bahset. 
ıniyoruz. 

Babıali bu eyaletin gayri kabili avdet su
rette kendisinden ayrılmış olduğuna ister is
temez karar vermişti. Zaten b u eya etin tasar
ı·ufu daima muvakkat olup Babıali bütün 
18 inci asır müddetince Avrupa hükiimetleri. 
nin Serberiye korsanları hakkındaki şikayet

lerini kabulden imtina etmişti ve Babtilinin 
bu hükumetler üzerindl'hiç'~ir hakkı yoktu. 
Bahıali bu memleketlerd~ ha1~m ve nafiz ol
madığından Akdeniz gemicilerine çok müthiş 

ve pek yü~sek zararlar veren iğtinamatlardan 
dolayı cevap vermek istemiyordu. Avrupa hü
kiımetleri Babıali ile muharip olmaksızın yirmi 

defa bu eyaletle hal'be giritrnişlerdir. 1819 da 
Eka _ La - Şapel kongresi Tunuata korsa.."llığın 
ilgasına karar veriyor ve Türkiyenin mefruz 
metbuiyetinden dolayı müdahalesini talep t 

miyordu. 

1833 de Sardünya ve Yeni Sicilya Türki

ye ile muharip olmadan Tunuala harbe girdi
ler. Çünkü onlann ve bizim nazanmızda Tu. 
nus müstakildi. 

Cezayirin zaptmdan sonra Tunuala doğ
rudan doğruya muamelatta bulunduk. 1847 de 
Ahmet Bey Fransaya geldiği vakit kral gibi 
kabul edildi. Bu zatın parlak merasimle kabu
lünden Türkiye incindi mi? Asla! (1). Avru
pa da onun gibi incinmedi. Çünkü Avrupa 
Lord Aberdeen'in fikrinde idi. Lord Aberdeen 

( 1) Türkiye sefirinin bu sureti kabuw 
protesto ettiği muhakkaktır. 



Cezayir zaptı hakkındoki meşhur protestosun. 
da (23 mart 1831) diyordu ki: 

(Avrupa hükümetleri hayli zamandanberi 
Herberiye hükümetlerine müstakil hükümetler 
gibi muamelatta bulunmuşlardır.) Bunlardan 
fazla olarak ,bizzat Tunus dahi Babıliliye karşı 
kendi aeri,estisini teminden baş,ka bir fikirde 
bulu!'mamıştır. Ehemmiyeti gayet yüksek ve 
reddi gayri kıtbil diğet- bir vesika da Tunus 
kanunu esasisidir ki Tunusun şimdiki beyi 
Mehmet Sadık Bey 23 eylül 1859 da tahta cü
lüsunda selefieri gibi o da bu kanun üzerine 
yemin etmiştir. Tunus kraliyetinin idare ka. 
nunu denilen bu kanun 114 maddeli olup Bon. 
da ve Tunuata arapça ve fransızca neşredilmit
tir. Bunda padişahtan bir kelime bile yoktur. 
Beyin hakimiyetinde herhangi bir tereddüt 
husule gelmemesi için mukaddemede dördüncü 
sayfada denilmiştir ki (Kraliyet dahilinde cari 
kanunu verasete tevfikan Tunusun memuriyni 
aliyesi tarafından müttefikan riyaseti hülcü
mete intihap olunmuştur). Tamamile faaıllar, 

kralın hukuk ve vezaifine ve Hüseyni haneda.. 
nı prenslerinin ')Caziy ctine, tebaanın hukuk ve 
vezaifine ve nRzırların memuriyetlerine, hiz
metlerinin tanzimine, eyaletin meclisi alisine, 
vergilere..... ilah hasro~unmuştur. Eğer yalnız 
Avrupalı efkarımıza göre hükmolımmak iste. 
niliyorsa bu garip vesika şayanı tenkittir. Fa
kat yine malümattar olmıyan ezhana Tunusun 
kendiliğinden hayat bulup kalkındığını ve hiç
bir harici saltanata merbut olmadığını gö~te
recek kadar kat'idir. Son üç asır zarfında Av. 
rupa devletleri tarafından Tunuala yapılan 

muahedelerde Tunus hükümdarıodan başka 

hiçbir hükümetin ismi geçmemiştir. 15, 20 mu
ahedede bu elkap vardır. Bu 15, 20 muahede
de 1862 den 1863 ve 1875 tartbine kadar In
gilterenin imzası vardır. 1604 den 1632 ye 
kadar 30 kadar muahedede Fransanın imzası 
vardır. 1868 ,de, İtalyanın yaptığı muahede de 
Tunua kraliyeti ile aktolunmuıtur. Binaena. 
leyh Tunus bütün dünyanın kendisine vermi§ 
olduğu namı kanunu esasisinde zikretmekten 
başka bir şey yapmamıştır. Kendisine krallık 
namı vererek bu parlak nama nıüteallik iktidar 
ve ietiklalin imtiyazatma malik olduğunu gös
termek istemittir. 

Bu kadar müteaddit ve kat'i misaller kar-

t77 

şısında Türkiyenin herhangi bir metbuiyet 
dermeyanını Fransanın daima reddettiği gibi 
bugün de reddettiğine Babıali hayret etmeme
lidir. 

Biz itiraf ederiz ki, yarım asırdanberi Ba. 
bıali davayı istihkakta epeyce musır olmuştur. 
Babıali 1835 de Trablusgarptaki menfur in
tizamsızlığı tedip ederek orada hakimiyetini 
yeniden almıştır. 

Bu vesile nüfuzu hakimiyetini Tunus üze
rine tevsi için kendisine müsait göründü. Fa
kat Fransanın şedit muhalefeti dolayıaile bu 
projeden vaz.geçti. On sene sonra ( 1845) de 
sultan tarafından biı· mabeyinci Tunusa ırele. 

rek be)·lik tevcihi fermanı getirdi. Bey padişa
ha tabi olmağı reddetti. Babıali yeni bir teşeb
büse kalkışmadan yirmi sene geçti. 1864 de 
eski tasmimat tekrar meydana çıktı. Fakat ba 
defa beylik tevcihini bizzat Tunus beyi istedi. 
O zamana kadar İstikialine pek çok ehemmiyet 
verir görünen bir hükümdardan bu teşebbüsün 
zuhuru ,garip idi. Fakat nüfuzlar ve nasihatler 
neticesinde bey korkarak Babıaliye arzı tekli
fatta ferman istilısali için Hayrettin Pa§lllyı 

oraya göndermi,ti. Bu defa da Fransa Vetoyu 
bastırdı. Padişah tarafından verilmiş bir fer. 
man yerjoe paşa ve müşavirleri mutat mevad
dı havi emri alii sadaretpenahi ile geri döndü
ler. Lui Filip zamanında birkaç defa Tunusa 
gitmekte olan Osmanlı donanmasının yolunu 
keserek ve imparatorluk zamanında azirn ve 
musır görünerek mini olduğumuz teşebbüsle
rini Türkler 1871 de mağlılbiyetimizden isti. 
fade ederek yaptılar. 

Bey tarafından istirham veyahut a~sile 
talep edilmiş ve bizim felaketlerimiz sayesinde 
istihsal kılınmış olan 25 tetrinievvel 1871 fer
manı 18 teşrinisani 1871 de Bardo sarayında 
ilan edilmiştir. Her nasıl olursa olsun Fransa 
bu fermanı vaki olmamış gibi ad ve ilin etti ve 
ahval icap ettikce muhalif bulunduğunu beyan 
eyledi. Tunus hükumetinin asırlık istiklilini 
harap eden 1871 fermanı her ne kadar netro
lunmut ise de sureti umumiyede meıçhul kal
mış ve doğrudan doğruya alikadar hükumet. 
lerce malum olmuştur. Esas her ne olursa ol
sun 1871 fermanındaki sistem Tunusu kısmen 
Babralinin eline veriyordu. Filhakika iki asır
danberi olduğu veçhile yine Tunus beyliğinin 

Şimali Afrika: ı 2 



tevarüs tarikile olması kabul edilmitti; fakat 
Tunus beyi doğrudan doğruya Tunus eyaJeti
nin valii urouroisi oluyordu. Bu suret kabul 
edilince fermanın metni ne olursa olsun haki_ 
katen irsen intikal kabul edilmiş demek de
ğildir. Bir vali, valii umumi hünkarın arzusu
na göre tebdil olunabilir. 

Şimdiki bey şahsı, tacı, hayatı pahasına 

ne kadar büyük hata irtikap ettiğini anlamış
tır. Mehmet Sadık Fransadan hiç korkmama. 
!ıdır. Pek ciddi şikayetlere ve iliraziara rağ
men Fransa Hükumetinin onun ne şahsına, ne 
saltanatına, ne arazisine tecavüze niyet: yok
tur. 

Türkiye ile olan samimi dostluk ve hüsnü 
münasebetimize göre Tunus vaziyetini daha 
baıka türlü görmek isterdik. Fakat zikrettiği
miz misallerden anlaşılacağı veçhile bizcıı ha. 
kikat gayri ıkabili itirazdır. 

Biz Babıaliden sorabiliriz ki: Mademki 
Tunus beyi kendi valisidir. İki senedenberi 
Fransaya karşı yaptıklanru neden menetmedi? 
Bizim bu kadar müddet men'ine uğraştığımız 
buhranı hazın niçin evvelden keşf ile önünü 
almadı? Bu buhranın bir muahedeye müncer 
olması lazun geldi; bu muahede hudutlarımı· 
zın tecavüzden muhafazasını ve Bardanun 
merkez veyahut alet olduğu tesvilat ve ilkaa
ta karşı bizi temin edebilmelidir. İşte bizim 
seferimizin iki sebebi bunlardır. Babıali ve Tu
nusa karşı vaziyetimiz budur. Her ikisine kar. 
§ı da hüsnü niyetle ııte§buuz. Beyden bütün 
istediğimiz, bize karşı hasım ol.mamasıdır. 

Eğer bey kendi hakiki menfaatlerini aniarsa 
bizim ondan edeceğimiz istifadeden ziyade o 
bizden müstefit olur. Biz ona medeniyelin iyi
liklerim getiriyoruz. Eğer bize itimat etmek 
isterse eyaletin urouru dahiliyesini de tanzim 
edeceğiz. Mısırdaki ıslahatı adliyeyi buraya da 
aokacağız. Yalnız Fransa değil, bl:tün medeni 
milletler Tunusun terakkisinden istifade ede· 
cektir." 

En ınühim ve meseleyi tavzib etmeğe ya
rayan noktalan.ru muhtasaran ve mealen aldı. 
ğım ve Fransa Hariciye Nazırı Bartelmi Sent 
HiUer'in imzasını bavi bu tamim birçok mu
galatalarla .doludur. Fakat bir hahikat vardır 
ki o da Osmanlı Hükumetinin ocaklan kendi 

başına bırakması ve onların muhtelif hüku· 
metlerle muahedeler yapmasına mani olma
ması, ecnebi hükumetierin ocaklardan şikaye. 
tine karşı onlar dahili işlerinde müstakildir, 
biz karışamayız, demesi ve ocaklarla meşgul 
olmamasıdır. Bu kayıtsızlık Tunusta Hüseyni 
sülalesini, Trablusgarpta Karamantı hanedanını 
meydana çıkardı. Sadık Paşa Fransız asker
lerinin Tunusa tecavüzünü konsolos Rostana 
verdiği bir nota ile protesto ve Babıaliye arzı 
malumatla yardım talep etti; hudut tecavÜ!ZÜ
nür, kendi hukuk hakimiyetine, düveli ecuebi
yenin kendisine tevdi ve emanet ettiği menafie 
ve alelhusus Devleti Osmaniyenin hukuku 
hükümranİsine tecavüz demek olup bundan te. 
vellüt edecek kaffei mes'uliyetin Fransaya ait 
olacağını beyan etti. 

Sadık Paşa Fransız askerlerinin müdaha
lesine hacet kalmadan Krumir kabilelerinin 
tedibine üç bin kadar Tunus muntazam askeri 
göndermişti. Fakat Fransızların - maksadı Tu
nusu işgal olduğundan Tunus kabilelerinin 
Cezayirin asayişini aleddevam ihlal ettikleri 
cihetle bizzat tedip etmekte ısrar ettiler. Ba
bıali de Fransanın tecavüzünü şiddetle protes. 
to etmişti. Abdülhamit o sırada müzakere edil
mekte olan Yunan hududu meselesinde, Av
rupanın teveccühünü kazanmak için itilifa ya
naşara'k süferanın son tekliflerini kabul etmiş 
ve Osmanlı donanmasını Hobart Paşa kuman. 
dasında olarak Tunus sularına gönderrneğe 

hazırlanmış ise de Fransa Sefiri Tiso'nun iti
razat ve tehdida~ Üzerine sarf ı nazar etti ( 1). 
Sadrazam Sait Paşa Tunus meselesini hatıra
tında aşağıdaki veçhile anlatıyor (2): 

Tunus meselesinden dolayı düveli maa. 
zama kabinelerile olan muhaberelerimiz büyük 
bir kitap olur. Liıkirı hıfzı hukuk için mesaii 
kalemiye kafi olmayıp biHül müdafaa lazımdır. 

Bidayeti meselede Twıus Jimanına üç 
zırhlı irsali için sureti mahremanede bahriye 
nezaretine emir verilmesini ve bunların hemen 
gönderilmesini istizan ve bu bapta mufassal 
bir layiha takdim ettim. Vakıa 1836 da Tu-

(ı) Abdiilhamidi Saninin devd saltanatı, 

cilt: 2, sayfa: 668. 
(2) Sait Paşanın hatıratı, cilt: ı , sayfa: 

.))4. 



nus &ularına Osmanlı donanınası sevkine Fran· 
sa tarafından mürnanaat olunmuştu. 1841 de 
.tabi Fransa tarafından böyle bir tehdit vuku 
bulmuştu, Guizot o sıralarda Tunus sularına 
gidecek olan Osmanlı donanmasını vesaya ile 
yahut cebren geri çevirmek Üzeı·e amiraline 
emir vermişti diye Fransa reisi vükelası Tunus 
Hükumeti ile ahiren aktolunan muahcdeyi teb
liğ ederken parlamentoda bazı hikayatta bu. 
lunmuş ise de reyimd~ muhti değil isem biz 
bu defa gemi gönderseydik Fransadan başka 
devletlerin, alethusus ltalyanın dahi Tunus 
sularına sefain irsal 
neddüvel mi.i.z.akerei 

etmesini ve bu ise bey
maslahata yol açılmasını 

istilzam eder ve Fransa tarafından Tunusun 
ihtisas ve iğtisabma miıni olurdu. Nitekim bu· 
raları layihamda del~ ili vazıha ile masturdur 
Lakin sefain gönderilip gönderilmemesinde 
tulü diraz iştigal olundu. 
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Bu defa dahi Tunus valisi hazrederinden 
gelen iki telgrafın hal ve tercümesi leffen arz 
ve takdim kılındı. Mealierinden rehini ilmi ali 
buyurulacağı veçhile evvelki telgrafta Fran· 
sanın harekatı malümesi hasebile hasıl olan 
heyecan ve ıstırabı teskin için saltanatı se. 
niyyenin Tunusa bir eseri muavenet göster
mesi lüzumu ve ikincisinde konsolos Fransa 
beylik sefinesinden iki kıt'a top ile Fransa as· 
kerinin nefsi Tunusa dahi çıkarılmasına hükü
meti mahalliyenin muvafakatini teklif eylediği 
haberi münderiçtir. fransızlar Bad ii Emirde 
hudut üzerine asker sevketmelerini, aşairin te. 
dibi ile iadei emniyet lüzumuna bina ederek 
maksatlannı setir ve ihfa etmek istemi§lerse de 
geçen gün Tabarka Jimanına sefaini harbiye 
irsalile karaya asker ihracını ve Tunus aske
rinin oradan çekilmesini ve bu defa dahi mer
kezi hükümet olan nefsi Tunusa top ve asker 
ithalini teklif eylemelerine nazaran "sıl niyet 
ve maksatları valii mÜ§arünileyhin son telgra
fında İma olunduğu üzere dahili memlekette 
ikaı teşviş ile meramlannı:ı hayz.izi fiile geti. 
rilmesi kaziyyesi olduğunda şüphe kalmamış· 
tır. Eğerçi valii müşarünileyh tarafından şu 

halata ibrazı metanetJe ve iktızayı hale muva· 
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fık cevaptarla mukabele olunmalda ise de 
Devleti Aliyye tarafından kendisine bir mua
veneti sahiha gösterilemez ve sair devletler 
dahi elyevm meşhut olan muamelei bitarafide 
devamdan gayrı bir .şey yapmaz ise valii mü. 
şarünileyhin bilahare kuvvei mücbirei ahvale 
rıza ve tebaiyetten başka ihtiyar edeceği bir 
şey kalmamış ve bu dahi Fran&anın Tunusu is
tediği bir hal ve mevkie getirmesini intaç ey· 
lernesi tabii görünüyor. 

Şayet devletler Fransanın Tunusta bütün 
galibiyeti r.üfuz ve tasallutunu istemeyip te 
işin nihayetinde araya girseler bile anların ve. 
sateti olsa olsa Tunusun statükosunun ipkası
na hizmet edebiJip bu da Hükumeti Tunusiye
nin şimdiye kadar diiveli saire ile yaptığı mu
kavelelerin baadezin dahi devam edeceği ve 
aHikadaran b~yninde muvafakat hasıl olmadık.. 
ça fesih ve tadil edilmiyeceği hakkında Fran
sa tarafından istihsali teminat derecesinde ka
labileceğinde:ı Devleti Aliyyenin hukuku hü
kümranisinin hali hazırında ipkası temin olu. 
nacağı adimülimkil.n görünür. 

Tunus eyaJetinin §imdiki vaziyet ve ida
resine halel geldikten sonra bir müddet Fran

sa "na kanaat etse bir fırsat daha intihazile da
irei tahtİatını tevsi etmesi ve sair devletlerin 
dahi hissei menfaal istihsali kay~ma dütme
leri akrebi ihtimal olup bu ise bi; müddet ve 
.belki "z bir zaman sonra Trablusgarp ve ilin
gazi vilayetlerinin ve ı<razii Y emaniye ve Hi
caziye ve Mısriyenin velhasıl Arabistan ve 
Afrikayı Osmaninin tehlikeye düşmesi demek 
olur. Hilafeti seniyve ve Devleti Aliyyece daii 
intibah olan ~u hale karşı bir tedbiri acil ve ka
fi ittibazı lüzurnu bedibi ise de itbu tedbirin 
maksada kifayet edecek derecede olmasını bu. 
gün bulunduğumuz mev'kii mÜJI<ül tas'ip ey
lemekte olduğundan Devleti Aliyyenin hali 
hazırı ile telifi kabil bir çare taharriainde tek
rar imali efkar olundu. Mütebadir fikri kasır 

olan mütaleat üç surete münhatır olup biri 
davayı hukuk ve sair devletlerin esbabı mÜza· 
heretine müracaat ve biriai Fransanın neticei 
harekatına intizar ve diğer bir ıuret dahi ge. 
çende rnaruzu huzuru ali kılınan mazbatada 
b eyan olunduğu Ü2lCre tarafeyni irzaya kifil 
bir sureti tesviye ittibazı zımnında FranAa Hü
kumetini Devleti Aliyye ile müzakereye davet-
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le çünkü tarafeynin rızasite hasıl olabilecek 
bir karar Devleti Aliyyenin menafii maksude
sine tamamile kifayet edemeyip diğer tarafın 
da istihsali hoşnudisi zaruri olacağı cihetle böy_ 
le bir teklif Üzerine Fransa şimdiki gibi Devle
ti Aliyyenin hukukunu ve kendisite veçhen mü
zakereyi reddetmeyip telifi maksadı tarafeyn 
yolunda mükalemeye muvafakat eyler ise anın 
uai o!acağı bazı fc:dakarlığın dahi çaresiz ka
bul edilmesidir. Suveri selasei maruzadan bi
rincısıne iptidayı maslahattanberi müracaat 
olunup el'an dahi buna çalıtılınakta ise de es
babı adide iktizasınca bir fayda görülmüyor. 
ltcinci suret Fransanın gayeti hareketini bek
ıemektir. Bunun husulünden ve bir kere Fran
sa askeri Tunusun sahil yollannı tuttuktan 
sonra Devleti Aliyyece her neye teşebbüs olun
sa kargir olamaz. Binaenaleyh uçuncü su
retten maada bir tarika gitmekte istifade 
ümit olunmuyor. Fakat yukarda arzolundoğu 
Üzere Fransalu Tunusu adeta ihtisas ederek 
birçok senedatı tarihiye ve asarı roaddiye ve 
filiyeye müstenit olan hukuku Devleti Aliy
yeyi tanımadığı ve hatta bu hususta Devleti 
Aliyye ile müzakere ve mübahaseden dahi mü
baadet ettiği cihetle kendisine müzakereyi ka_ 
bul ettirmek Devleti Aliyye tarafından bir 
eseri iktidar ibrazına mütevakkıf olup bu da
hi ahvali cariyeyi anlamak ve vali pa§anm tel
gra~'ında hali ıstırapta oldukları beyan olunan 
aha tiyi L min eylemek vesilesile Tunusa he
men iki beylik gemisi irsalile müdahalei filiye_ 
ye bir mebde hazırlamak ile hasıl olabilir. Bu
na teşebbüste hatıra gelen mahzur gönderile
cek gemilerin Jimanda bulunan Fransa sefinesi 
tarafından kabul rlunmaması ve duhulde ısrar 
olunursa filen mürnanaat olunması maddesi 
ise c! ı. Fransızlann Devleti Aliyye gemilerini 
limana girmekten men için Üzerlerine top al
maları lazım gelin iptidayı emirde tehdit mak_ 
sa-:iile bövle bir nümayişe tasaddileri muhtemel 
ise ce bunu filen icra eylemeleri müsteb'at gö
rünüyor; zira kendilerinin sahip olmadıkları 
bir limana girmek İstiyen bir devlet gemisini 
duhulden menetmek ana ilanı husumet demek 
d up vııkıa Fransa devletinin mevcut olan ha
reketi Tunus hakkındaki maksadını istihsal et
mek üzere bu esnada gayet harisane ve cesu
ı ane ise de bunu daha ileri götüriip te, Alman-

yaya karşı hazmü ihtiyata mecbur olduğu bir 
zamanda ahar devletle muharebeyi ihtiyar ede
ceği zannolunamaz. Devletlerin bazısı şimdi 

Tunus için olan hareketini manen tesbil etse ve 
Almanya dahi bu cümleden olsa bile Fransa
nın tamamile buna itimat edebilmesi yine 
muhtemelatı kaviyyeden gö~:~ülmez; fakat Dev_ 
leti Aliyyenin böyle bir teşebbüsü sair dev
letlerin müdahalesine ve Tunusa gemiler gön- 
dermelerine sebep olacağı melhuzattandır. Bu
nun vukuunda ise Devleti Aliyye bir şey kay_ 
betmeyip Fransanın şimdiki münferiden ve 
müstakilen vaki olan hareketi muattal olarak 
devletlerin inzimamı arasile meseleye karar ve
rilir ve o sırada hukuku Devleti Aliyye dahi 
tecdit ve tekit edilmiş olur. Gemi irsali tarikine 
gidilirse evvelemirde devletlerden bazılannın 

muvafakatİ istihsal olunsa daha faydalı olur ise 
de bu madde kangisine vehlei ulada açılsa tiu
vip etmiyeceği ve nihayet Fransaya dahi ak_ 
sederek tasavvuru muharrerin taazzur edeceği 
bedihidir. Mülahazai meşruha nezdi ruii haz
reti padişahide tasvip huyurulduğu halde çün
kü Fransızların herren ve babren tecavüzleri 
günden güne tezayüt etmekte olup nihayet iki 
Üç gün geçtikten sonra nefsi Tunusa Fransa 
askeri çıktıktan sonra bizim taraftan böyle bir 
muamele kabil olamıyacağı cihetle bunun der
hal ve sureti mahremanede İcraatma teşebbüs 
olunması ve talebi müzakereye dair Paris se

fareti seniyyesine keşidesi karan sabık iktıza

sından olan telgrafın dahi bir an evvel iraali 
tahattur olunmuştur. 

14 Cemaziyelevvel 1299 

Imza: Sait 

Babıaliden Paris, Londra, Viyana, Berlin, 
Petresburg ve Roma sefareti seniyyelerine 
gönderilen telgrafname tercümesidir: 

(Tunus meselesinin suveri muhtelifei ce
ı eyanı hakkındaki evvelki muharreratı aciza

nemle nazarı dikkati seEiraneleri celbolunmuş 
idi. Tunus kabailinden bazılarının Cezayir ci

hetinde vuku bulan taarruzatı üzerine Tunus 
memurlan mütecasirleri bilateahhur tedibe ha
zır olduklarını beya:ı etmiş iken yine Fransa 
hükumeti miktan külli asker sevkine lüzum 
gö~:~müş ve bu asker eyaletin kısmı azamını 



zapteyledikten sonra merkezi hükumete birkaç 
mil mesafeye yakla§mıştır. 

Tunus valisi tarafından ittihaz olunan 
tedabiri müessirei tenkiliye ile memleketin 
heyecan üzere bulunan mahallerinde huzur ve 
asayişin serian iade edileceğine dair 
mızdan verilen teminata mugayir 
Fransa Hükumeti tebligabmıza asla 

tarafı

olarak 
havalei 

sem'i itibar etmeyip Tunusun cezayı mütem
mimei Devleti Aliyyeden bulunması sıfatile 

saltanatı seniyyeye olan revabıtı kadimesine 
büsbi:tün başka bir §~kil vermekte ve müşkü. 
latı hazırayı def'ü izale için Babıalinin huku
kunu Fransanın bu husustaki menafii ile telif 
eylemek Üzere lkendiaile muslihane uyuşmak 
hakkında icra eylediğimiz teklifi reddeder gibi 
görünmektedir. 

Tunuata minelkadim mevzu ve müesses 
olan hal zat şevketsimatı hazreti padi~ahinin 

metbuiyeti gayri muterizası olup bu hakkı 
hakimiyetir· bugüne kadar aleddevam devlet
ler tarafından asla hedefi itiraz olmadığını tek
rar alettekrar beyan ederim, Bu hak şimdiye 
ka <lar kat'iyyen halelpezir olmamış ve Tunu. 
sun 1534 senesinde Hayretlin Paşa ve 1573 
senesinde dahi kuvvei azimei berriye ve bah· 
riye ile canibi Babıruiden oraya iyzam olunan 
Kılınç Ali Paşa taraflarından fetih ve tesbi
r indenberi bilainkıta cari olmuştur. O zaman· 
danberi canibi Babıaliden vaz'olunan usul ve 
kavait mucibince Tunus valileri tarafı eşrefi 

hazreti nadişahiden nasbedilen birinci valinin 
sülalesinden intihan ve memuriyet fermanla. 
rı bilatahallüf canibi seniyyülcevanip hazreti 
padişahiden is dar ve i ta clunmuştur ( 1). 

Gerek bu fennanlar, gerek valilerin hem 
Avrupa hükumetlerile olan münasebatı politi
kıyyelerine ve hem de umuru iradei dahiliyele
rine müteallik Babıali ile teati eyledikleri mu
harreratı adide divanı hümayun kaleminde 
mukayyettir. 

Bu son vakitlere kadar Babıali valiyi ta. 
yin ile beraber eyaletin kadısını ve mektupçu
sunu (divan katibin i) doğrudan doğruya Der· 
saadetten göndermek hakkını muhafaza etmiş 
ve ancak canibi hükümeti seniyyeden bilihti
yar ita buyrulan bir imtiyazı mahsus ile vali bu 
iki memuru bizzat kendisi tayine mezun edil. 
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miştir; bir de en büyük alaimi metbuiyetten 
olmak üzere hutbe ile sikke namı namii hazre
li padişahiye kıraat ve darbolunmaktadır. 

Elhasıl muhr.rebe zamanında dahi Tunus 
daima kuvvei berı·iye ve bahriyesile asakiri şa
haneye muavenet etmiş ve kadimdenberi cari 
olan adet Üzere valiler tarafından metbuu mu
fahhamları zatı şe vketsimatı hazreti padişahi

ye arzı ubudiyet ve itaat etmek ve eyaletin 
umur ve mesalihi mühimmesine dair canibi Ba. 
bıaliden mezuniyet ve talimat almak için ek
seriya Dersaadete memurlar gönderilmiştir; 

hatta valii lahik ile ahaiii mahalliyenin talep 
ve istidaları üzerine 1871 senesinde ( 1288) 

osd"'r ve d<:'vletler tarafından tasdik olunan 
fermanı alide valii müşarünileyh hazretlerine 
bazı imtiyazatı ecdide ita buyrulmuş ve bugün 
dahi valii müşariinileyhin Tunusun bulunduğu 
mevkii müşkülden tabiisi için metbuu meşru
undan istimdaı eyleme'de bulunmu§tur. 

Işte hakikati ahval hususatı meşruhadan 

ibaret olup kimse buna itiraz edemez. 

Alıvali mezküreyi müeyyit ·vukuatı tari

hiye ve evrakı resmiyeye gelince buna dair 
dc!aili adide mevcut ise de işbu telgrafname
nin ademi müsa3desi cihetile yalnız bazı mi. 
saller iradile iktifa ederim. 

Şöyle ki : Devleti Aliyye ile Fransa bey
ninde mün'akit muahedatı alikada zatı hazre
li padişahinin unvanı celilüş~anları tadat edil
miş ve bunlar meyanında (Tunus Hükümdan) 
unvanı .-Iahi bulunmuştur. (Mesela 10 safer 
1084 yani Miladın 1668 tarihli muahederıame. 
ye müracaat oluna) . Uhudu mezkürede devle
teyn beyninde mün'akit kaffei muahedabn 
Tunusta dahi düsturülamel olacağı meŞruttur. 
17 inci asrın evası9na doğru yani 15 s.afer 
1066 tarihinde canibi Babıaliden Tunustaki 
Fransız konsolosuna verilen herata dair Tunus 
beyi ile kadısına ita ve isdar buyrulan ferma. 
nı a lidc konsolosu .mumaileyhe Portekiz, Ka-

(ı) Tunus valilerinin birinci valinin sü
lalesinden olm1dıgı ve Sait Paşanın bu hu. 
susta y.ınıldıgı zahirdir. Bu hal Tunus ahvali 
hakkında en mühim zamanda dahi ne kadar 
ihma; gösterildigini ve Tunus hakkındaki ına
lumatın ne kadar eksik olduğunu gösteriyor. 
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talon, Ispanya, Venedik, Floransa misillu oL 
vakit Dersaadette aifiri bulunrruyan bazı dev
letlerin konsolosluk vazifesini dahi deruhde 
etmeğe mezuniyet verilmiştir. Düveli müşa
rünileyhim tebaasının Fransa bayrağı altmda 
olarak Tunusun başlıca limanlarında vuku bu. 
lacak seyrüseferi ticarilerini himaye etmek 
konsolosu mumaileyhin vazifesi iktizasından 

olup fermanı mezkurda Ingiliz, Felemenk ve 
sair konsolosların Fransa memurunun icrayı 

vazifesine müdahaleleri menedilmiştir. 

Babrili ile Avusturya Devleti beyninde 
9 ramazan 1197 tarihinde mün'akit ve 3 rebi
ülahır 1205 tarihli Ziştovi muahedenamesile 
musaddak aenedi resmi ile Cezayir, Tunus, 
Trablusgarp memurlanna (ocaklarına) Roma 
Imparatorluğunun sefaini tüccariyesini nam 
namii hazreti padi,ahiye olarak himaye eyle
meleri emir ve tenbih olunmuştur. Hatta aene
dab mezkureden evvel bairadei seniyye zikro. 
lunan (ocaklar) ile Roma İmparatorluğu bey
ninde 5 §evval 1161 tarihile aktolunup o za
man Tunus valisi bulunan ve beylerbeyi rüt
besini haiz olan Ali Paşa tarafından mumzi 
varakanın mukaddemesinde (Metbuu Mufah. 
harrum Gazi Sultan Mahmut) kelimeleri mu
han-erdir. 

Asn hazır vukuabna gelince: Avusturya 
Devletile Fas Hükumeti beyninde tekevvün 
eden mönazaaya müdahale etmeyip bitaraf 
durmalanna dair canibi Babıaliden 15 rebiiil
evvel 1245 tarihinde 1827 sene.i Miladiyesin
de) Cezayir, Trablusgarp ve Tunus ocakları
na yazılmış ve asakiri muntazamai ıahane için 
ittihaz edilen usule tevf"ıkan Tunuata müced
deden ı.sakiri manaure tertip ve tahriri zımnın
da 14 safer 1247 (1830) tarihinde Tunus va
lisine gönderilmiş olan emimarneleri ve 1860 
(1277) senesinde Tunus valisi tarafından za
tı hazreti padişahiye itaat ve inkıyadı havi 
takdim kılınan beyannameyi misal olarak ztk
rederim; bu beyanname olvakit hiçbir taraftan 
bir guna i tiraza tesadüf etmeksizin Avrupa 
gazetelerinde netredilmiştir. 

1863 aenesinde Babıalinin müsaadesi mun
zam olmakaızın Pariste aktolunan Tunus 
istilaazı vesilesile Hariciye Nazırı Mösyö Dro
in Dollis canibi hükumeti seniyyeden vuku 

bulan ihtarat üzeo-ine işbu muamelei maliyeye 
meşru bir şekil ve suret vermek ve Babıalinin 
talep eylediği hukuku muhafaza eylemek Üze
re ya Tunus valisi tarafından yahut istikrazı 
deruhde eden hanger canibinden Babrilinin 
müsaadesi talep edilmesi fikrini dermeyan et
miş ve hatta hangeri mumai)eyhe bu yolda ba
zı teklifat icra ettirmiştir. (Cerhi nakabil olan 
vukuat ve senedatı meşruheye mugayir olaraK. 
17 inci ve 18 inci asırlarda ve muahharen 1830 
senesinde Fransa ile Tunus beyninde mün'akit 
bazı mukaveliıtta Tunus Devleti misillu bazı 
unvanlar dereedilmiş ise de mukaveliıtı rnez
küre ancak muakideyn beyninde nizarnatı da
hiliye hüküm ve kuvvetini haiz olup hükumeti 
metbuanın zar'lnna olarak nakzedilen bir hak
kın tamiri ha~kındaki teşebbüsata karşı delil 
gösterilemezdi. Zaten bu mukaveliıtın mamu
liycti Babıaliden asla tanınmamı ş ve ekseriya 
valiler bunlan bilmiyerek imzaladıktan sonra 
metbuu meşru ve mufahhamları olan zatı haz
reti padişahiye izhan nedamete müsaraatla 
mukavelatı mezküreyi hükümsöz bırakmışlar
dır) (1). 

Müliıhazatı mepsuteyi Beı·lin muahedesi
ni imza eden devletlerin adalet ve hakkaniye
tine kemali emniyetle havale ederiz. Devlet
ler işbu muahededen cümlece terettüp eden ta
ahbüdatı düveliyeyi iltizamen ve muahedei 
mezkure ile temin edilen hukuku Babıaliyi 

muhafaza ile beraber eczayı mütemmimei Dev
leti Aliyyeden bulunan Tunus eyaletinde dev
leteynin menafii mütekabilesini telif eylemek 
Üzere evvelki teklifimiz mealinde bitarafane 
icrayı tavassut edeceklerine eminiz. Haneiye 
nazın hazretleri nezdinde i~bu telgrafname me
alinde idarei lisan ve lüzum göreceğiniz bil
cümle izahatı ita eylemeniz mütemennadır. 
Müşarünileyh tarahndan arzu olunduğu halde 
bunun bir suretini kendisine itaya mezunsu
nuz. (Babıali ümidini Avrupa devletlerinin ta
vassut ve müdahalesine bağlamış olduğu gö
rülüyor. Fakat bu ümit te boşa çıktı. Kimse 

( 1) M u terize içindeki frkralar harici ye 
müsteşarı Artin Efendi tarafından müsvedde
ye iUive edilmiş ise de menfaati devlete muva
fık görülmediğinden tayyedilmiştir . (Sait Pa
§anın hatıratı, cilt: ı, sayfa: 464). 



tavassut ve müdahale etmedi ( 1). En sonra do
nanma gönderilmesi kararına avdet edilerek 
Giritte bulunan üç zırhlının Hüseyin Pa~ 

kumandasile hareketine errir gönderildi (2). 
Siyasi muhabereler cereyan edip dururken 

Fransız kıt'aları Tunus arazisini işgal edi
yorı!u. Tunus üzerine sevkolunan üç fırka üç 
koldan ilerlerken Fransızlar Tulonda General 
Brear kumandasında 8.000 asker daha toplıya
rak · gizlice gemilerP bindirdiler ve Bizerte 
çıkardılar. Şehir ve liman tüfek atılmadan iş

gal olundu. Bu suretle Fransız askerleri her 
tara~tan Tunus Üzerine yürüdüler. 

General Brear 12 mayıs 1881 de Tunus 
şehri civarında (Monobe) mevkiine gelerek 
Fransız konsolosu Rostanın emrine arnade ol
duğunu bildirdi. Sadık Pa~a Fransızlann ta
karrübünü haber alınca Fransız askerlerinin 
Tunusa girmesini ve makarrı idareye gelme
lerini üçüncü defa olarak protesto etti; ayni 
zamanda talebi veçhile geneı·ali mülakata ka
bule muvafakat etti. General Brear o gün kon
solos Rostan'la birlikte iki bölük süvari ile 
Sac!ık Paşanın sarayına g itti. General Tunus 
emaretinin Fransa ile aktetmesi matlup mua
hedeyi okudu. Sadık Paşa müdiran heyeti ile 
müşavere etmek istedi. lki saat sonra genera
li tekrar kabul ederek Fransanın şeraitini ka
bul etmekte olduğunu beyan ve aktolunduğu 
mahallin isminc nisbetle Bardo muahedesi de
!tilen muahedeyi imza etti. 

ll( lllEVE S(.;HETi 

Madde: 1 - Fransa Cümhuriyeti ile Tunsu 
beyi hazretleri arasında elyevm mevcut sulh 
ve dostluk ve ticaret muahedelerile sair bil -
cümle mukaveleler ahkamı kemakan mer'i ve 
muteber olacaktır. 

Madde: 2 - Tarafeyni akideynce matlup 
olan makaada vüsul için Fransa Hükümeti 
Cümhuriyeainin ittihaz edeceği tedabirin tat
bik ve icrasını teahile medar olmak üzere Tu
nus beyi hanetleri hudut ve sahil boyunca in
tizam ve asayişin iadesini temin için münasip 
görülecek nikatın Fransı~ asakiri tarafından 
işgaline ınııvafakat eder. Hükümeti mahalli
yenin muhafazai asayişi tekeffül edebilecek bir 
hale geldiği Fransız ve Tunus ricali askeriyesi 
tarafından müttereken tudik edildiği gün bu 
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işgale nihayet verilecektir. 
Madde: 3 - Tunus beyi hazretlerinin 

şahsı veya sülalesi veyahut memleketlerinin 
huzur ve asayişi bir tehlikeye maruz bulundu
ğu zaman kendilerine sureti mütemadiyede ib
ı·azı muavenet eylemeği Fransa Hükümeti 
Cümhuriyesi taahhüt eyler. 

Madde : 4 - Fransa Hükümeti Tunus 
Hükümeti ile muhtelif Avrupa devletleri ara
sında elhaletühazih mevcut muahedatın İcra

sını tekeffül eyler. 
Madde: 5 - Fransa Hükmeti Cümhuri

yesi tarafından Tunus beyi hazretleri nezdin
de bir sefir bulunacak ve bu sefir itbu muahe
denamenin icrasma nezaret ve her iki nıemle
kete ait umur ve mesalihi müttereıke için Fran
sa Hükümeti ile Tunus Hükümeti arasında ic
rayı vesatet edecektir. 

Madde : 6 - Fransanın memaliki ecnebi
yedeki memurini diplomatikiyesi ile konso
losları Tunu s emareti ile tebaasının menafiini 
himayeye memur olacaklardır. Buna mukabil 
Tunus beyi hazretleri dahi Fransa Hülnlmeti
ne malümat vermeden ve evvelce anın nza ve 
muvafakatini istihsal etmeden beynelmilel ma
hiyeti haiz hiçbir muahede akleylememeği ta
ahhüt eder. 

Madde: 7 - Emaretin düyunu umumiye 
tediyatını temin ve dayinierin hukukunu ı 

hafaza edecek surette te!kilatı maliye esasları
nı Fransa Hükümeti Tunus Hükümetile ilerde 
itilafı mütterek tarilcile kararlattıracaklardır. 

Madde: 8 - Hudutta ve sahil boyunda 
mukim gayri muti kabilelere bir askeri vergi 
tarhedilecek ve bu verginin miktarile Tunus 
Hükümetinin tahtı mes'uliyetinde olarak su
reti cibayeti bilahare diğer bir mukavelename 
ile tayin olunacaktır. 

Madde: 9- Fransa Hükümetinin Cezayir 
müstemlekatrnı esliha ve mühimmatı harbiye 
kaçakçılığından muhafaza için Tunus Hükü-

(ı) Abdülhamidi San i ve Devri Saltanatı 
ismindeki eserde İngilterenin tavassut teklifin
de bulunduğu ve Fransa tarafından nazikane 
reddo!Jnduğu yazılıyor. Fakat Sait Paşa buna 
dair bir şey söylemiyor. 

(2) Sait Pa§anın Hatıratı, ocilt: ı, say
fa: 55. 
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meti Cirbe adaaile Gabis limanından ve Tunu
sun sair cenup limanlanndan esliha ve mü
himmatı harbiye ithalini meneylemeği taahhüt 

eyler. 
Madde: 10 - Muahedei hazıra Fransa 

Cüınhuriyetinin tasdikine arzolunup sureti 
musaddakast mümkün mertebe az zaman sonra 
Tunus beyi hazretlerine tevdi olunacaktır. 

Bu muahede imza olunduktan sonra Sa
dık Pa~anın talebi üzerine Fransız askeri teh
re ginneyip avdet ve Cedide cihetine azirnet 
eyledi (1 ). 

Giritten Hüseyin Pata rkumandasile hare
ket eden Osmanlı donanınası Tunus itgalini 
ve muabedenin akdini öğre~erek geri döndü 
ve Sude Jimanına geldiler (2). 

Abdülhamit bu sırada Trablusgarba yir
mi bin uker göndennekten ve orasının terti
batı tesadüfiyesini takviyed,en başka bir şey 
yapmadı (3). Ancak Fransızların Tunusu it
galini Osmanlı Hükumeti daima protesto et
ti (4). 

Fransa Hükumeti Tunuata asayi~i iade

den sonra iıtgal ordusunun çoğunu geriye aldı . 

Asker çekilince Fransız işgalini çekemiyen 
halk yeniden ayaklandılar. Fransızlar tekrar 
aaker ve donanma getirdiler. Akdeniz filosu 
Sfaksı topa tuttu. Karaya üç bin-asker çıkar
dı. Şehri itgal etti. 

Filo lqırnaıtdanı Sus, Gabis limanlarile 
Cirbeyi i~gal etti. Fransanın Tunusa gönder
diği askerin miktarı otuz be! bine çıkarıldı. 

Bu kuvvet üç koldan met'kezi iğtitaş olan Kır
vana yürüyerek şehri bilamüdafaa zaptetti. 

Fransızlar Tunuata mükemmelen yerleş

tiler. Beyin rnevcudiyeti isminden ibaret kal
dı. 

Osmanlı HükUmeti ancak Sevr muabede
sile T\lnustaki hukukundan vazgeçti (5). Os
manlı Hükumetini!l idaresizliği yüzünden ana 
vatanın evlatlannı çekerek harple geçinen 
ocaklardan Cezayir ve Tunus memleketleri 
Harbi Umumide Fransızlara birkaç orduluk 
kuvvet verdiler (6). 

Cezayirdeki yerli ahali: 5.000.000; 1ilah 
altına alınan; 250.000. 

Tunustaki yerli ahali: 1.900.000, silah al
tına alınan 89.000. 

Yekiin: 339.000. 

Fransa Hükiimeti Barda muahedeaini 
kendi menafiini muhafaza ve temine kafi gör
miyerek 1883 de tehditle (Meraa) muahedesi 

namile bir muahede daha yaptı. 
Fransa Tunusun siyasi ve askeri makama

tını eline aldı. Beyin maiyetine verdiği kitip 
bütün kudreti kendisine hasretti. Iyi çiftlikleri, 
araziyi, beyliğin paraaile alarak Fransızlara 

tevzi etmektedir. Yahudiler, ecnebiler hiçbir 
vergi vennezler. Her şey yeriilere yüklenir. 
Mehakimde yeriilere hiçbir hak tanınmaz. 

Mektepler hep Fransızlara mahsustur. Hasta
nelere bile yerliler kabul olunmaz. Fransa yer
lileri soyup, ellerinden mülklerini alrp rnem

leketi Fransızlarla doldurrnağa uğraşrnaktadır. 

Tunustal•i Türkler - Tımusım Kuloğulları 

Tunus kat'i olarak (982 - 1574) de zap
tolunmu4'tu. Tunusun Fransızlar tarafından iş

gali 1881 de olduğuna göre 307 sene Türk as
kerlerine ve denizcilerine ikametgah olan iç 
ve sahil şehirlerinde pek çok Türk aileleri te
~ekkül etmiştir. Miktarlan hakiki olarak biline
memektedir. Fakat her halde Tunusun nüfu
sunun üçte birinin Türk evl.atlarından yetiş

miş olması yüksek bir tahmin değildir. 

( 1) Abdülhamidin Devri Saltanatı, ci lt: 
2, sayfa : 669 . 

(2) Sait Paşanın Hatıratı, cilt : ı. 

(3) Abdülhamidin Devri Saltanatı , cilt : 
2, sayfa: 669. 

(4) Donanma Mecmuası, numara : 17, 
sayfa : 1553 de Fransız sefirinin emrile Fran
~z konsolasunun ıMithat Pa§ayı teslimine mu
kabil Abdülhamidin Tunus işgaline ses çıkar
mıyarak elimizden kaptırdığını yazıyor. 

( 5) Sevr muahedesi madde: 20, Türkiye 
Fransanın Tunus üzerindeki himayesini tasdik 
ve bunun bilcümle netayicini kabul eder. Bu 
tasdik keyfiyeti 12 mayıs 1886 tarihinden mu
teber olacaktır. 

Lozan muahedesinde Tunus hakkında bir 
şey yoktur. Yalnız [Türkiye işbu muahedede 
musarrah hudutlar haricinde kain bilcümle a
razide haiz olduğu hukuk ve müstenidatmdan 
feragat ettiğini beyan eyler) denilmiştir. 

(6) Kaymakam Ni'hat Beyin Cihan Har
binde Osmanlı Harbi. 



Şimali Afrikada Türkler 
III 

TRABLUSGAHP 
Bizim elimize !(ı>ı;iııciyı • lıudar 1'nıblu.~grırbin !.·ısaca tarilıi 

Şimali Afrikanın başka parçalarında ol
duğu gibi Trablustl\ da Serberiler oturuyorlar
dı. Fenikeliler ( Kartaç) şehrina 'llürduktan son
ra Trablusgarbın şimal tarafı da bunların eli
ne geçmişti. (Fenike - Kartaç) eserleri Trab
lusta da görülmektedir. Mısır hükümdarla
rından (Psamtis) in oğlu (Niho) zamanında 
[Hicretten 1324 yıl evvel] (Humus) un on bet 
dakika uzağında (Li bd e) şehrin i Mısırlılar 

kurdular. Yunanistanın cenubuna karşı olan 
(Bingazi) ve havalisi Yunanlıların elinde idi. 
Yunanlılar buralarda çok zaman kalmışlar ve 
(Barccapoloni). (Cyrene), (Hesperis) gibi 
ehemmiyetli ticaretgahlar kurarak Yunanista· 
nın bir parçası haline •koymuşlardı. Hicretten 
1143 yıl önce Iran Şahı (Kambis) Mısırı al
dığı vakit Yunanlıların burada valisi olan 
(Arkesilas) da ona itaat etmişti. Kambis Mı
sırda Aryandes adında birisini vali bırakarak 
lrana döndü. Bingazi ve Trablus ahalisi Ira
na tabi olmağı kabul eden Arkesilası öldürdü
ler. Aryandes Mısırdan gelip zorlukla burala
nnı tekrar aldı. 

Büyiik İskender (Milattan 332 yıl evvel) 
Mısırı alınca Bingazi ve Trablus ta ona geçti. 
lakender ölüp memleketleri, ümerası arasında 
payla~ılınca Misır ve Libya da Batlamyos So
ter'in hissesine düştü. Romalılar (Milattan 
146 yıl- evvel) Kartacı alınca Trablus Romalı
l.ara geçti. Roma Hükumeti Doğu ve Batı im
paratorluklanna ayrılınca Trablus Batı İmpa
ratorluğunda kaldı. Vandallar Afrikaya ge
çince Trablusu da aldılar. Doğu Roma lmpa
ratorlanndan Jüstinyen ::amanında General 
Belisaire Vandal Krallığını aöndürerek (Mi
ladın 534 yılında) Afrika mitstemlekelerini ve 
bu arada Trabluau da aldı. (634 M .• 23 H.) 

yılına kadar Trablusgarp Romalılarda kaldı. 

O tarihte şark ·halifelerinin Afrik;yeyi nasıl 
aldıkları evvelce yazılmıştır. Ihrahim ibni 
Agleb kendi ı.dile hükl;met kurduğu vakit 
Trablus ta bunun eline düşmüştü. Fatimiler
den (Maaz) Yusuf bin Zeyri'yi Tunus ve 
Trablusa vali yapmıştı; merkezi Trablus idi. 
Bunun oğulları ve torunları (540 - 1145) e 
kadar buralarda hüküm sürdüler. Normandlar 
Aı·apları ltalya kıyılarından çıkardıklan vakit 
Afrikaya da geçerek (541 _ 1146). da Tunus ve 
Trablusa kadar sahi lleri aldılar; fakat ellerin

de çok zaman tutamadılar. Gerek Trahlus, 
gerek Mehdiye Birinci Giyyom zamanında 

Müvahhidlerin e line geçti. Müvahhidlerin düş
künlükleri zamanında Tunusun Beni Hafs hü
kümdarları Trablusu da idare ettiler (553 -
1158) ve Beni Amar'ın zuhuruna kadar onla
rın elinde kaldı (I). Ebu Bekir Ebu ,Yahya 
Amar Trablusta Beni Amar hanedanını kur
du (724 •· 1323). Hacı Kalfa bu h~edanın 
(724) de meydana çıkıp (802) senesine kadar 
hükumet sürdüğünii ve (16) hükümdarları 

geldiğini vel Düveli Islamiye Tarihi bu ailenin 
(72) den (803) e kadar Trablusgarp hakimleri 
olup bir aralık Beni Hafsın zayıflığından isti
fade ederek istiklal kazandıklannı yaztyor. 

( 1) Hasan Safi Bey Trablusgarp tarıhin
de ( 541) senesinde Normandların değil Sicil
yalıların Amiral Corci Mihal kumandasında 

gele ı ek Trablusu zapt ve Şeyhülbeld (Yahya 
ibni Matruh) u vali tayin ve biraz muhafız ko
yup gittiklerini ve on iki sene böyle kalıp son
ra (553) de Beni Hafs hanedamndan Abdül
müminin gelip Sicilyaiılan kovarak Trablusu 
aldıklarını yazıyor, sayfa ; 30, 31. 
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Bunlann ceddi Emir Sabit bin Amar olup on

dan sonra sıra ile Mehmet, Sabit, Ebu Bekir, 

Emir Ali, Yahya, Abdü·lvahit hüküm sürmüş
lerdir (1). 

İspanyollar Afrikanın şimalini iatilaya 
başlamışlardı; (1505) de (Mersaülkebir) i, 
(1508) de Penon de Velez'i, (1509) da Oı·anı 

alrnı>§lardı . 

Don Pedro de Navaro şarka doğru istila

ya devam ederek evvela (Buji) yi ve sonra 

(916 - 1509) 26-haziranda kanlı bir muharebe 

neticesinde Trablusgarbı aldı. Ahalisinin ço

ğunu öldürdü. Trablusgal'bın idaresi ayni kra. 

la tabi olan Sicilyaya verildi. lspanyollar 
Trablusu (937 - 1530) da Malta şövalyelerine 

terkettiler. Malta ~valyeleri de Malta ve 
Trablus mev•kilerine dayanarak islam gemile

rine ve ahalisine mümkün olduğu kadar çok 

fenalık yapınağa muvaffak oldular . Trablus

garbın zaptı • esnasında kurtulup kaçabilenler 

şehre üç saat mesafede olan (T acura) ya çır. 

çıplak bir halde sığınmışlardı. l spanyollann 

zaptettiği yer Trablusgarp şehri olup Berka 

ve diğer kısımlar düşman eline geçmemiş ti. 

Trablusgarp ahalisi kendi tkendilerine dütman 
istilasından kurtulanuyacaklarını anlıyarak 

(926 _ 1519) da (2) bir gemi ile lstanbula i~
dat ve yardım isterneğe bir heyet gönderdiler. 

Heyet lstanbula gelince Enderun ağalanndan 

Hadım Murat Ağanın lisana vakıf olması 'ha

sebile onunla konuştular. Dertlerini anlattılar . 

Murat Ağa da bunların isteklerini bilvasıta 

padişaha anetti; bunlann dilinden ve halinden 
anlamatı dolayısile Murat Ağaya "'frablusgarp 

beyliği ve biraz asker verilerek heyetle Trab. 
lusa gönderildi. 

Murat Ağa Taeura'da Osmanlı Hükume. 

ti narnma idare k ur du. T rablus şehrile T aeura 
arasında hudut karakolu ve Trablustan •ka

çanlara bir sığınak olmak üızere bir isti bkam

cık yaptırdı. Elinden geldiği kadar İ spanyol· 

lan taciz ve Trablustan kaçanları hüsnü ka. 

bul ile uğra§ tı. Halkın isteği üzerine yerli aha-

liden topladığı askerle TrablusU' muhasara et

tise de muvaffak olamadı (3). Mur~t Ağa Ta
curada mermer direklerle süslenmiş , oldukça 

büyük bir cami ve medrese yaptırdı. Trablus 

yolu Özlerinde kazdırdığı su kuyusu daima ken. 

disini hayıı·la andırıyor. 
, 

lspanyolların vekilieri olan şöval yelerin 

yaptıkları zulümleri Murat Ağa daima 1 slan

bula bildirerek islamların kurtarılmalarını ni

yaz ediyor ; mağrıp sahillerin in kahramanı 

Turgut Reis te bu i stirhamları kuvvetlendiri· 

yordu. 

( 1) İbni Galebun'da Beni Amardan hiç 
bahis yoktu r. [ 553 de Beni Hafs'dan Abdülmü
min T rablusu aldı. Valili ğin i Yahya bin Mat
ruh'a bırakarak Fasa gitti . Salahaddini Eyyu
bi Mısırda hükumet kurdukt an sonra aslı Er
meni olan (Karakış) adlı kölesini mağrıp ta
rafına yolladı. Merkum Beni Hilal kabilesi v ~ 

sair yağmacılada birleşip gelip 568 de Trab
lusu aldı ; sonra istikUil davasına kalkıştı. 586 
da Fas Hükümdan Yakup bin Yusuf Tunusa 
gelerek Karakışın oturduğu Gabes'e hücum ile 
karısını, çocuklarını. kıymetli mallarını alrp 
Fasa gönderdi. Karakış ta teslim o·ldu. Tu
nusta oturma ğı kabul et t i ; fakat burada rahat 
durmad<. ~rafına avenesini toplayıp geldi. 
Trablusu yine al dı. Bleni Hafsların Cerid vali
si Yahya bin Esmer Mebruk gelip Karakışı 

kaçırdı. Fakat Karakış geri .dönüp geldi, Trab
lusa girdi ve (601) senesine kadar tutundu. O 
tarihte Ya·kup bin Yusuf gelerek Yahya bin 
Esmer Mebruku'yu vali yaptr. Yahya Karakı. 
şı tutturup öldürttı:.i . Fakat Yahya da zulmet
meğe ba§ladı. Yakubun oğlu Nasır gelerek 
Yahyayı kaçırttı ve (Ebu Mehmet Abdülvahi
di) vali yaptr. Abdülvahit memleketi saadete 
kavuşturdu. Ölünce yerine oğlu geçti. Beni 
Hafs hanedarunm aralarında çıkan saltanat 
davalarından dolayı bunlardan birisi İspanyol
lara sığınarak İspanya hükümdarının emelini 
kuvvetkndarmiş olmakla 916 senesi donanma 
göndererek zaptetmiştir] diyor. 

(2) Elmünhilüiazep. 

(3) Elmünhilülazep. 
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Turgut Reis 

Trablusgarbın tarihinde Turgudun çok 
ehemmiyetli yeri vardır. Fakat çok yazık ki, 
bu büyük kaptanımızın yaptıkları ve yaşayışı 
hakkında bildiklerimiz çok azdır. Turgudun ilk 
zamanlarını ve önemli i~lerini tamam olarak 
bilemiyoruz. Bildiklerimiz de pek şupheli ve 
hayallerle örtülüdür. 

Turgut Menteşe sancağının (Seravloz) 
. nahiyesinin 'bir köyünde Veli isminde birinin 
oğludur ve 890 da doğmu§tur (1 ). Seravloz 
nahiyesinin yerini bulamadım. Ali Haydar 
Emir Bey Piri Beyin (Kitabülbahriye) . sinde 
Seravloz kıyılannı lstanköy ve Sömbeki ada. 
lannın kar§r sahilleri olduğunu yazıyor, diyor. 
1282 ve 1283 yıllarını·n salnamelerinde Mente
şe sancağının nahiyeleri arasında Seravloz 
adı var. Sonrakilerde yok. Kaza, nahiye ve 
köy adlan türlü türlü sebeplerle o kadar çol' 
ve çabuk ·değişiyor ki kırk, elli sene evvelki 
isimleri bile bulmak güç oluyor. 

Seravlozun şimdi hangi nahiye olduğunu 
bulamadım. Zaten bulsam da Turgudun doğ
duğu köyün adı belli değil. 

Turgut çok cesur ve kuvvetli ve güreş 
tutmağa, ok atmağa hevesli (2) olup küçük 
yaşında, sergüzeşt arayan bütün yiğit ve atıl
gan Türkler gibi bir korsan gemisine girerek 
denizciliğe başlamıştır. 

Turgut gemide muço, gemici, kılavuz, 

topçu vazifelerini yapmış ve yirmi yaşında 
(910 da) tecrübeli, bilgili bir denizci olmuştu. 
Bu tarihe göre Turgut Oruç kardeşlerdei-ı d.!'
ha evvel şimali Afrikada denizciliğe ve kor
sanlığa ha~lamıştır. Çünkü Oruç ve Hızır 

kardeşlerin mağnha gitmeleri 919 dadır. 

Turgut ta başka arkadaşları gibi gani
metierden hisse alıyordu; bu hisseleri birikti
rerek ,korsan gemilerinden birine ortak oL 
muştu. Vuruşlardan birinde bir kadirga zap
tetti. Hisseli gemısını bırakarak kendi malı 

olan kadırgaya geçti; fakat kürekçiteri Türk
tü. Bu kahramanları zahmetli işten kurtarıp 

layık olduklan gibi savaşlarda kullanınağı 
çok istiyordu. Sicilya adası kıyılarmda bir 

balıkçı köyünü basarak birçok güçlü kuvvetli 
forsalar ele geçirdi. 

Turgut, kadırgasile her tarafa saldırmak
ta olduğu sıralardadır ki, Garp sulanna gelen 
Oruç ve Hızır Reislerle buluştu. Senelerce be. 
raber çalıştılar. Turgut Reis evlendi. Fakat 
kiminle evlendiği bilinmiyar (3). 

Hızır Reisin kahyası yani muavini oldu. 
Kızını Hızır Reisin oğlu Hasan Beye verdi. Bu 
vak'aların tarihleri hep meçhuldür. Turgut 
Reisin hayatında dikkate değer ve ehemmi · 
yetli dört vak'a daha vardır ki bunlarm da 
tarihleri ve asıllan tamamile bilinemiyor. Her
kes başka türlü yazıyor. Bu vak'alar şunlardır: 

I. - Turgudun esir olması ve kurtulma· 
sı; 

ll. - Ciıi>ede baskına uğraması. 

lll. - Mehdiyeyi zaptetmesi. 
IV. - Karlıeli sancağı beyi iken Venedik 

gemilerini vurması üzerine lstanbula çağıni. 
ması ve mağnba gitmesi. 

1. Turgudun esir olm<ısı ve kurtulması 

Turgut Reis leventliği esnasında Oruç 
Reis gibi hıristiyanlann eline geçmi§ ve hay
li müddet sonra kurtulmuştur. Bu hususta 
Tuhfetülkibar [Bir defa gemi yağlarken ıkiif

far kaptanlanndan Oğlan Kaptan "Janetino 
Dorya" üzerine düşüp giriftar eyledi ve Cine
vizde hapsolunup Hayrettİn Paşa donanma ile 
Cineviz mukabelesine varıp (Turgudu vermez
seniz ciiınle kariyelerinizi ihrak ederim) 
deyip mezburu halas eyledi ve (benden yarar
dır) deyu divanında vasfedip yedek gemisini 
ona bağışladı. Badehu Hayrettİn Paşa tar. 
zmda Garp tarafına vafir' gazalar edip maldar 

(1 ) Tuhfeütlkibar, Hammer, 
Reis. Ali Rıza Seyfi. 

(2) Tuhfetülkibar. sayfa: 67 . 

Torgut 

(3) Kurtoglu Fevzi (Turgut Paşa) kita
bında Cirbede oturan Modon Türklerinden 
Saraylat Salih Ağanın kızile evlenmiş oldu-
ğunu yazıyor. 
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'oldukça gemilerin arttırdı. Giderek (25) pare 
gemi ile gezmeğe başladı] diyor. 

Hamrner (kitap: 33, sayfa: 212)! [Tur
gut bir korsan gemisinde hizmete girere·k az 
müddet içinde bir bölük bahriye neferatma 
zabit nasbolundu. Muahharan on üç gemi ile 
Korsika adasının zaptma teşebbüs ettiği hal
de Andrya Ooryaya mağlup ve esir olarak 
galibin kadırgasında köle gibi zincire vuruldu. 
Barbamsun Ceneve Cümhuriyeti memleketleri
ni kimilen tahrip etmek tehdidile Ceneve önü_ 
ne vüsulü sayesinde iadei hürriyet eyledi] 
diyor. Her iki kitabın , yazılış tarzına göre 
Turgudun esir olması ve kurtuluşu leventlik 
$manında olduğu anlaşnlyor. Fakat her 
ikisi de tarih zikretmiyorlar. 

Peçevi tarihinde Turgudun esareti hiç 
yazılmamış tır. 

, Ali Rıza Seyfi Beyin (Turgut Reis) ki
tabında Turıgudun esirliği (946) da ve kurtu
luşu (949) da ve Saffet Beyin Tarihi Osmani 
Encürneni Mecmuasının birinci cüz'ünün 
22 inci sayfasındaki makalesinde esirliği 
(947) ve kurtuluşu (950) de olarak gösteri
liyor. Ali Rıza Seyfi Bey Hayrettin Paşa Nise 
giderken Ceneveye uğrayıp Turgudu kurtar
dığını yazıyor. Filhakika Barbaros Hayrettin 
Paşa Fransızlara yardım için 949 da Nise git
mi~ti. Kaptan paşanın kahraman arkada~ını 
kurtarmak için bu Nis seEerinden ve maiyetin_ 
deki müthiş donanmadan istifade etmesi çok 
tabiidir. Fakat Tuhfetülkibarın yazdığı bir 
vak'a bu esirlik ve kurtuluş tarihlerinin daha 
eski olduğunu gösteriyor. 

Tuhfetülkibar '(sayfa: 41) diyor ki: 

[Hızır Reis lstanbula çağırılnuştı. Ceza
yirdeki esirler anumda tehlikeli kaptanlar 
vardı; ~unlan Cezayirde bıralnp gitmeği i~te
miyordu ve öldürmeği de !tercih 1etmedi. Zira 
küffar onlann pahaaile esir alıp kırarlardı. 
Bundan akdem üserayı islamın bumun Are 
kulağın kesip ,ve sinirlerin kat'ile envaı cefa 
ederlerdi. Hayreddin Bey de heride bunbra 
eza .edip haber göndertmekle minbaadin esiı
lere cefa olunmıya deyu menetmişlerdi. Ol 
ecilden Salih Reis ve Turgutçayı esir iken 
incitmediler. Lakin Hayreddin Reis sebebe 

muntazır idi.] 

Hammer de (kitap: 28, sayfa: 168) ~ir

lerin öldürülmesini yazdıktan sonra ( diğerle
rinin hayatına ilişrnedi. Şunun için !<i o za
man hıristiyan elinde esir olan cesur kaptan
lan Salih Reis ile Turgut hakkında mukabelei 
hilmisil korkusundan idi.) diyor. Hammer bu 
malumatı Tuhfetülkibardan aldığını i§&ret 
ediyor. Fakat her iki ifade ıarasında fark var
dır. Hammer, Tuhfetülkibann ifadesinden o 
tarihte Salih ve Turgut Reisierin resarette bu
lunduğunu anlaıru~tır; ben ise Tuhfetülkiba
rın olup geçmiş bir vak'adan bahsettiğini ve 
o tarihte esarette bulunmadıklarıru anlıyorum. 
Hayreddin Paşan.ın lstanbula çağınldığı ta
rih '(939 - 1553) dir. Binaenaleyh Salih ve 
Turgut Reisler (939) da esaretten kurtulmuş
lardır. Her ikisi de (945) de Prevezede Osman
lı donanmasi.le bulundukları muhakkak oldu
ğundan ıesaret ve ıkurtuluşları o tarihten son
ra da olamıyacağı meydandadır. Mehdiye vak.. 
alan da esirlik meselesinin (939) dan evvel 
olduğunu göstermektedir. 

Turgudun nasıl kurtulduğu da şüpheli

dir. Kimin tarafından esir edildiği ve esareti
ni ,-,erede 'geçirdiği de şüphelidir. Esirliğini 

Cenevede hapsolunarak geçirmesi daha .muhte_ 
n:eldir. Çünkü bu kadar mühim kaptanlan 
kadırgaJarda forsa olarak kullanmaJarını muh
temel görmüyorum. Turgudu esir alan 
Andrya Oorya 1rru, yoksa yeğeni Janetino Oor
ya mıdır? Bu da muhtacı ispattır. Tul"gudun 
kurtuluşu Hayreddin Paşanın Ceneve önüne 
giderek tehdit etmesi suretile olduğunda ek
seriyet vardır. Saffet Bey (3.000) altın veri
lerek ve (Foroige) Tabarka adasına mukabil 
hül"riyetine kavuştuğunu yazıyor. 

ll . Turf!, /11 Hı·i.~iıı Cirb ı• adamıda 

bn.~l.· ı na ıı ğrrıııuıs ı 

Turgut Reis Akdenizin şimal kıyılannı 

vurup yakarak dehset saJdığı esnada o zama
nın kudretli donanmaianna sahip olan Cene
ve, ,Venedik, Ispanya hükumetleri Turgudu 
tekrar yakalamak için uğra§ıyorlardı. N ihayet 
Turgut Cirbe adasında Kantıra limanında ya_ 
tarken düşman donanınası pu küçük limana 
inerek Turgudu abluka ettiler. Turgut Reia 
gemilerini karadnn çektirercl< açık denize çık
tı ve ıkurtuldu. Peçevi ve T uhfetülkibar bu 



vak'anın Turgudun leventlik zamanında oldu
ğunu ve Hammer'le Ali Rıza Seyfi Bey (1550) 
tarihinde olduğunu kaydediyorlar. Elimizdeki 
vesikalarılan en eskileri .olan Peçevi ile Tuh
fetülkibann rivayetini kabul ederek ona göre 
yazdım. 

lll. Mf'lıdiyenin Zllfllt VI' ziyaı 

Turgut Reisin Mehdiyeyi zaptı hakkında 
Peçevi ve Tuhfetülkibıu·da malumat yoktur. 
Bay Ali Rıza Seyfi ve Hammer bu vak'ayı 
yazıyorlar. Hammer ihangi tarihte Turgudun 
Mehdiyeyi aldığını yazmıyor. Fakat evvela 
Baba ~ruç tarafından zaptolunup sonra Tur. 
gudun eline düştüğünü kaydediyor. Bay Ali 
Rıza Seyfi (956) da alrndığını yazıyor. Meh
ıliyO,nin alındığı tarih belli değilse de ziyaı 
ta1·ihi şüphesiz olarak biliniyor: ( 1 O eylul 
1550 - 7 ramazan 957). Forbige Mehdiye ve 
Turgu Reis hakkında birçok malumat veri
yor ki buna nazaran Mehdiye (939) da Tur. 
gudun eline geçmiştir. Binaenaleyh Mehdiye 
vak'asını da bu tetkika göre dercediyorum. 

IV . Turgut Reisirı wırbu gitmesi 

Turgut Reisin Karlıeli beyi iken Venedik 
gemisini batn·arak Rüstem Paşanın :kendisini 
lstanbula çağırması üzerine Garba giderek 
Fas H~~umetine kaptan paşalık ettiği riva
yetleri de letkika şayandır. 

Bu meseleyi esaslı incelemek için biraz 
fazla tahilat vennek il)tiyacı vardır. Evvela 
Turgudun lstanbula ne zaman ve ne suretle 
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gidip Karlıeli sancağına bey olduğunu araştı
ralım. Tarihlerimiz diyorlar ki : 

[Sinan Bey Gelibolu beyi ve derya kap
tanı idi. Deryaya çıktıkça Turgutla haberleşip 
ve birleşip ·düşmana karşı hareket ederlerdi. 
Biribirlerile buluşup top şenEiri ettiklerinde 
Turgudun gemilerinde top ve tüfek sedası ga.. 
lip görünmekle Sinan Paşa vehme düşmüştü. 
Mütabaat etmediği takdirde tesbiri asirdir de
yu istimaletle deri ,devlete gelrneğe sevketti. 
Turgut da sekiz gemi ile ve yoldaşlanndan 

Gazi Mustafa, Uluç Ali, Hasan Kelle, Mehmet 
Reis, Sancaktar Reis, Deli Cafer, Kara Kadı 
ile 'geldi. Kendisine Karlıeli ·sancağı ve kap
tanlara da yetmişer, seksener ,akçe alufe ile 
herbirine fener verildi.] 

Bu malumat verilmekle beraber Turgu
dun 1 stanbula gittiği tarih kaydedilmemiştir. 
Fakat •bu tarihi bulmak için _elimizde !bir ma. 
lumat vardır ki o da Sinan Paşanın kaptanlı
ğıdır. Osmanlı tarihleri Sinan •Paşanın kap
tanlığı tarihini (957) gösteriyorlar. O halde 
Turgudun Sinan Paşa ile buluşmalan en er
ken (957) dedir. Trablusgarbrn zaptı da 
(958) dedir. Bu halde Turgudun, Sinan P"a. 
şanın teşviki ile lstanbula gelip Karlıeli beyi 
olması da bu tarihte .olmalıdır. Binaenaleyh 
Turgudun Venedik gemisini batırıp Rüstem 
Paşanın daveti üzerine mağnba gitmesi, iki 
sene orada kalması, sonra Trablusun zaptı 

için çağırılınası rivayetleri l§ıiipheye düşüyor. 

Bu vak'alar ya olmamıştır yahut 'birıkaç aylık 

zaman zarfında cereyan etmiştir. 

Turgut Reisin hanılının ıafsilôtı 

Turgudllfl gazalarından pek azı bize ka
dar gelmiştir. ı;:ok namlı 'Ve kudretli bir kap
tandı. Bir defa da hıristiyanların 18 kadırga
sını bozup ıalmıştı. Manya bumunda, Sela
nikten Veneciğe gitmektc olan buğday yükiii 
iki parçayı aldı. Hıristiyanların Karadağ gibi 
gemilelı"ine hücum ederek söndürmüştü 

Turgut muhtelif Tüıık kaptanlarile de 
birleşerek dolaşıyordu. 13 gemi ile Korsika 
adasının Kalvi mevkii •ıe Lianzo arasında 

Geralatta civannda bir koyda demirli iken 
Janetino Dorya'run baskınına uğradı. Düşman 
seksen gemi ile Turgı.ıdun kadırgalanna hü-

cum etti. Sahildeki ufak kuled.en Türk gemi
lerine top ateşi ediliyordu. Salıile silahlı bir. 
çok Korsikalılar ·tıOplanrnış olduğundan kara
ya çıkmak ta mümkün değildi. Turgut kur
tulmak ümidi olmadığını görmekle beraber 
yine dü§mana hücumdan ıçekinmedi. Harp sa
atlerce sürdü. Her gemide kanlı boğu§malar 

oldu. Fakat dü~man çok kuvvetli idi. Turgu. 
dun kadırgası battı eve kendisi esir oldu. Düt
man amiralinin kalyonunun ,güvertesine çıka
nldı. Turgut dü§man donanmasının kuman
danı Andrya Dorya olduğunu zannediyordu. 
Genç Janetino ,Dorya'yı görünce: [Ben böyle 
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bir çoçuğun eaırı mi oldum?] diye.rek hayıL 
landı (1) Turgut Ceneveye götürülerek 
hapaolundu. Arkadaşlarmdan çoğu §ehit ol· 
muş, pek azı esir-edilmişti. Salih ~eia de bun· 
lann arasında idi (Tahminen 933). 

Turgudu ~<urtarmak için teklif edilen pa• 
rayı, esir mübadelesini Ceneveliler reddedi. 
yorlardı. Turgudun esareti .iki sene kadar 
sürdü. Hayreddin Bey Turgudu tatlılıkla kur
taraıruyacağını anlayınca kuvvetli bir konıan 
donanmaaile Ceneve önüne geldi. Kah.raman 
eski dostunu istedi; ıvermedilderi halde Cene· 
veyi ve civarına yakıp yıkacağını bildirdi. Ce
neve Senatosu Turgudun ve Salih Reisin 
zincirlerini çıkararak Hayreddin Beye tealime 
razı oldu. lki kahraman Barbarosun gemiain. 
de kucaklattılar. Bütün donanma ·hürmet · me
rasimi yaptılar. Barbaros kendi yedek gemiai
ni Turguda bağışladı. Divan taburu teşkil 

etmi§ .olan yoldaşlanna [Turgut benden ya
vardır] diye öğdü (935). Turgut yeni gemiai
ne !geçince ı ltalya ve Ispanya sahillerine yine 
dehşet saimağa başladı. Gazalardan aldığı ga
nimetlerle gemilerini arttırdı, 25 gemilik bir 
filo ile dola1mağa başladı (2). 

Hıristiyan hükumetleri Turgudu tekrar 
ele ıgeçirmek için kuvvetli filolar çıkarmışlar
dı. Dütman amiralleri Turgudun Cirbe ada
adasında olduğunu haber ~larak hepsi birle
tiP adaya doğru yol verdiler. 'Turgut yedi, 
seık:iz gemi ile Cirbe ~adasında Kantıra deni
len bir cedvelin manaabında ,Yani (Pon) mev
kiinde idi. <Gemileri yağlıyordu. Düırnan filo
lan Venedik, Ceneve, .Ispanya donanmalann-
dan aynlmış (150) harp gemisi idi. (3). 

Düıman donanması (Pon) mevkiinin 
öoiinrle clemirledi. Turgut Reia Konikada ol
duğu gibi baskına uğramıştı; fakat burada 
memleket kendisinin demekti Turgut kendi 
kuvvetini, vaziyetini ve tertibabnı düşmana 

göstermernek için onu uzaklaştırmağı müna
sip gördü. Suda bulunan ıkadırgala.nn ikisi ile 
dü,man donanmasının üzerine sıkı bir topçu 
atqi ,açtırdı. Düşınan ılimanm ağundan de. 
mir ,kaldırdı; !)'ine limanı tarassut edebilecek, 
fakat top aletinden mahfuz bulunacak kadar 
uzağa gitti. Turgut Jimanın ağzındaki tepeye 
aeceleyin miiicemmel bir istihkam yapbrdı. 

Kendi1i de be-raber çalıtarak top koydurdu. 

Sabah olunca bu istihkamdan düşman Üzerine 
at~ş edilmeğe başlandı. Düşman donanınası 

biraz daha geri çekildi. Andrya Dorya ( 4) ve 
ar-kadaşları Turgudu ikafese konulmuş sayıyoı· 

ve donanma ile lbeyhude limanı zorlamak iste
miyordu; erzakı tükenerek zayıflayınca ken
disini ve gemilerini 2ahmetsizce .alacaklannı 

samyordu. Maamafih her ihtimale kartı Sicil
yadan kara askeri istemişti; onun gelmesine 
kadar beklerneğe karar vermişti. Bu sırada 
a&anın etrafını dolaşarak kaçacak yer bulun
rnadığma emniyet gelmişti. Bundan dolayı 

Turgudu yakaladığını bile şimdiden :Avrupa
ya ibildirrnişti; Sicilyadan gelecek kuvveti 
beklerken !boğaz ve Jimanın muhtelif noktala
nnın mesafelerini tayin 'Ve i~aret koymak için 
birkaç gün çalışarak kazıklar diktirınişti. 

Turgut kendisinin yollu kadırgasma bi
nerek düşman donanmasına doğru yol vere_ 
rek geçerken düşmanın diktiği i~.aretlerin hep
sini söktü, attı; düşman donanmasının yağ

dırdığı kurşun ve gülleler .hiç zarar vermedi. 
Turgut bundan sonra liınanın ağzına ye

ni istihkamlar yapbrdı; top ve asker koydu; 
Jimanın boğazmdan bir sandal lbile geçerniye _ 
cek hale getirdi. Düşman T urgu d un ıböyle ha
raretle çalışmasına gülüyor ve Sicilyadan ge
lecdk Jcuvvete kar~ı bu tertibatın faydasız ol
duğunu biliyordu. Fakat Turgut ta hunu bi. 
liyor ve o da gülüyordu. Turgut kurtulu§ pla
nını kurmuştu. Umur Beyin Korentte Fatihin 
Istanbuldil yaptığı gibi gemilerini karadan yü
rütmeğe karar verıni~ti. 10na hazırlık yapı

yordu. Turgudun bulunduğu limana a.Uıı 

bataklıktı bir dere vardı. Derede sandal yürü_ 
yebilecek kadar su vardı. Lirnarun iki mil ka
dar mesafesinde deniz bulunuyordu. Turgut 
Reis ıi."ç dört [geminin fonasını bu dereyi ge
ni§letmeğe ve derinlettirmeğe ve to!)rak olan 
kısnnda yol açınağa memur etrni§ti. Geeeli 
g ündüzlü çalışılarak gemilerin ~eçmesine mü
sait kanal ve yol açıldı. Kızaklar veı kalın 

tahtalar yol üzerine serildi, yağlandı. Bu ha-

(1) Tuhfetülkibar. 
(2) Tuhfetülkibar. 
(3) Peçevi. 
( 4) Hammer Andrya Dorya ve Tuhfe

tülkibar Cigala diyor. Belki her ikisi de vardı. 



zırlıkların yapıldığı günlerde bataryalardan 
mütemadiyen düı-man donanmasına ateş edi
lerek nazarı dikkatleri celbolunuyordu. rrur
gut, gemilerini insan ıve hayvan kuvvetile çek
tirerek açık denize çıkardı. Düşman kat'iyyen 
haber alamadı. 'Turgut en sonra istihkamlar. 
daki toplan ,ve askerleri de gemilere aldı. Boş 
istihkamlarla eski çadırlardan başka bir ~ey 

bırakmadı. 

Ispanya imparatorunun hususi maiyetin
den olan ve Andrya Dorya ile gelmiş bulunan 
ümera beklemekten usanınakla beraber gay. 
retleri yerinde olarak Sicilyadan gelecek im. 
dadı her an gözlüyorlardı. Turgudun tutula
cağına düşmanları o kadar emin olmuşlardı ki 
bu hadiseıyi olmuş bitmiş gibi etrafa şayi et
mişlerdi. Pek çok hıristiyan beyzadeleri dt' 
gemi donatıp Turgudun felaketini görmek 
için denize çılunışlardı. 

Turgut Reis Cirbeden açıldıktan sonra 
kendi esaretini seyre gelen asılzadeleri geti
ren Sicilya Patrona galisile diğer bir Malta 
kadırgasına rastgeldi. Derhal üzerlerine hücum 
etti. Çok sür'atli olan Malta -kadırgası kaçabil
di; fakat Sicilya galisi ve içindekiler Turgu
dun eline geçtiler. Malta kadırgası Cirbe önü
ne yetişerek Andrya Ooryaya Turgudun bü. 
tün gemilerile açık denizde olduğunu ve Si
cilya Patronasının gemisini zaptettiğini anlat
tı. Evvela inanmadılar. Turgudun kendilerini 
bura&an uzaklaştırmak için ,müracaat ettiği bir 
hile sandılar. Işin aslını anlamak için limana 
doğru ilerlediler. Bir gün evvel ateş saçan mev
ziler tamamen boşalmıştı. Düşman donanma. 
sına geri dönmekten bl'şka yapacak bir şey 

kalmamıştı. Turgut yine Ispanya ve ltalya sa
hillerinde hüküm sürüyordu (938). 

lll. M rluliyPnitı ;;;aptı t'P ::;i ym 

Turgut Reisi::ı esareti ve Cir<bede baskı
na uğraması hadiseleri daima emniyette bu
lunmak ve dar zamanlarda barınmak için kuv. 
vetli bir mevkie sahip olmak lüzumunu gÖs· 
tennişti. Filhakika Cezayir ve mülhakahnın 
limanları kendisine her vakit bu hizmeti göre
biliyordu. Fakat Ba.rbaros gibi kendisi de bazı 
memleketler elde ederek bir ,beylik kunnağı 
dü~ünmüştü ( 1). Şimali Afrikada Cezayirden 
batka münasip bir yer aradı. Tunusun §Brk sa· 
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hillerindeki memleketleri pek münasip buldu. 
Suralan hıristi"nların elinde değildi. Tunu11 
hükümdarlarının da buralara hülonü geçmi. 
yordu. (939) da Turgut Reis 1Tunusun en 
kuvvetli kalelerinden biri olan Mehdiye önü-
ne geldi. Umumiyetle Tunus kıt'ası ahalisi, 
hükümdarlarının hıristiyan himayesi altında 

olmasından dolayı :ondan nefret ediyorlar ve 
kendilerini hıristiyanlara ve hükümdarlarına 
karşı himaye edecek Türkleri bekliyorlardı. 

Turgut Reis mukavemet görmeden şehri ve 
kaleyi işgal etti ,(2). Turgut Re~ buraya yer
leştİkten sonra gazalarma daha büyük bir 
vüs'at verdi. 

Tunus şehri ( 1534 _ 941) de Barba.ros 
Hayreddin Paşa tarafından alındı. Şarlken 

( 1535 • 942) de Tunusu geri aldı ve Molay 
Hasanı tekrar hükümdarlığa geçirdi. Yapılan 
muahedeye göre Molay Hasan Bon ve Meh
diyeyi Şarlken'e teslim edecekti. Bon itgal 
olundu. Fakat Mehdiye Turgudun elinde ol
duğundan Molay Hasan bu vl)adini yapa· 
ınadı (3). 

Molay Hasan Tunus tahtına geçmekle be
raber zorluklar içinde idi. Kırvan ve sahil 
memleketler kendisini tanımıyorlardı. Hükmü 
ancak Tunusla Bizert araaına geçiyordu; Mo. 
lay Hasan Tunusun her tarahnı itaatine al
mak için Şarlken'den asker istedi. Golet rku
mandanı da bu talebe i ~ tirak etti (942 - 1536) 
da bir vak'a olmadı. {943-1537) de Sicilyadan 
biraz asker geldi. Sus'a karşı yaptıklan taar
ruzda muvaffak olamadılar. Iki sene sonra 
(945) de Andrya Dorya gelerek sahil fehirle
rini aldı, fakat o da Mehdiyeye bir şey ya
pamadı. Çünkü orası Turgudun elinde idi (4) 
ve hücum çok zordu. {947) de Molay Hasan 
Kırvaru alınağa tetebbüs etti; fakat kendisi 
hücuma uğrayarak bozuldu. Sahildeki küçük 

(1) Hammer, 'kitap: 33, sayfa: 112. 
(2) Hammer diyor ki: Mehdiye nihayet 

Molay Hasanın saltanatında Oruç tarafından 

zaptolunup sonra 'korsan kaptanı Turgı.ı.dun 

eline d:.işmüştür. Kitap : 33, sayfa: '114. 
(3) Forbige, sayfa: 267. Hammer Meh

diye (Afrikıyye) nin Hayreddin Beyde oldu
ğunu yazıyor. Fakat ' Turgutta idi. 

( 4) Forbige, sayfa: 268. 
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tehirler Turgudun himayesine girmek için 
bundan istifade ettiler; bu veçhile Turgut bü. 
tiin sahillerin sahibi oldu (1). (949 - 1542) de 
Hamida yahut Ahmet Tunus tahtına geçti. 
Sahiller ve Mehdiye Turgutta idi. Bütün Tu
nus halkının gözü islamın kahramanı olan 
Tuııguda çevrilrnişti (2). 

Turgudun kurduğu Mehdiye prensli
ği (3) sahil şehirlerini de kendine bağlıyarak 
mes'ut .ve müreffeh (957 • 1550) senesine ka
dar devam etti. Turgucun Ispanya sahillerine 
ve ~emilerine verdiği zararlar Şarlken'i Meh
diyeye karşı büyük bir hareket yapmağa mec
bur bıraktı. 1550 senesi ortalarında Turgut 
Mehdiyede lsa Reisi bırakarak kendisi Ispanya 
sahillerini vurmağa gitır..işti; Valans, Alikant 
sahillerini tahrip ile Balear adalarana gitti. 
Dönüşünde Mehdiyeyi karadan ve denizden 
muhasara edilmiş buldu ( 4). Kaleye kapanmak 
hiç münasip değildi. Donanmasile serbest ka
larak hıristiyan donanmasının Avrupa ile mu. 
vasalasını kesmek, onlara geriden hücurn et
mek, etraftan kendisine imdat kuvveti tedarik 
etmek en muvafık tedbiroi. Turgut da böyle 
yaptı. 

Şarlken Turgudun arazisini z;ıpta Andrya 
Dorya'yı deniz ve ·kara kuvvetlerile memur et
mitti. Bu kuvvete Pap~nın galileri ve Maltalı. 
ların birkaç kalyonu ile 140 §Övalye ve 400 
askeri de katışnuşlardı. Fakat Tul'guda kar
şı hazırlanan kuvvet bu değildi. Daha büyük 
kuvvetler toplanıyor, tertibat yapılıyordu. O 
zamanın en büyük hükumeti tek başına Türk 
korsanı Turguda karşı taarruza cesaret ede
miyor, E·hlisalip teşkil ediyordu. Sicilya hidivi, 
Napoli dükası da seEere hazırlanıyorlardı. 

Andrya Dorya evvela Mon.astıra asker çıkardı. 
Mevki i , karadan ve de:ıizden sardı. Şehir aha. 
lisi ve muhafrzlar kaleden çıkıp düşmana sal
dırdtlar. Fakat çokluğa kar!• kaleye çekildiler. 
Dütmamn teslim teklifini kale kumandanı 

reddetti. 1 Şiddetli bir muharebe başladı. Hı. 

ristiyanlırr hii<:umdst çok ,;ıayiat verdiler. Şö
valyeler çok zedelendiler. Kale kumandanı 

düşman topçusunun kale duvarında açtığı ge. 
diği bizzat müdafaa ederken şehit oldu. Kale
ye dütman girdi (Mayıs 1550). 1.200 kişi esir 
aldı (5). 

Türk korsanlan Napolj ve Sicilya sahille. 

rıne pek musaHat olduklarından )bu iki mem
leketin hükümranları Mehdiye hücumuna gel
meği çok istiyorlardı. Ordu ve donanınalarmı 
hazırlanuşlardı. Fakat müthiş korsan Tul"gut 
deniz Üzerinde olduğundan ,Sicilyadan kalkıp 

Mehdiye önl;ne kadar gitrneğe korkuyorlardı. 
A:ıdrya Ooryayı kendilerine muhafızlığa ça. 
ğırdılar. Amira) Palermoya geldi . Sicilya Hi
divi 1Donjuan de Vega ile kuvvetlerini yanma 
alarak Drapano'ya hareket etti. Orada Napo
li Dukası Don Pedro de Toledo'nun oğlu Don 
Garsia'nın kumandasındaki 30 gali ve külli
yetli miktarda kara askerile birleştiler. Meh. 
diyeye doğru yelken açtılar. Mehdiye muhasa

rasına Ispanyanın Golet'teki . kurnandanı Luis 
de Vergas da kuvvetinin en çoğu ile gelmişti. 
Arap Emirlerinden Arif adlı birisi de hıristi

yanlarla ittifak etmişti. Bütün bu kuvvetler 
Turguda kar~ı harekete geçmişlerdi. Ispanya 
Krallığıı Sicilya Vice Ro;'lığı, Napoli Duka. 
lığı, Malta Ocağı ve Papa Hükumetinden 
mürekkep Ehlisalibin müthiş deniz ve kara 
kuvvetlerine karşı Turgudun Mehdiyede bı. 

raktığı lsa Reis kumandasındaki kuvvet 600 
atlı ve 1700 pjyade Türkten .ibaretti. 

Andrya Dorya bir zorluk görmeden Meh
diye civanna asker çıkardı. Siperler kazarak 
tahkimata başladı . Kaledeki Türklerin vaziye
li çok nazikti. Mehdiyenin nüfuzlu adamları 
düşman kuvvetinin çokluğunu görünce hemen 
teslim olmak fikrini ortaya koyrnuşlaı·dı. lsa 

Reis yegane selamet dövüıımek ve galebe çal
makt~ olduğunu ateşli ve tehditi;' sözlerle aha. 
liye telkin etmek istedi. Halkın cesaretini art
tırmak için düşmanın muhasarayı tesis etme
ğe başlıyan kuvvetlerine üç yüz kisilik bir 

seçtne fedai kuvveti hücum ettirdi. 300 süvarİ 
Don Garsia'nın kuvvetlerine aslanlar gibi sal
dırdılar. lsa Reis bunlara kaleden daha dört 

yüz kişi imdat yolladı. Bunlar Don Garsia'nın 
kuvvetinin dörtte üçünü tepeledileır. Sicilya 

(1) Forbige, sayfa : 268. 
(2) Forbige, sayfa : 272 . 
(3) Encyclopedie de I'Islam, Turguda 

Afrikıyye Prensi lakabını veriyor. 
(4) Hamrner, kitap: 33 , sayfa : 114. 

(5) Hammer. 



hidivi ve Malta §Övalyeleri Don Garsia'nın 
imdadına koştular. Ancak bütün bu kuvvetler 
yedi yüz Türkü geri·ye sürebildiler. Türkler 
kaleye kapanmadılar. Düşmanın yanlarında ha. 
reket etmek . ü:zere civardaki zeytin ormanlığı
na çekildiler. 

Düşman topçusu kaleyi dövmeğe başladı. 
Kalenin ıbiribirinden 25 1kadem aralıklı iki 
duvarı vardı. Bunlar, mütemadi topçu ateşine 
dayanıyorlardı. Surlar günlerce topa tutuldu. 
Kara tarafında açılian bir 1 gediğe Sicilya hidivi 
ilerlemek istedi. Fakat düşman askerleri tam 
duvarın altına gelince kale içinden çıkan 

Türklerle karşılaş,tılar ve , taınamile mahvoldu
lar. Hıristiyanların kuvvei maneviyeleri kırıl

mıştı; hatta muhasarayı kaldırmak fikirleri 
bile meydana çıkmıştı. Türk koı-sanlarının şevk 
ve gayretleri ziyadeleşmişti. Bu sırada Tur. 
gudun bazı talimat vermek ve haber götürrnek 
üzere yolladığı iki korsan yüzeı·ek kaleye gel
diler. Ertesi gece Turgudun karaya biraz asker 
çıkaraı-ak ormanda saklıyacağını ve hıristi

yanların Sen Jan yortusunda baskın yapacağı
r.ıı söylediler. Muhasara başlıyalı bir ay oL 
muştu. Düşman ordusunun erzakını civar ka
bileler tedarik ediyorlardı. Düşmana Sicilya
dan da erzak gelmişti. 

Sabık Tunus hükiimdarı olup oğlu Hami
da artafından gözleri oyulmuş olan Molay 
Hasan da düşmaniann içinde idi. Arap Emir
lerinden Arif düşmana erzak tedarik etmiş ve 
(2.500) Arap cenkçisi getirmişti. Bu sırada 

Molay Hasan öldü. Kırvana götürü'lüp orada 
gömüldü (1). 

Turgut, dediği glbi zeytin ormanlığına 

asker çıkardı. Bu kuvvet (SOO) tüfekli, (200) 
süvari ve ( 5.000) yerliden mürekkepti. Yerli 
ahaliden hıristiyanlara taraftar olanlar kale 
muhafızlarının onnana ilerlemelerinden şüp
helenerek düşmana haber vermişlerdi. Düş
man kumandanı urmım şövalyelerle kuvvetli 
diğer !bir fırkayı, Golet askerlerini ve kuman· 
danları Vergas'ı alarak onnana doğru ilerledi. 
Turgut bunların tesirli ateş menziline gelme
lerini bekledi. Bu mesafeye gelince şiddetli 
bir ateş baskını yaptı. Kanlı ve sürekli bir 
muharebe başladı. Düşman münbezim oldu. 
Vergas ve maiyetinden . çoğu öldü. Sicilya bi. 
divi çok müşkülatla ordugahına döndü. Bu 
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savaş esnasında ha Reis de küçük bir kuvvet
le •kaleden çıkarak (Don Garsia) nın üzerine 
hücu.m ettiler; büyük zayiata uğrattılar. Düş
manın hali fena idi. Düşman topları daima 
ateşı saçıyorlardı. Fakat merrnilerin kalın du
varlara açtığı gedikleı· pek küçüktü. Muhasa. 
rayı kaldırmak sözü1 aşikare söylenmeğe baş
ladı. Don Gaı-sia'nın askeri teşvik için söyle
diği sözler kimsenin kulağına girmiyordu. Bu 
sırada şehrin hainlerinden birisi düşman or
dugahına gelerek deniz tarafındaki duvarların 
pek zayıf olduğunu ve muhafıziann buraları. 
nı kuvvetle tutmadıklarını baber verdi. Altı 
düz iki eski gemiye toplar konularak gösteri
len yerin önüne getirildi. O kadar şiddl!tli bir 
ateş açıldı ki, ·birkaç saat içinde duvarda ge
elik hasıl oldu. Ağustosun yirmi sekizinde ka. 
le duvarla.-ına 200 aıhm uzakta büyük çaplı 
22 top konularak en ·pıÜstahkem iki kuleye 
bunlar ( 4.800) menni •attılar. Her taraftan sı

kıştırılan bir avuç Türk 1kahramanı deniz ta
rafındaki,zayıf ınıntakaya kuvvet ayırıp gÖn
deremiyorlardı. Eylulün onunda duvarlarda 
geniş gedikler açılmış olduğundan lspanyollar 
hücuma kalktılar. T•üT'k yiğitleri düşmanın 

pek çoğunu gedikterin ağzında pala, ·kurıun 

ve balta alhnda öldürdüler. Fakat düşman öl. 
dürmekle bitmiyordu. Dü§man surlara bayrak 
diktiği halde ,evlere sığman Türkler hala dö· 
ğüşüyorlardı. Düşman şehre girdikten anca:k 
altı saat sonra istillkamlara saltip oldu. Kalı
raınan lsa Reis yaralı olarak esir diqtü. 

Hıristiyanlar, Türklere hiyanet eden Meh
diyelilerden (7.000) esir alarak payla§blar. 
Sicilya hidivi Turgut tarafından 

1
esir alınarak 

mahpus bulundurulan oğlunu kurtardı. Düt• 
man donanınası buraya muhafız kuvvet bırak
tıktan sonı·a çekildi, gitti (2). 

-------
( 1) Hammer. Grammont ise, Hasan'ın 

halyada papaz olup orada öldüğünü yazıyor. 
(2) Fevzi Kurtoğlu (Turgut Paşa) kita

bında sayfa: 375 : [Türkiye HükUmeti Mehdi· 
yenin sukutuna bigane kalmadı; Şarlken'e bir 
mektup yazarak arada sulh cari olduğu halde 
Mehdiyenin zaptile muahedeye tecavüz edil
miş olduğunu bildird i. Şarlken cevabında: 

(Hükümdarlar arasında aktedilıni§. olan mu. 
ahedelere korsanların asla i~tiraki yoktur. 
Turgut Reis padişahm himayesi altında de· 

Şimali Afrika: 13 
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Bu suretle Turgut Reisin Mehdiye ve ci
varı prensliği söndü. Mehdiyenin .ziyaı üzeri
ne oraya yardım etmediğinden dolayı padişa. 

hın Cezayir beylerbeyi ve Turgudun damadı 
Hasan Paşayı aziettiğini Forbige kaydetmek
tedir. lhtimalki Turgutla Cezayir beylerbeyi
liği arasında bir geçimsizlik, kıskançlık vardı. 
lspanyollann mayıstan eylulün onuna kadar 
süren dört ay zarfındaki hücwnlannı Cezayir
liler her halde haber almışlardı. Turguda yar. 
dım etmemeleri şayanı tenkit idi. 

Turgudun leventlik zamanından tan1ılere 
geçmiş iki va1c'a:sı daha vardır ki, bunlan da 
yazar.sak maiUmatımızı tamamlamış olur<u2:. 
955 de Turgut Napoli körfezine inerek Ka. 
sella Mare kalesini zaptetmiş ve kale ile ci
varlanndan külliyetli ganimetler almıştır. Bir 
müddetçik sonra Trablusgarba yetmiş bin du
ka altmı götüre.n Malta şövalyelerinin bi; 
kadırgaınnı ele geçü-miştir (1). 

TV. Turgudwı lstanbula gelmesi ve 
mağrıba gitmesi 

Turgut Reis Mehdiyeyi kaybettikten 
sonra Osmanlı sularına geldi. Sinan Paşanın 
kumandasındaki Osmanlı donanmasite buluş
tu. Iki donanma biribirini top atarak selamla. 
dılar. Sinan Paşa Turgudun gemilerindeki in
tizamı ve top atışlarındaki sür'ati görerek 
bunu Hayreddin Pa§a ıgibi padi§aha bağlamak, 
kuvvetinden istifade etmek ve ınazarratından 
korunmak için lstanbula gelmeğe, padişaha 
hizmet etmeğe teşvik etti. Turgut bu teklifi 
bbul etti. Sekiz gemi ile lstanbula geldi. Sul
tan Süleyman bu değerli kaptanı hüsnü kabul 
ile uhdesine Karlıeli sancağı ,beyliğini ver
di (2). Beraberinde bulunan (Uluç All, Gazi 
Mustafa, Hasan KeDe, Mehmet Reis, Sancak. 
tar Reis, Deli Cafer, Kara Kadı) ya da yetmi
şer, aeksener akçe alufe ile ·herbirine blr- Fe· 
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ner harp gemisi kaptanlığı) verdi (3). 
Turgut Reis eyiUide Mehdiyeyi kaybet

miş ve en et'ken olarak leşrinievvel ,rçfnde ls. 
tanbula gelmiştir. Bu tarihte deniz seferleri 
vakti geçmiş olduğundan Turgudun denize 
çıkmış olınası ihtimali pek azdır. Ertesi sene 
yani 958 de ise T rablusgarbın zaptma teşeb

büs edilmiştir. 
Tuhfetülkibar diyor ki: [Turgut , Karlıeli 

Beyi iken bir gün deryada bir venedik parça
sına rastgelip büyük kaptaniara tazim için 
yelkenleri bir miktar aşağı koyup peşkeş ge
tirmeleri adet iken Venedik geınUinin kapta. 
nı Turgut başkaptan değildir diyerek ve 
rüzgar olduğundan gemisine güvenerek bu 
vazifeyi ifa etmemişti. Turgut Bey bihuzur 
olup yanındaki rüç gemi ile V enedi·k gemisini 
topa tutarak aldı. Cankte bir yaral'" yoldaş 

düşmekle Turgut Venediklilerin cümlesini 
kılıçtan geçirip gemiyi de yakh. Venedik bal
yozu Rüstem Paşaya şikayet etti. Rüstem 
Paşa Turgudu kardeşi Sinan Paşaya muarız 
şeklinde görmekle sevmezdi. Çavuş gönderip 
lstanbula çağırttı. Turgut, Riistem Paşanın 
suikastine vakı~ olup kendi gemilerile mağrı
ba gidip , iki yıl kadar zaman sureti isyan ile 
orada kaldı ( 4). Trablusgarbın fethi lazım ol
dukta zaruri aman verip davet emri ile bir 
Mushafı Şerif ve bir altın kılıç gönderdiler .... 
Turgut Bey Sinan Paşa ile Trablus fethine git. 
tiler.] Bu vak'a Peçevi'de yaktur. Hikaye olu
nan vukuatın . 1550 senesi teışrinievveli ile 
1551 senesi temmu.zu içine sığdınlması zoı·dur. 

( 1) Hammer, kitap: 33, sayfa: 112. 

(2) Karlıeli Yunanistanın Akarnania, 
Aetolia mutasarrrflıkları . 

(3) Peçevi, Tuhfetülkibar. 
( 4) Hammer (Merakeş) e gittiğ ini yazı-

yor. 

Trablusgarbın Z(lptı 

Tnbluagarp ıehrinin en eski adı (Oea) idi. Yanındaki (Leptis = Lebda) (Sabrata) 

ğildir. Ona hücum etmekten ba§ka bir şey 

yapmadım) diyordu. .Sultan Süleyman Şarl

ken 'i kendi sö:ı;lerile ilzam etmek için m:ina
sip bir fırsata intizar etti.]. 

ile birlikte Tripolis yani (Üç Şehir) i teşkil 

ediyordu. (937 - 1530) yıhndanberi Malta 

şövalyelerinin elindeydi . . Etrafı surlarla çevril

miıti. Müteaddit ' burçları, kuleleri vardı. Li-



manı garptan gelecek rüzgarlara karşı bir 
sıra taşlıkla kapalıydı. Deniz kıyısından kat 
kat taraçalı beyaz evlerile çok güzel manzara. 
lı idi. Liman civaırı.nda Mark Orel'in şeı·efine 

yapılmış lbir zafer takı vardı. Trablusgarpla 
Maltayı ellerinde bulunduran Sen Jan şöval

yeleri Akdenizin şarkile garbı arasındaki de
niz yoluna hakim idiler. lstanbulun Cezayirle 
ve Fas, Tunus, Cezayir islamlannın Mekke ile 
muvasalasına tehditkar olan bu vaziyelin de
vamı çok zararlı idi. Bu sebepten ve Cezayir 
ve Mehdiye kahramanlarını ,korsan sayan 
Şarlken'e asıl korsan ve islam düşmanı olan 
Malta şövalyelerinin ellerindeki mevkilere ta. 
arruzla cevap vennek ve Mehdiyenin intika
mını almak arzusundan dolayı Sultan Si"ley
man Trablusgarbı iapletmeği kararlaştrrrnıştL 
Osmanlı padişahına sığrnmı~ olan Turgut Re
is ve onun elindeki kuvvet te bu kararda mü. 
him ve müessir bir amil olmuştu (I). Akdeni
zin hakikaten kurdu olan Turgudun bu sefer
de bulunması çok faydalı olacağı tabii idi. Pa
dişah Turguda altın işlemeli bir kılıç ile bir 
Kur'anı Kerim göndererek seferde bulunmağa 
davet ve Trablus fetholununca Peylerbeyiliği. 
ni kendisine v~detti. Zaten ömrünü cihada 
vakfetmiş olan Turgut Reis bu daveti büyük 
bir sevinçle \kabul etti. 120 gemiden ibaret Os
manlı donanınası Turgut Reisin 50 katitası ile 
kuvvetlenmiş olduğu halde Sicilyanın Augus
ta kasabasma asker çıkarıp iki günde zapt ve 
yağmadan sonra Maltaya yol verdi. Donanma 
18 temmuz 1551 de Maltaya geldi; asker çı

kardı. Maksat zaten adanın zaptr olmayıp düş. 
manlann dikkat gözünii bu tarafa çekmek, 
Trablusa imdat yollamağa mani olmak olduğun
dan biraz çarpışmadan sonra <karadaki aske1· 
gemilere alınarak donanma ;adanın .garbı şima
lisindeki (Sen Pol) koyuna gidip orada de
mirledi. Karaya çıkarılan asker adanın içine 
ilerliyerek eski merkez olan (Eskişehir _ Site 
Notabl) a hi:cum ve ~ehri yağma ve tahrip 
etti. Diğer dört köy ve kasabayı da yaktı. Do
nanma buradan da kalkıp (Goza) adasına gi
derek teslim teklifini red ile karşı dunnağa 

çalışan askerleri ve kumandanlarını mağllıp ve 
esir etti. Ada baştanbaşa harap edilip ele 
geçen esirler ve eşyalar gemilere alındı. Bu 
sırada Andirya Dorya'nın büyük bir ordu ve 
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donanma ile Trablusa gitmekte olduğu habe
ri çıktı. Maltaya kafi derecede ders verilmiş 
olmakla donanma Trablusgarba teveccüh etti. 

Sinan Paşa Murat Ağanın elinde olan 
Tacura...hıırnuna geldi. Oraya asker çıkardı. 

Trablusgarp kumandanı Gaspıll' dö Viiliye'ye 
teslim olması için mektup göuderdi. Dö Vii
liye bu teklifi reddetti. Sina.ıı Paşa 'karaya çı
kardığı 6.000 asker ve 40 topun kumandasını 
eline aldı. Şehri tku§attı. Siperler, batarya yer. 
leri kazıldı. Karadan ve de ... izden kale döğül
meğel başlandı. Kale muhafızlan büyük bir 
şiddet ve gayretle_ mukabele edi~;orlardı. Bu 
srralarda lstanbula, gitmekte olan Fransız El

çisi d'Armon Maltaya uğrayınca Trablua se
ferini haber aldı. Malta (Grand Maitn:) i 
Trablusu kurtarmak için elçinin tavauutunv 
rica etti. Elçi Trablusa kadar gitti. Sinan Pa.. 

şa ile görüştü. Fakat ne takdim ettiği hediye
ler ve ne sarfettiği tatakat fayda vermedi. Si
nan Paşa padişahın emri hilafına hareket 
edemiyeceğini söylüyordu. Elçi muvaffakıyet-

sizlikle ayrıldı. Trablusgar.p muhafızlan her 
tarafta şöhretleri olan şövalyelerdi. Hakika. 

ten çok cesaretle müdafaa ediyorlardı. Belki 
bu cesaret başka bir milletin aşkerine 

karşı muvaffak olabilirdi. Fakat Türklerin az
mi ve kahramanlığı şövalyelerden üıstünd'Ü. 

Kara ve deniz toplarının ate§i kalede büyük 

( 1) Bay Kurtoğlu Fevzi (Turıgut Paşa) 

kitabında: Turgut Reisi n Mehdiyeyi kaybet _ 
tikten sonra İstanbula bir gemi ile ariyza gön
derip padi~a iltica ettiğini ve isteği kabul 
olunarak Agribozda beklemek emri aldığını ve 
Sinan Paşa ile orada buluşup topla biribirleri
ni selamladıklarını ve Sinan Pa~nın Turıgudun 
gemilerindeki intizam ve atış sı;ir'atini takdir 
edip birlikte Prevezeye gittiklerini ve oradan 
bütün donanma ve levent gemileri Trablusa 
gidip Trablusu zaptettiklerini ve İstanbula dö
nüşte Turgut Rcise Karlıeli sancağı beyliği 

'erildiğ i ni ve Venedik gemisini batırma sı ha. 
disesi Turgudun Karlıelinin merkezi olan 
Prevezedc bulunduğu esnada vuku bulduğunu 
ve V enedik sefiri şikayet etmiş ise de Turgut 
Paşanın verdiği izahat kafi görülerek mesele· 
nin kapandığını yazıyor. 
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bir gedik açtı (1). Kumandan gediğin arka

sına yeni duvarlar yaptırmak istedi ise de 

muhefızlar artrk dayanamıyacaklarını anla

mıtlardı. T e.slime karar vermişlerdi. Kuman. 

danın naaihatleri, tehditleri 
1 
kar etmedi. Mu

hafızlar Sinan Paıaya adam göndererek aha

linin malına, canıea dokunmamak, kendileri

nin çıkıp Malta ve §icilyaya gitmelerine mü. 

saade vermek ve burta Im m olan gemileri te

darik tartile teali•.ı olacaklarını bildirdiler. 

Sinan Paıa kumandanlarile görütmek istedi. 

Aiuatoaun 14 Üncü günü dö Yilliye Sinan 

Paıanm .kararıtahına geldi. Paıa dö Yilliye'yi 
epeyce: tekdir etti · ve yanında alakoydu. 15 

aiı"1.1atosta !ehir, kapılannı açtı. M~;~hafızlar 

ailihlan:nı teslim ettiler. K.affesi esir oldular 

(15 Ağustos 1551 - 958 Şaban). Bu zafer der
hal lstanbula bildirildi. Fakat Sadrazam Rüs. 

tem ,Patanın tesirile padi~ vaadini tutınıya

rak Trablusgarp beylerbeyiliğini Taeura Be

yi Murat Ağaya verdi. Tıırgut Reis bu hak
sızlı&'a çok gücendi. Trablu.sgarbm 2iaptı su. 

retile padişahın iradesi yerine gelmiş olduğunu 

ve ikendisinin artık serbest bulunduğunu söy

liyerek arkada§larile beraber garba doğru ha

reket etti. Bütün Osmanlı donanınası da Tur

gudwi arkasına takıldı. Turgut Osmanlı do. 
nanması ıemilerinin kendisinden aynlınası 

lüzumunu anlattı. Donanma kaptanlan ve Si

nan Paıa da kendisini lstanbula gelrneğe te§

vik ettiler; iknaa çalıştılar. Nihayet Turgut 

Reis arkadaşlarının ısranna dayanamadı. Si

nan Paıa') le latanbula geldi. Kendisine Karlı. 

eli sancağı beyliği ve arkadaşlarına donanma

da birer ıemi süvariliği verildi (2). 

lJadım Mıırat Paşanın Beylerbeyiliği 

Murat Paşa 926 danberi Taeurada Os· 
manlı Hükumetinin Trablus valiliğini yapı

yordu. Kendi kuvveti az olduğundan civar 

kabilelerle ve urbanla hoş geç.inmişti. Tacura. 

da epeyce imarat yaprruş; gücü yettiği kadar 
ahaliyi hıristiyanlann ,zulmünden korumuf, 

kendisini sevdirmiıti. Sinan Pata Trablusu 

zaptettikten sonra kaleye yeniçeri muhafızlar 

koydu. Her tarafa memurlar, kaidler tayin et· 

ti. Idare işlerini düzeltti. Murat Paşayı hüku

met konağına oturttu; Jstanbula döndü. 

Murat Paşa memlekette intizam ve um

ı•an yolunda aklı erdiği kadar çalıştı. Ölünciye 

kadar beylerbeyilikle kaldı ve memlekette 

mü him bir mesel e çıkartmadı. ( 963) de öL 

dü (3). 

T urgut Pa~a nın BeylerbPyiliği 

Murat Paşa öldükten sonra beylerbeyilik 

T ura,;ut Paşaya verildi. Bunun ne . suretle ve- · 

r:ild iği iyice bilinmiyor. lhtimalki tarihierin 

yaZdığı gibi ve Murat Pa§anın ölümü üzerine 

Turgut Paşanın padişahtan vaadinin infazını 

istemesi suretile verilmi§tir; belki de bu "ha-

( 1) Bay Fevzi Kurtoğlu (Turgut Paşa) 
kitabında: Muhasara esnasında §ehirden bir 
Fransız askeri kaçıp gelerek kalenin şimdiye 
kadar dövülen (Sen Jan) kulesi yerine kuru 
ta ş duvardan ibaret olan (Sen Tiyeo) ve ( Sent 
Abar) kulelerinin topa tutulmasıru söylediği

ni ve birkaç saat içinde burala rda gedik açıl

dığını yazıyor. 

(2) Turgut Reisin 958 den 963 tarihine 
kadar olan vakayii, Fransaya yardımları §i. 
mali Afrikaya ait olmad ı ğından yazılmadı. 

Yalruz ı:turasıru söylemek l azımdır ki bu kah
raman, kaptan pa§alığa en l ayık iken ve pa
dişah ta Cezayir beylerbeyiliği ile kaptan pa
şalığı vermiş iken Rüstem Paşa yalan söyli. 
yerek [Taşra.da hasıl oldum diyerek dergahı 
mualla hizmetinde o)mağı istemez] diyerek 
padişahı vazgeçirmiş ve Karlıeli sancağı bey
liği ile kalmıştır. Hammer: Padi§ah bir ıgün 

saraydan çıkarken Turgudon padişahtan vaa
dinin infazını istediğini ve onun da yaptığını 
yazıyorsa da doğru değildir. Turgut ancak 
Murat Pa§a öldükten sonra Trablusgarp bey. 
le~·beyi olmıışıtur . 

(3) D. H . M. numara: 1, sayfa: 22, 41, 
46. 



sılatsız eyaleti kimse istemediğinden dolayı 

tevcih olunmu§tur (1). Turgut Pa§a 963 de 
beylerbeyiliğe geldi; en çok sevdiği bu mem
leketi bir daha düşman eline vermemek ıçın 

tahkim etmeğe, imara çalıştı. Gelirken bera.. 
berinde bir miktar yeniçeri daha ,getirerek 
muhafız kuvvetini ziyadeleştirmişti. Memle
kette emniyet ve adalet yaratmağa uğraştı. 

Deniz seferlerine çıkarak Avrupa sahille
rini ve hıristiyan gemilerini vurarak külliyetli 
ganimetlerle memleketi refaha eriştirdi. Bu sı

rada Cezayir beylerbeyi kendi damadı Hay. 

reddin Paşazade Hasan Pa§a idi. Trablusgarp 
zaptolunduktan sonra evvelce zaten Tuııgudun 
elinde bulunmakta olan Sus, Kırvan, Monaatır 
da Trablusgarba verilmi§ti (2). 

Trablusun zaptından sonra tapanyollar 
Mehdiye'yi de Malta §Övalyelerine vermek is
temişlerdi. Fakat şövalyeler muhafaza edemi

yeceklerini anlıyarak reddetmişlerdi. tspanyol
lar da Mehdiye'nin tahkimatını bozup silah. 
lannı kaldırdıktan sonra bo§altıp gitmişlerdi; 

burası da Trablusa ilave olunmuştu. Fizan 
kıt'ası Murat Paşa zamanında Osmanlılığa 

bağlanıp vergiye raptolunmuştu (3). Turgut 
Paşa Trablusun her tarafına kuvvetler gönde

rerek kabileterin itaatini temin etti. Korsan
lık parlak devrinde idi. Her taraftan ganimet
ler yağıyordu. Bu ganimetler yeniçeriterin 
masrafını ödemeğe, şehri güzelleştirmeğe ye. 

tişiyordu. Şehir ve ahali mes'ut ve rahat ya
~yorlardı . Turgut Paşa şehirde güzel bir cami 

lyaptırıyord"'-

1551 den sonra her sene Türk donanma
sı Sinan Paşanın ve onun 961 (1554) de ve
fatı üzerine kaptan olan Piyale Paşanın ku

mandasında Akdenize çıkarak Turgutla be. 
raber sahilleri vuruyordu. Trablustan sonra 

Türk taarruzunun kendilerine olacağını Mal
ta §Övalyeleri pek iyi anlıyarak telaşa düş

müşler ve diğer hckun:etlerden yardım dile
mek için tazanounameler göndermitlerdi. 

Memlekette adalet ve emniyet ve refah tesis 
eden Turgudun bu idaresini kendi uıenfaat. 
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lerine mugayir gören Arap etrafı ,hıristiyanlar· 

la kalben beraber olmuşlardı (4). 
Papa dördüncü (Pi) iki senedenberi ke

mali hararetle hıristiyan hükumetlerini Türk. 
lere karşı bir ,salip ordusu yapınağa te§vik 
ediyordu. Bu te§vik tesirini gösterdi. Bütün 
İtalya, İspanya, Sicilya limanlannda hazır· 

lıklar yapıyorlardı (5). 

Kararla§an plan §Öyle idi: 

Trablus zaptolunarak Malta ve Sicilya 
donanmaları orada bırakılacak. Bu kuvvet 
Osmanlı harp gemilerinin Akdenizin garp 
havzasına geçmesine mani olacak. Bu suretle 

Ce:zlayir ana vatandan imdat alamıyacak, ,Jcen. 
di kuvvetine münhasır kalacak. Sonra da Ce
zayire hücum edilerek Afrikadaki Türkler 

hep çrkanlını§ olacak. tapanyollar Fas hüküm. 
dannı da kendi tarafianna kazanrnıtlardı. 

Onun da Cezayirin garp viiiyederini istilaya 
kalkışması kararla§rnı§tr. Tunus ise zaten İs
panya tebaası idi. İspanya, Cenova, Papabk, 

Malta ve sair hükumetler ve hatta bizimle pek 
dost ve müttefik görünen , Fransızlar ve hali 
sulhta bulunan Venedikliler de bu karara İ§l

tirak etmitlerdi. 

Bu salip orduaile gidecek donanma 45 ga
ler ve 34 harp gemisi olup (12.000) den fazla 
da asker bulunacaktı. Filonun kumandası 

(Dük dö Medineselli) ye verilmişti. Andırya 

Dorya artık çok ihtiyarlamı§tr; ,hasta idi. Bu 
seferde de onun tecrübeleri.nden istifade umu. 

(1) D. H . M. numara: ı, sayfa: 22, 41, 46. 
Turgut Paşanın Trablusgarp beylerbeyiliği 

8 rebiülevvel 963. 

(2) D. H. M. numara : 36, sayfa: 77 . 
Tunus fetholunduktan sonra Sus, Monastır, 

Kırvan Tunusa ilhak olunup sonra İlyas Trab
lusgarp beylerbeyi olduk'ta zikrolunan vatan-
lar bile fetholunup Trablusa tabi iken ... ... .. . 
22 zilhicce 986. [Burada bahsolunan İlyas 

hakkında bir malurnat bulunamadı.] 

(3) D. H. M. numara: 23, sayfa: 316. 
Salııkan Murat Paşa, Turgut Paşa ve Ali Pa. 
şa zamanlannda vilayet marnur iken (I 140) 
miskal rnaktu alınıp .... .. . 25 ~evval 981. 

( 4, 5) Graınmont, 
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luyordu. Fakat kumandayı eline alması müm· 
kün değildi . Cenova filosuna Andrrya Oorya
nın yeğeni (Civani Janetino Dorya) kurnanda 
ediyordu. Düşman filosu Mesinada toplanmıt· 
b. Cezayir beyier'beyi ~yi haber almış ve he. 
men lstanbula yetiştirmişti (1). 

' Bu haber Iatanbulda bü~ük endişeler 
uyand~ouşb. Çünkü ,devletin ahvali çok kan· 
şıktı. Şehzadeler vak'ası hükumeti içeriden ve 
dışardan uğraşbrıyordu. Ortalıkta kıtlık var; 
Istanbul aç gi>i. Ruslar ilk defa ,olarak Azak 
denizine ve Karadenize yürürneğe başlamış

lar, Portekizliler Bahriabmere ve Basra kör
fezine gire1'ek kıyılarımızda dola§ıyor, Adalar 
denizinin ve Adriyatiğin her tarafında Kazda. 
ğı, Menteşe ve Tekenin levend denilen küçük 
korsan çeteleri islam ve , hıristiyan tebaamıza 

her türlü sarkıntılıkta bulunuyorlar; hatta Ve
nedikli ve Cineviz kılıkiarına girerek devle
tin başına iş açınağa uğraş~yorlardı (2). 

Venedikliler ahvalin inki§afını bekliyor, 
açıkta duruyorlardı. Böyle bir zamanda Salip 
Ordusunun Trablusa taarruza kalkması Sul
tan Süleymanı ve vezirlerini hakkile düşün
dürecek mesele idi. Cezayir beylerbeyisinin 
gönderdiği malumat üzerine hemen Kaptanı 

derya Piyale Paşaya her türlü tedariki yapma. 
sı için sıkı emirler verildi. Rados pek korkulu 
yerde olduğundan lakenderiye Derya Beyi 
Şücca Beye filosile Radosa gelmesi ve Radds 
filosundan birkaç gemi ile kuvvetini ziyade
leştirerek oralannı gözetmesi ve Kocaeli Beyi 
Ali Beyin ve Kurtoğlu Ahmet Beyin Piyale 

( 1) Divaru hümayun mlihimme defteri 
kuyudatından [Tarihi Osman! Encümeni Mec
muası, numara: 2, sayfa: 85, Cezayir beyler. 
beyisine hüküm ki: 

Haliyen süddei saadetime mektup gönde
rip küffarı hakisarıo ahvalinden sual ettiğinde 
İspanya makburun seksen iki pare kadırgasile 
on pare 'kalitası Mesinada mevcut olup ve 
kırk pare gemi Françadan gelmesi mukarrer
dir. Ana te'hir ederler ve cümle gemilere 
Mesinada mevcut olan 'ıbeylerbeyi başbuğ ta
yin olunup buna bais olan dört Arap şeyhle. 
ridir. İkisi Cirbede ve ikisi Trablustadır. Tur
gut Beyin üzerine varımalan mukarrerdir de
yu cevap verdiğin ve sen dabi asakir tedarik 

üzere olduğun bildirmişsin. lmdi arzettiğin 
üzere sabıkan Rados kaptanı olan Ali ve ha
liyen kaptan olan Kıu•rtoğlu Ahmede muaccelen 
gemileri ile sana varıp mülaki olmak için Ra. 
dos ·boğazını Mısır kaptanı hıfzctmek için ah
karnı şerife gönderilip ve süddei saadetimde 
dahi baz ı .gemiler tedarik ve ihzar olunup mu
acoelcn sana gönderilmek üzere olup buyur
dum ki , vusul ·buldukta 'bu bapta senin dahi 
fikir ve ferasetin ve tedarikin ne veçhile oldu. 
ğunu ve sair aadanın vakıf olduğun chbanm 
ve fikri fasi t ve fiili kilsitlerini yazıp bildiresin. 
Daima gaflet üzere olmayıp hifzü haresetinde 
mecdü merdane olup .gaflet ile el'iyazübillahi 
taala donanınayı Hürnayunuma zarar ve gü
zent eriştirmeyip tam hasiret ve intibah Ü·zere 
olup ve ne haber alıp ne vec;hile tedarik üzere 
olduğun yazrp bildiresin. Şöyle ki arzettiğin 

üzere Trablusa yapışmalı olurlarsa olbapta 
dahi senin tedarikin ne tarikle olursa anı da

hi bildiresin. 15 §evval 966. 
{2) Divanı hümayun mühimme defteri , 

numara: 3, sayfa: 101. Kavala kaptanına hüküm 
ki: 

Haliyen İnoz ve Kavak iskeleleri yalıla

rından bazı levent kayıkları zuhur edip gün. 
den güne ilerleyip reayaya ve berayaya tead
di ettikleri istima olunduğundan .... . 24 zilka
dCJ 966. 

Mühimme defteri, numara: 3, sayfa: 104 ; 
Osmancık taraflarmda fesada cür'et eyliyen 
levent ve softa tayfasının ele geçirilmesi hak
kında Çorum beyine' emri ali . 25 zilkade 966. 

Mühimme 'defteri , numara : 3, sayfa: 108. 
Bazı levent tayfasının reayaya olan teaddiya. 
tımn men'i hakkında Akdeniz yalılarmdaki 

kadılara emri ali. 25 zilkade 966. 1 

Mühimme defteri, numara : 3, sayfa: 124. 
Deryada fesat üzere olan levent tayfasının ta
kibine Ali Reis memur edildiğine dair yalı 

kadılarına emri ali . 13 zilhicce 966. 
Mühimme defteri , numara: 3, sayfa: 436. 

Levent tayfası Dobrovnik 1ıliccar gemilerini 
gaspedip götürdüğünden maha1 verilmeyip ele 
getirilmeleri hakkında Yanya kadısına emri 
ali. 14 şevval 967 . 

Bu leventlerin teaddilerine ve bunların 
ele geçirilmelerine dair daha birçok emirler 
vardır. 



Beyle buluşması bildirildi (1). 
Donanma Moranın garp sularında topla

nacak ve Avlonyadan aşağı kıyıların sipahile
rini alarak o taraflardan zahire de tedarik 
edecekti. Bu sırada Trablusta kıtlık ta vardı. 
Turgut Beyin zahireye ihtiyacı anlaşıldığın. 

dan isterlerse zahire verilmesi lnebahtı kadı

sına bildirilmi~ti (2). Dışarıya zahire çıkanl
maması bütün yalılara tamim olundu. Hatta 
Fransızların ve Venediklilerin zahire yÜklü 
gemilerinin zaptolunmasını tebliğ ve ihmal 
edenin hakiondan gelineceği beyan edilmiş

ti (3). 

Donanma kabil olduğu kadar asker ve 
zahire alarak Mora sularına gitti. Fal<at 
ağustos gelmi~ti.Aharı seferi derya olan kaaı. 
ma kadar tedarikterin tamamla..'lamıyacağı an. 
laşılmıştı. Düşmanın 15 ağustosta Mesinadan 
kalkıp Trablusa hücum edeceği haber verilmit 
olduğundan kaptan paşa donanmanın lstanbu
la dör,üp dönmiyeceğini Istanbuldan sonnuıı
tu. Pek müphem bir emir aldı (4). Tekrar 
sordu. Geri dönmek için cevap aldı (5). Do. 
nanma dönünce Turgut kendi kuvvetine !<aldı . 

Donanma 966 kışını lstanbulda tedarikle ge
çirdi. Iyi hazırlandı. Bu sıralarda leventler 
Giride bir çapul yaptılar (6). Korfo sulannda 
iki Venedik parçasını yağma ettiler. Tabii 
bunlar Yenedikle aranuzı açınağa başladı. 
Düşman donanınası dört, beş hükumetten 
toplanma idi. lspanyollarla İtalyanlar biribir
lerini çekemiyor ve Cenovalılar İspanyolların 
emri altında bulunmağa tahammül edemiyor· 
!ardı. Aralarında kavga çıktı (7). 

Kumar.danlar artık kalkıp yola çıkmak 

istediler. Fakat hava çıktı . Beş kere kalktılar. 
Be~ defada da aksi seı·t hava ile geri dönüp li
mana sığındılar. Nihayet donanma (1560) 
kimunusanisinde hareket etti. Fakat Floransa, 
Monako, Sicilya ve Cenevoanın sekiz galeri· 
si vaktinde hazır olamaımşlardı. Bunlar son
radan parça parça gelip donanma ile buluştu
lar. Fakat birkaçı yolda Turgudun eline düş. 
müştü. Donanına Maltaya geldi. Orada geri 

( 1) Tarihi Osmani Enetimeni Mecmuası, 
numara: 2. sayfa: 86, 87. Divanı htimayun 
mühimme defteri kuyudatından 2, 3, 4, 5 nu. 
maralı vesikalar. 
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(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 3, sayfa : 100, 22 zilkade 966. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 3, sayfa: 100, 22 zilkade 966. 

( 4) Di va nı hümayun mühimme defteri, 
numara: 3, sayfa: 100, 22 zilkade 966. 

(5) Tarihi Osmani Enetimeni Mec~a
sı, numara: 2, sayfa: 90, divanı hümayun mü
himme defteri kuyudatından ll numaralı ve
sika. 

(6) Saffet Bey (Tarihi Osmani Encüme. 
ni •Mecmuası), numara : 2, sayfa : 91. Divanı 
hümayun mühimme defteri kuyudatından 15 
numaralı vcsika. 

(7) Tarihi Osmani Eno:.imeni Mecmuası, 
numara: 2, sayfa: 90, vesika: 10. Divanı hü
mayun mühimme defteri kuyudatından. 

Cezayir beylerbeyisine hüküm ki 
Mektup gönderip mahı zilkadenin on dör

düncü günü (Halumeç) nam mahalle [I) va
rılıp kudvetü):.imerayilkiram Kocaeli sanca. 
ğı beyi Ali dame İzzetin dokuz kıt'a gemi 
ile mahalli mezburda sana mülaki olduoğun ve 
mahı mezburun yirmi dördünde Sipon nam 
mevzie [2) varılıp tecessüs için irsal ettiğin 
Yunus ve Ali nam reisler gelip küffarı haki
sarın donanınayı hezimet asarları ~?ozulup Me
sina nam mahalde soldatların taşra çıktık

larında Talyan kafiri ile İspanya kafirinin ev
velden adavetleri olmağın biribirine kılıç ko. 
yup muhkem cenk olup altı bin miktarı ka
fir katlolunduğun haber verdikterin bildirmİ§· 
sin. Buyurdum ki minbade küffarı hakisarın 

ahval ve etvarın ve fikri fasit ve hayali ka
sitlerin tetebbü ve tecessüs edip tamam alıva
line ve donanmaları bozulduğun malum edilip 
dahi vuku üzere bildirip aadadı dinin ve kefe
rei lainin hile ve hud'asrndan ihtiraz edip ta
mam basirct ve intibah üzere olup ve gaflet 
ile donanınayı hümayuna ve yalılarda vaki 
olanlara zarar ve güzend eriştiemekten içtinap 
eyliyesin. 9 zilhicce 966. 

[ 1) Halumeç yahut Golomeç bugün (Gle
mosi) denilen bir burundur. Moranın garbı ;ti
mali kıyısında ve tam Zantanın kar§ı yaka
sındadrr. 

(2] Sipon bugün (Sapyança) denilen 
adadır. Moranın üç burnundan en garptaki 
Moton' un kar§ısındaclır. 
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kalan galerieri ve ei"2Jak ve cephane ihtiyah 
, yüklenmi§ olan (6) büyük galyonu bekledi. 

Bir aydan ziyade vakit geçti. Galyonlar da 
gelmedi. 10 şubatta uygun bir hava ile Afrika 
yakasına yollandılar. Fakat gemilerdeki asker 
kalabalık ve sıkışıktı. Uzun müddet bu halde 
gl!milerin içinde kalmanın neticesi olarak 
humma, kanlı basur, iskorpit hastalıkları çı'k

mışb. Iki bin kadar ceset denize atıldı. Böyle 
hasta ve yorgun ve ıkuv!etten düşmuş bir or
du ile Turgudun tahkim ve müdafaa etmekte 
olduğu Trablusa hücum etmeği Sicilya du
kası ve bazı diğer ümera tensip etmediler. 
Evvela Cirbeyi alıp orada istirahat ve inti
zam bulmağı teklif ettiler. Fakat Malta Gran 
Metri bunu kat'iyyen red ve behemehal 
Trablusa ,gidilmesinde ısrar etti. 

Eğer gidilmezse 1§Övalyelerini alıp dönece
ğini söyledi. Sicilya dükası ve taraftarlan da 
mecburen razı oldular. Trablus kar§ısına gel
dikldı-i vakit pddetli bir fırtınadan bir iki ge
mi kaybettiler. Zaten askerde de karaya çı

ıkacak takat yo'ktu. Seyre devam ederek Cir. 
beye gittiler. Cir-be adası Gabes körfezinde 
sahilden dar ve sığ ıbir boğazia aynlıru§br. 

Ötedenberi Tunustan sayılır. Havası güzlel, 
toprağı çok rnahruldardır. Zahire, her türlü 
meyva, zeytin ve hunna yeti§tirir. Süngerci
liğin başlıca yerlerindendir. Turgut ba&kına 
burada uğrarnı,tı. Tul"gudun harika gibi kur
tuluıundan sonra İspanyollar adanı!l şeyhini 
Maltaya tabi olmasına icbar etmişlerdi. Fa. 
kat sonr~ Turgut gelerek İspanya tabiiyelini 
kabul eden ıeyhi ıkoğarak tekrar adayı almış 
ve bir ~ktar asker koymuıtu. Son senelerde 
düımanı çağıranlar arasmda bu adanın §eyh
leri de vardı. Binaenaleyh hıristiyan donan
ması buraya kendi memleketine gelir gibi 
gelmişti. 

12 .Şubatta donanma asker çıkarınağa 

baıladı. Turgudun adada 800 tüfekli ve 200 
sipahi ve yerli kuvvetleri vardı. Bunlar kale
ye çekilerek şiddetli müsademelerle düşmanı 
taciz ediyorlardı. Bir ay böyle .nıüsademelerle 

geçti. Hıristiyan askerleri sıtmadan, dizante
riden takataiz kalnuılardı. 8 Martta Türk. 
lerin bu bir avuç kuvveti hıristiyan orduau
nun ciddi taarruzuna uğradı ve dört gün şid

detli müdafaa etti. Fakat burç sukuta me.h-

kumdu. Düşman ordusu derhal burcun tami
rine ba§ladı. Dört bastİyon ilave ederek tah. 
kimatı kuvvetlendirdi. Düşınan donanınası bu 
ufak işlerle meşgul iken Turgut Reis de ha
lifesi Uluç Aliyi (1) göndererek ahvali ls

tanbula bildirmişti (2). Dük .dö Medineseli 
Türklerin mayıs epeyce iler.Iemeden denize 
çıkmak adetleri olmad;ğını biliyor ve buna 
güveniyordu (3). Kalenin yapılması iki ·ayda 
bitti. Bu kaleden ,başka İspanyollar Serda, 
Konzaga, San Juan, Andırya Dorya adlı is
tihkamlar yapınışiardı ( Hammer kitap: 33, 
sayfa: 312). Dük dö Med'ineseli ~uraya asker 
bırakarak geri dönrneğe hazırlanırken Türk. 

lerin Maltanın yanındaki Gozo önlerinde gö
ründükleri haberini aldı , ( 4). 

Tarif olunmaz bir korku ve bunun neti. 
cesi ddhşetli 1bir kanşıklık hasıl oldu. lstan
bulda ise kışın tedarikat ikmal olunmuş, Tur
guda ,muavenet olunması her tarafa ve hatta 
Tunus hakimine yazılmış (5), müstacelen as-

(ı) O gü st Kor Euldj kelimesinin mü h. 
tedi manasma olduğunu yazıyor. 

(2) Grammont. 
(3) Evveli seferi derya (Hrzrrilyas), 

ahırı sefed derya (Kasım) takvimlerimizde 
evveldenberi işaret edilmekte olup o zaman
lar bunlara pek sıkı riayet ediliyordu. Krşın 

Akdeniz limanlarından birinde kalmak ve baş. 
!anan harekata devam etmek hususuna kimse 
taraftar olmazdı. Defalarla fırsatlar kaçıni

mı~ ve tehlikelere düşülmüş olduğu halde bu 
adet kırılamamıştr. 

( 4) Tarihi Osman i Encümeni Mecmuası. 
numara: ı, sayfa: 24. 

(5) Divaru hümayun .r:nühimme defteri, 
numara: 3. sayfa: 223. 

Tunus bakimine hüküm ki: 
Vilayeti Tunus sevalif~leyyam ve seva

bıkı avamdan ila h:ıze}":ilan darüislam ve 
makarn rmücahidin ve hafızı dini seyyidül
enam olup abaii ecdadı mağfiret nihadünuz 
t.arikai diyanet mutad ve cayı şeriat ir
~atları muktezasınca eyyamı saadet amallerin 
fisebilullahitaala ternhidi kavaidi dini mübin 
ve terydidi mebanii şer'i guzın ıçın küffarı 

feccar ve duzah karar ile gaza ve cihada bez
lü sarfedip selatini ger'i ayin ile m(lvalat ve 



keı· yetiştirileceği Turguda bildirilmi§ ve bu 
cevabı götüren Sait Reise muavenet olunması 
Akdeniz yalılannda:ki ıbeylere ve kadılara em

redilmişti ( 1). 
967 senesi Nevruzunda donanmanın çık. 

ması kararla§mıştı. Agriboz, Karheli, MidiUi, 
Avlonya, Kocaeli sancaklan beyleri umum 
sancakları askerile ve Karesi sancağı yeni 
tezkereli sİpahileri ile ve Mora sancağı . sİpa
hilerinin tezkeresizlerinden 250 nefer donan
maya iltihak edecekti 1(2). 

(ı) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 3, 16 recep 967. 

(2) Divanı hümayun mühimme defterle
ri kuyudatından (Tarihi Osmani Enetimeni 
Mecmuası. numara: 2, sayı: 95). 

Cezayir beylerbeyisi olup Kaptan Piyale 
Paşaya hüküm ki : 

Haliyen cenabı hak ve ol vahibi 

müsafat üzere olmaktan hali ve zail olmayıp 
hüsnü ittihat ve ittifak sebelbi ile her zaman
de evEyayı dinü devlet muzaffer ve mansur 
ve aadayı mülkü millet münhezim ve makhur 
olagelmişlerdir. Sizin dahi kemali diyanet ve 
insaf ve hüsıııü siret ile ittisafınız malumu şe

rifim olmuştur. Amma bairadetullahitaala ke
ferei cehennemmekin bir tarik ile olcevanibe 
müstevli olmak ile olan muvafakat ittifakı 

olup an samimülkalp olmayıp belki tariki ik. 
rah ve icbar ile idüğüne iştibah yoktur. Öyle 
olsa bundan akdem hıfzü haraseti memaliki 
islamiye için merakibi kevaip şümar teçhiz 
ve ihzar olunup emirülümerayi.ilkiram Cezayir 
Beylerbeyisi Kaptanımız Piyale Pa~ asakiri 
zafer karayin ile irsal olunmuş idi. Küffan 
hakisarın dahi magrih Trablusu kastine bazı 
sefaini hasarat karayini olduğun istima et
rneğin üzerlerine varmak sadedinde olduğun 
İstima ettiklerinde küffarı hezimet asara havf 
ve ha~yet müstevli olup herbiri bir canibe 
peraleende ve tartimar olup ve mevsimi derya 
dahi mürur etmeğin müşarünileyh kaptanımı~ 
donanınayı hümayunumuz ile atebei ulyamıza 
m;Jracaat ettikte müüdei sefergernin geriye 
cemiyet edip vilayeti mezbure üzerine tevec
cühü namevcih ettikleri mesmuu şerifim ol
mağin ırkı hamiyyeti kahramanı mi.iteharrik 
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ınutlakın ulüvvü inayetine tevekkülü tam ve 
hazreti resaletpenahın sümüvvü himayeti ve 
mucizatı kesirülberekatına tevessülü maliike
Him edip işbu Nevruzu mübarekte küffarı du~ 

zah karar ile gazayı fisebilullah için deryaya 
donanınayı hı:.imayunum irsal olunınağa tasmi
mi niyet olunup inşaallahüleaz iptidası mü

barek ve meymun intiliası envaı fethü zafer 
makrun olmuş ola öyle olsa bu bapta seninle 
sefere beylerbeyiliğe müteallik olan ümera 
kullarım Agriboz ve Karlıeli ve MidillQ ve 
Rumelinde Avlonya ve vilayeti Anadoludan 
Kocaeli sancakları beyleri umumen sancaklan 
asakiri ile ve Karesi sancağı beyi dahi sanca
ğında olan tezkerelu olan sİpahileri ile ve 
Mora sancağı sİpahilerinin tezkeresizinden 
iki yüz elli nefer sipahiler tayin olunup Kara
si ve Kocaeli beyleri sen her ne mahalde ha. 
zır olmak tayin edersen zamanı muayyende 
ol mahalle cümle hazır olmak ferman olunup 

ve cünban olup zikrolunan küffarı hakisann 
ele getirip haklarından gelinmek için tekrar 
bihad ve bi şümar tedarik ve izhar olunup asa
kiri muvahhidin ile memlCı ve alatı harp ve 
kıta! ve edevatı cenkü cidal ile meı~lh un kılı. 
nıp irsal olunup inşaallahütaala an karip va
rıp erişmek üzeredir. Gerektir ki sizin d<11hi 
cibilliyetinizde merkfiz olan asarı dini islam 
muktezasınca silki mesaiiki abaü kirarn ve 

zabisi mezabisi ecdadı ızamınız olup anın gibi 
donanmai hümayunumuz varıp mülilki ol
mazdan mukaddem vilayeti Trablus canibine 
küffan bedgerdarın hareketi bibereketleri olup 
ehli islama kastı mazarrat ederler ise anda 
olan ahaiii islam ve vila.yeti mezbure beyler
beyisi Turgut Paşa dame ikbale ile mlirafalı:a

ti ittihat ve muvafakati vedat •ile kaffei 
ibad üzerinde erbabı büfr ve eshabı bugy ve 
fesadın şeri şur ve zarar ve füturların mündefi 
ve mehcur ve ilaını dinü kadü !bülent ve 
serefrazı şer'i mübin miitteşit ve mümtaz 
olmak için eldiyarı celilülitibarda ehli 
islama ve müşarüniley'lıe muavenet ve m!iza
harette şol ki muktezayı asan dini isH!m
dır zuhura getirmek babında envaı ciddü ihti
mam ve sayü mala ketilm vücuda getiresin. 
Fi 16 rebii.ilevvel 967. 

Bu mektubun arapçası da vardır. 
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olbapta müşarünileyhim beyler kullaruma 
aıhkarnı şerife yazılıp irsali için sana gönderi
Hp ve Anadoluda vaki olan beylere dahi hük
mü şerifim gönderilip tenıbih olunup buyur
dum ki, vusul buldukta sen dahi asla tehir 
etmeyip zikrolunan alıkarnı şerifeyi yarar 
adamlarla herbirine irsal edip herbiri ne ma
halde gelip sana mülaki olmak münasip ise 
tayin eyleyip bildirip onat veçhile tenbih ve 
tekit eyliyesin ki, herbiri emir üzere sancak. 
]arına müteallik alay beyini, zuama ve erbabı 

timarı, cebe cevşenleri 
kıta! ve edevatı cenkü 

ve sair alatı harbıU 

cidalleri ve bilcümle 
mükemmel ve mürettep düşman yarağı ile 
zad ve zevatları ile hazır ve müheyya edip 
V~Üzat ve züvatları ile hazır ve miiheyya edip 
dahi Nevruzda sen tayin ettiğün mahalde 
cümlesi hazır ve donanınayı hümayunuma na
zır olup donanma var.dıkta asla bir nesneye 
tevakkuf lazım gelmeyip cümle gidip dahi 
ve9hi münasip gördüğün üzere herbiri din 
babında ve devleti hürnayunurna müteallik 
olan urourda 'bezli makdur edeler. Şöyle ki, 
ihmal ve müsahele edip beyler kullanın 

sancaklarına müteallik olan asakiri kanun üzere 
mürettep ve mükemmel tayin olunan mahalle 
bikusur götüresin veyahut geç geleler yahut 
cebe cevşenlerinde ve cebelulerinde ve zad 
ve zevatlarında kusur ve noksan olalar. Asla 
bir ferdin özrü makbul olmayıp muatep ol
mak mukarrer olub ana göre mukayyet olasın 
ve sen dahi sancağına müteallik olan alay be
yi ve zuama ve erbabı timarı kanunnamei hü
mayunum mucibince cebe ve cevşenleri ve 
cebeluları ve sair alatı cenkü cidal ve esbabı 
harbü kıtalleri va zad ve zevatleriyle ihzar edip 
sen dahi hazı r ve müheyya olasın ki çıkmak 
emrim oldukta a"Sla tevakk.uf l azım gelmiye ve 
beyler kullaruma irsal olunan alıkarnı şerife. 

yi her birine ne tarihte vasıl olduğuna ve 
gönderJiğün adamlara temessük ettirip süd-
dei saadetime gönderesin ve Anadolunun ..... . 
timarı olan sİpahileri dahi derya seferine em
rolunup cümlesi mürettep ve mükemmel düş
man yarağile ihraç edip Boğazhisarda Nev
ruzu mübarekte o;unJe ihzar eyliyesin deyu 
Anadolu beylerbeyiliğine hükmü şerifim yazı!. 
mıştır. Sen dahi ana göre mukayyet olasın. Fi 
selhi rebiülahır 967 . 

Kaptan paşa her sancağın askerinin ne
relerden gemilere bineceğini beylere bildirdi. 
Piyale pa,anın ordu~a 1se11dar tayin blundu

. ğuna dair .cline nişanı ,hümayun verildi. (1) 
donanma (8) recep te ( 120) gemi ile denize 
çrktı. Koyun adasına (Spalmstori) Trablus. 
garp beylerbeyi Turgut paşadan düşman hak. 
landa malumat geldi. Turgut paşa Kılıç Aliyi 
birkaç pare •kadırga ile dil alınağa ve alıvali 

lstanbula bildirrneğe 1yollarnıştı. Bunlar yolda 
büyük bir harp gemisine .tesadüf ettiler. Top
la~mağa başladılar. Geriden 'birkaç Türk ge- • 
misi daha yetişti. Düşman donanmasına ilti
hakta gecikmiş olan ıbu parçayı aldılar ve 
Motona geldiler. Düşman gemisi ve içindeki 
esirler lstanbula gönderildi. Donanmamız 
sancak askerlerini muayyen yerlerden birer 
birer ,alarak gemilere ·bindirmiş ve şahanın 

gurresinde Motona vasıl olmuştu . Rados Beyi 
Kurtoğlu Ahmet Bey ve Mi dilli SP ,cağı Be
yi Mustafa Bey gemilerile gelerek bü~ük şen. 
liklerle donanınaya pirleştiler (2). 

Motondaki asker :de alındı. Şahanın be
şinci günü donanına engine açıldı ve 12 şe

banda Maltaya vardı (3). 

( 1) Di va nı hümayun mühimme defteri. 
numara: 3, sayfa: 328. Piyale Paşanın ser
darlığa tayin olunduğu hakkında nişanı hüma
yun 16 recep 967. 

(2) Tuhfetülkibar. 
(3) Kerkene sığlıklarına gidilip bir gece 

kalındığı Tuhfetülkibarda yazılmıştır. Aşağı· 

da yazılacak olan bükümde yoktur. 
Tıu·hfetülkibarın hesabına göre donanma 

Maltaya şahanın dokuzunda varmıştır. Halbu
ki bükümde 12 şaban olduğu yazılıdır . 

Tuhfetülkibar donanmanın Cirbeye 12 

mil mesafede demirlediğini kaydetmiştir . Fa
kat hükümdeki iş'arat daha mevsuk addolu
nur. 

Divanı hümayun mühimme defteri kayıt

l arından (Tarihi Osmani Encümeni Mecmua
&ı, numara: 2, sayfa: 99) . 

Kaptan Piyale Paşaya hüküm ki: 
Mektup gönderip bundan akdem donanınayı 

hümayun ile mahı şabanın gurresinde Moto
na dahil oluntıp fermanı ali§anım mucibince 
asakiri nusret maasir kadırgalara tevzi olu-



Küçük Maltanın (Gozo adası) bir tarah
na yapı~ılıp karaya asker çıkanldı. Hayli ga. 
nimet ve esirler alındı. Esirlerden düşmanın 
49 kadırga ve 36 parça ile Cirbe önünde ol
d\ığu ve Osmanlı donanmasının geldiğinden 

bihaber oldukları öğrenildiğİnden derhal Cir
beye hareket edildi. Turguttan, paşadan ev
velce gelmiş olan •kalitede donanmanın Cirbe
ye hareketini haber vermek üzere Trablusgar
ba gönderildi. Iki gün iki gece daha seyro
lunduktan sonra Kerkene sığlıklarına muva
salatla demi~ atıldı. Ferdası gün demir alına
rak ~abanın 15 inci gecesi, şebi berattır, Cir. 
be hisanna üç mil mesafede demir bırakıldı. 

Gece orada geçirildi. Maltalılann gön
dermi§ oldukları bir kayık Osmanlı donanma
sının hareketini haber vermiş ,olmakla hıris
tiyan donanınası da harp için bekliyordu. Fa
kat sabah olunca Cirbe boğazının ağzından 

henüz çıkmadan heybetli donanmanın boğa. 

zın önüne inmiş olduğunu gördüler. Dük dö 

nup mahı mezburun beşinci güni.i engine sa. 
Jınıp on ikinci günü Maltaya varılıp ele gelen 
dillerden küffarın dahi Cil'be üzerinde idüğü 
haberi alınıp bitevakkuf yevmi mezburda Cir
bc üzerine azimet olunup mahı mezburun on 
beşinci gecesi ki şebi berattır, Cirbe hisarına 
karip •i.iç mil miktarı yerde demir bırakılıp 

müşavere olundukta alesseher düşmanın üze
rine vanlmak münasip görülüp ol lıinde 

Ki.iffar dahi ha·berdar olup kadırga1arı ve par. 
çaları ile çıkıp donanınayı hümayunu tecessüs 
edip nagah rastıgelinip asakiri islam cenkü ci
dale mübaşeret eyliyicek kıi.iffarın dahi bazı 

muharebeye ikdam edip ve bazı firar edip üç 
gün üç gece ruyi deryada cenk ve aşup olup 
dördü;,cü gıi.inü kadırgalar heride cemolunup 
inayeti hak ile sefaini nusret karayinin birine 
zarar ve güzend erişmeyip küffarı bedgerdarın 
yirmi kadırgası alınıp içlerinden biri ihrakı 

binnar olunup ve parçalarının dahi bazı ya
nıp nicesi hini cenkte •gark olup ve !Jir mik
tarı alınıp cümle yirmi altı pare parçaları ga· 
ret olunup ve on bir kıt"a kadırgaları dahi ka. 
çıp Hisar altına girip üroniyedir ki aniann 
dahi fethi müyesser ola. Bir miktar dahi kaçıp 
halas bulmuştur ve mahı meiburun yirminci 
günü Turgut Pa§a kendu kadırgalarile donan-
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Medineseli sahile sıkıthnlmaktan korkarak 
denize açılmak istedi. Fakat Türic 
korkusu bu akıllıca tedbirin pek fena icra edil
mesine sebep oldu. 15 ~ban 967 (14 mayıs 
1560) sabahı düşman donanınası nısıf daire 
şeklinde bir nizarnı harp aldi. Bu donanma 
Ispanya, Papa, Cenova, Floransa, Malta, Si
cilya, Napoli, Monako'nun harp ve nakliye ge
milerinden mürekkep idi. Osmanlı donanınası 
da ayni veçhilel yarım daire şeklinde harp ni
zanu aldı. Merkeze Piyale P8§a, sağ cenaha 
Rodos Beyi Kurtoğlu Ahmet Bey ve sol cena
ha Midilli Beyi Mustafa Bey ,kumanda edi.. 
yordu. Bu hal ile düşman donanmasına yakla
şılarak top muharebesi başladı. Biraz sonra 
düşmanda bozgunluk a.limetleri göründü. 
Kaptan pa§<lnın işareti üzerine yakından mu
harebe için Osmanlı hattı harbini teşkil eden 
gemile'r hıristiyan donanınası üzerine süra'tle 
ilerlemeğe başladılar. Düpnan amirali hiç ol
mazsa bir kısmını kurtarabilmek için donan.. 

mayı hümayuna mülaki olup ve Hisarda olan 
küffarı şekavet şiarın inhidamına şuru olu
nup toplar ve metrisler kurulup dövülmek 
üzere olunup lakin Hisarı mezburun etrafı 

tabyalar ile z'iyade müstahkem olup fethi ga
yette sa'b ve müşkül olup zamana lazrm ol
duğun bildirmişsin. İmdi senin cibilliyetinde 
merkfiz ve mermuz olan kemali şecaat ve far. 
tı kifayet ve reyi rezzin ve fikri met'ininde da
hi umulan bunun emsali hasaili hamide ve 

emsa1i pesendide idi. Biinayetullah'itaala vü
cuda getirilmiş bunun gibi kü111 hizmette ve 
yoldaşlıkta bulunmuşsun, yüzün ak olsun bu-
yurdum ki elden bazı .. ........ ve hil'ati hüma. 
yun giyip badelyevm reyi isabet karinin muk
tezasınca zikrolunan mektubunun dahi fethü 
teshiı-i babında hüsnü tedarik eyleyip anda 
olan beyler ile olan mezidi atıfeti hümayun 
zuhura gelip ve bir miktar kılıç irsal olunup 
eğer müşarünileyh Turgut dame 'ikbaledir 
Eğer sair kullarım ile yekdil ve yekcihet olup 
kemali ittihat ve ittifak ile netice tertibi ve 
mukaddemata şuru edip mahal iktiza ettiğine 

göre sayii ikdam ve ittisami malakclarn eclip 
zikrolunan kaleyi fethedip içinde olan abedei 
cnnarn ve anedei ehli islamın gereği gibi hakla
nndan gelip 101 cevabını anların §eri surlann-
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masını iki fırkaya ayırarak bir fırkası Ciı-be 

·hisannın istihkiınlannın ate'i albna sığınınağa 
gönderdi. Diğer kısmı da kaçıp kurtulmak için 
açılmağa çalıştı. Piyale Paşa da kendisi kaç
mağ~ sava~lann üzerine yürüdü. Ahmet ve 
Mustafa B~yleri de hisar altına sığınmak İsti
yenierin arkasından gönderd'i. Dük dö Medi
neseli ile Civani Dorya kaçınağa uğraşanlar 

arasmda idiler. Piyale Paşa ile Civani Dorya 
fırkası arasmda çok deh~etli bir muharebe oL 
du. Deniz top dumanlarile kaplanmıştı. Gemi
ler biribirine rampa ederek güverteler üzerin
de her titrlü silahla şiddet ve cesaretle dövü
şülüyordu. Ehlisalip askerleri Türk diliverie
rine dayanamadılar. Bozuldular. Kaçabilenler 
pamıalda gösterilecek kadar azdı. Bir kısmı 
yandı. Bir kısmı batb, bir kısmı sahillere dü
şerek paralandı, ·bir kısmı da esir edildi. 

Ahmet ve Mustafa ,Beylerin fırkası da 
gayret ve şecaatte Piyale fırkasından aıağı 

dan halas edip din babında ve devleti ebed 
peyvende müteallik olan ~umhuru umur da 
nasıl veçhi münasip olduğu üzere mecidü mer
dane olup dakika fevtetmiyesin ve aadadan 
dahi gaflet üzere ı0lmayıp daima ahval ve et
varların ve fikri fasit ve hayali kasitlerin ta
mam maiCım edip dahi ana göre tedarikterin 
görüp gaflet ile el'iyaZI;Jbillahitaala eğer donan
ınayı hümayunuma eğer askeri islamı fevzitti 
sama zarar ve güzend eriştirmekten ziyade 
hazer edip muhtacı arz olanı yazıp ibildiresin. 
29 ramazan 967. 

Turguda yazıldığı (201) inci sayfada zik
rolunan hüküm sureti: 

Divanı hümayun mühimme defteri ku
yudatından (Tarihi Osmani Enoümeni Mec
muası, numara: 2, sayfa: 93) : 

Mağnbı Trablus Beylerbeyisi Tuıigut 

Paşaya 1 üküm ki: 
Haliyen süddei saadetime mektup gönde

np küffarı Jıakisarın donanınayı bümayunu
muz müracaat ettikten sonra geru sefain ha
saret karayini cemiyet tedarikin edip viia
yeti mezbure kasdı teveccühü namüvecceh
leri olduğun bildirmişsin . Imdi vilayefi Trab
lus sair memaliki mahrusum gibi olup ve 
reaya ve berayası ve halkı dahi sair mema
liki ı:nabruııum halkı gibidir. Daima nazan 

kalmadı. lstihkamlann topları altmda kendi
lerine ilticagah bulmak İstiyen fırka da Napoli 
amirali ve oğulları Ooryanın oğlu ve Sicilya 
amirali gibi Ehlisalibin serdarlan vardı. Ah
met ve Mustafa Beyler ibunlan sıkıştırara1< 

gemileri terkedip Cil"be ·l.!_isarına can atmağa 
mecbur ettiler. Muharelbede yanan ve batan
lardan başka 20 kadırga ve ,27 parçası sığ su
larda karaya oturmuş olduğundan ele geçti. 
Cirbe geçidinde de 7 kadırga karaya vurmuş
tu. Onlar da esir edildi. ll kadırga hisarın 

toplan altına sığınmışb. Delniz muharebesi üç 
gün ve üç gece devam etmişti. Cirbe kıyıla
n bir baştan öbür başa karaya vuı=uş gemi_ 
ler ve kıyılara diziimiş binlerce esirlc:~·!c ıı::i

essir bir hal almıştı. Üç ay evvel debdebe ve 
tantana ile kalkan ordu ve donanma yokmuşa 
dönmüştiL Osmanlı donanmasında ise hiç za
rar yoktu. Turgut Paşa 20 şahanda gelip 
yetişmişti. Filhakika harbin •başında buluna-

merhamet eserim oldiyarı celilülitibara ........ . 
dan hali olmayıp her veçhile hrfzü harasetle
ri ve aadayı dinden anlara ve vilayete zarar 
ve güzend eriştirmemek ehemmi mühimmat
tan olmağ'in ol husus -için merakibi kevakip 
ş;Jmar teçhiz ve ihzar olunup edevatı dargir 
ve asakir düşman girun tesir ile meşhun kı

lınıp muaccelen irsal olunup inşallahülaaz 

an karip erişmek üzeredir.. ... ..... Dahi her 
veçhile yarar olup hizmet babında ve dev
leti hümayunuma m:iteallik umurda nice de
fa sadakat ve ihlas ile bezli makdur ve sayü 
meşkür zuhura getirmiş kulumsun. Anın gibi 
keferei Hiiıhve fecerei duzahmekin dıınanmayı 
nusret rehinimiz varıp anda mülaki olmadın, 
vilayeti mezbure üzerine hücum ederlerse sa
na gereği gibi muavenet ve müzaheret etmek 
için anda olan meşayihi urbana ve vilayetin 
ulema ve suleha ve ayanma ahkamı şerife gön
derilmiştir. Buyurdum ki: vusul buldukta 
anın gibi küffan mezellet asar ve hezimet en
carrun hareketi bibereketleri okanibe mukar
rer olursa sen dahi cibilliyetinde merküz olan 
asarı diyanet ve istikametin muktezasınca bu 
bapta hüsnü tedbir ve tedarik eyleyip anda 
olan kabaili Aarap ve meşayihi ıurban ve sair 
ahaiii vilayet ile n;Jsnü ittihat ve ittifak üze_ 
re yekdil ve yekcihet olup ahkamı şerüe ulaş-



mamıştı. Fakat daha yapılacak çok iş vardı. 

Dük dö Mec!ineseli'nin yaptırdığı istihkimlar 
pek kwvvetli idi. Zaptı zor görünüyordu. Dük 
dö Medineseli ve Civani Dorya yakayı kur
tarmışlar, kaçmışlardı. İspanyanın muktedir 
kumandaolanndan Don Alvaro Desandi bü. 
yük bir ·kuvvetle istihkamlarda idi. 

Turgut Paşa ve Piyale Paşa yapılacak 

harekatı harbiyeyi müzakere ettile>·. Donanma
dan çıkarılan askerle Turgudun getirdiği kuv
vet adaya çıkanldı. Düşman istihkarnlarının 

ve hisann etrafına siperler yapılarak aske• ve 
top yerle,tirildi. Ramazanın üçi:ncü gününden 
itibaren düşman sıkıştırılmağa başlandı. Deniz 
tarafı da donanma ile abluka edilmişti. O ge
ce düşmanın yaptığı bir huruç hareketi birçok 
esir, mecruh ve maktul vererek geri çekil
mekten başka bir netice elde edemedi. Düşman 
hisarın etrafındaki hendekten daha ileriye 
ikinci bir derin siper kazdırnuştı. Bu ileri hat. 
ta 3.000 nefer koymuştu ve yine o civarda 
mahsurlann su ihtiyacını temin eden kuyu
nun muhafazası için de bir istihkam yapa~ak 
oraya da 800 as'<er koymuşlardı. Osmanlı di
laverleri kuyu muhafıziarını ve kuyuda, su 
almağa gelip gidenleri tazyik etmekte olduk
lanndan Don Alvaro bu taraftaki tazyiki 
azaltmak için bir hücuma kalktı. Beş bin ne
ferlik kuvvetle Osmanlı siperle~ine taaı·ruz 

tırıp gereği gibi istimalet verup eğer ol yalı

larda vaki olan mahalleri gecelerde ve gün
düzlerde anat veçhile hıfzü haraset edip ta
mir ve termime muhtaç olan kıla dahi tamir 
edip yat ve yaraglarında kusur koymayıp bü
nayetullahitaala aadayı din ve keferei lain
den memleket ve vilayete ve kıla ve bukaa 
ve nevahi ve kuraya reayaya ve berayaya za
rar ve guzend eri§tirmekten ahseni veçhile 
mazarratı efallerin def'ü ref eyleyip din ba
bında ve devleti hürnayunuma müteallik cum
huru umurda envai mesaii cemile zuhura ge. 
tirip yüz aklıkiarı tahsiline sayü ikdam eyle
yip mecdü merdane olup gaflet ile el'iyazü
billahtitaala ırz ve namusu saltanata mugayir 
vazı sudurundan hazer eyleyip muhtaçı arz 
olanı bildiresin ... İnayeti bari yari olup daima 
aadayı din ve devlet m:inhezim ve makhur 
ve evliyayı mülk ve millet muzaffer ve man-
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etti. Türlı: askElri bir mukabil hücumla bunlll
ra saldırdı. 

13 ramazanda olan bu muharebe iki saat 
devam etti. Dü~rnan ilk gösterdiği cesareti 
devam ettiremedi. Fena halde bozularak kale
ye çekilrneğe başladı. Fakat mukabil hücu
ma kalkan askerler bunlann peşini bırakmadı. 
Vurup, öldürüp, esir ederek ilerledi ve düşma

nın ileri sİperlerini aldı. Bu esnada diğer bir 
müfreze de su kuyusu istihkamıru zaptetmit
ti. Düşmandan alınan sİperler işgal ve oraya 
15 top getirilerek hisar daha yakından dövül. 
rneğe başlandı. Bu toplan çivilemek için 
Ehlisalibin kendine güvenenlerinden üç 
bin fedai ( 1) seçilerek zırhlar giymiş olduk
ları halde sabahleyin şiddetli bir hücuma kalk
tılar. Topların yanına kadar ilerliyerek çok 

şecaat gösterdiler. Iki saat kadar şiddetli SIL 

vaş oldu. Türkler de bunlann azminden ve 
şecaatinden yüksek lkahramanlık göstererek 
hücum edenleri sİperlerden attılar. Sekiz do
kuz yüzünü öldürdüler. Kalanlan da kale ka
pısına kadar kovaladılar. 

Deniz muharebesinde dütmanm iatih
kamlar altına sokulan ll kadırgası siperleri
mize ateş ederek zayiat verdiriyordu. Kale. 

( 1) Tuhfetülkibar Alaman ve İtalyan di-
yor. 

sur olmaktan hali ve zail olmıya. 5 rebiütev
vel 967. Kıurt kethüdaya verildi. 

Bu mektup ile beraber Trablusgarp şeyh. 
!erine, ulernasına ve kabail l§.eyhlerine beyan
name gönderilmiştir. Arapça bir ayni de var
dır. 

Beyanname gönderilmiş olan şeyhler şun
lardır: 

Trablusgarp me§3yihine: Şeyhülmehamid, 
Şeyhülarnah. Şeyh Tavurga. 

Trablusgarp u lema ve sulehasına: Şey!ıül
mekkarca, Şeyh Müsellate, Şayh Tacura, 
Şeyh Cirbe. 

Trablus me§3yihi urbanı na: 
Şeyhülcivari, Şeyh Varakla, Şeyh Mıaır

rate, Şeyh Zanzur. 

Mezkurların herbirine müstakil abkaını 
şerife gönderilmiştir ve herbirine mezidi ina. 
yetten hil'ati htirnayun arsal olunmuJtur. 
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nin ;ı:aptmd&."l evvel bunların zararlarmdan 
kurtulmak için .batınlmaları icap ediyordu. 
Fakat !karadan bir takım ıbüyük manilerle Os
manlı toplarıntn ateşlerinden tahaffuz .ettikle
ri gibi deniz tarahndan da donanmamızla ara
larında top yetişemiyecek .kadar tuldel sığlık 

vardı. Nihayet .sandallarla fırkatelere asker 
konarak muktedir kaptanlarla kaclırgaların 

Üzerine sevkolunması ve kara cihetinden yar
dım olmak üzere dahi süvarİ askeri gönderiL 
mesi tedbirine müracaat olundu. 

Bu hareket alessabah her taraftan yapı

lan şiddetli top ve tüfek ateşi]~ himaye olun
mak suretile yapıldL Hüeumcu süvariler iki 
tarafın ateşlerinin arasında metanet ve sür'at
le ilerliyerek barut dumanı içinde kaybold.u. 
lar ve ince donanma da kaleden ve dıü§man 
dananınasından yapılan şiddetli ateşiere rağ

men gemilere rubu mil kalıncıya kadar ilerle
di. Fakat geçilmez bir mania tesadüfle durdu. 
Düşman bu hareketi evvelden tahmin ederek 
tedarikli davrarumştı. Gemilerin rubu mil 
uzağında denize ve gemilerin etrahna kazık-

. lar çakmış, aralannı zincirlerle sereniere ve 
direkiere bağlamış, mükenunel bir mimi vücu
da getirmişti. İnce donanma öğleye (kaba 
kuşluğa) kadar uğraştı. Fakat çok telefat ver. 
di ve miuıii aşamadL Geri döndü. Bu ric'at
ten sonra siperler iki tarafından denize kadar 
kazıldı. Oralarda yedi sekiz top yerletti
rilerek mezkur •kadırgalar ateş altına alındı. 

Iki taraftan yapılan ate§e .karşı gemilerdeki 
efradın ekserisi öldü. Bir kısmı denize atladıı 
canını kurtannağa çalıştı. Kadırgalar topla 
tahrip olunarak kanatianna kadar suya batı
nldJ. Askerimiz de mazarratlanndan kurtul
du. Şevvalin birinci gününden itibaren siper. 
leri ilerlebnek için çalışıldı. Yirmi defa siper 
değiıtiı ildi. Her siper tebdilinde düşmanın 
binden aşağı mevcutta olmıyan huruç kollan
nın hücumları defedilmek suretile muharebe 
devam ediyordu. Siperler düşman tahkimatı
nın hendeğine yaklaştı'ktan sonra toprak sür
mek ameliyatına ba§landı. Bu suretle hendek 
doldurulduktan sonra üzerine ahşaptan beş 
kule yapıldı. Kulelerin içine asker konularak 
hisann dahiline mermiyat yağdınlmağa iptidar 
olıındiL Dü§man göz açanuyacak hale geldi. 
Düıman askeri haııtabktan, açlıktan, susıızluk-

tan çok sıkılmıştı. Beşer ,onar gediklerden dı
şanya can atarak teslim olmağa başladılar . 

Muhasara seksen gündür devam ediyordu. 
Nihayet Alvaro 7 zilkade sabahı seçme 1.000 
askerle son ve kat' i bir hücuma kalktı. Meyu. 
sane bir cesaretle yapılan bu, hücum kolu kar
§ısınd~ki Osmanlı askerlerini söküp attı. Fa
kat çekilenler tekrar ileri atıldılar ve düşma

nı püskürttüler. Iki taraf ta birkaç defa bo. 
zulup yeni •bir gayretle toplanarak hücuma 
geçiyordu. Bu savaş iki saat sürdıü . Zafeı- Os
manlılara nasip oldu. Dü§ıman kaleye doğru 
çekildi. Türk askeri arkalanndan ayrılmadı. 
Birçoklarını öldürere k kale kapılaı·mı aldılar. 

Don Alvaro artık başka çare bulamıyarak bat
nuş kadırgalara can attı . Osmanlı askeri de 
fıl'kate ve sandallara .binerek kadırgalara gir
diler ve kıımandanı sağ olaraık esir ettiler. 
Kadırgalar zaten harap olmuştu. Içlerindeki 
e~yayı aldııletan sonra gemileri yaktılar. Kale.. 
den bu hali gören askerler hiçbir kurtuluş 

ümidi :kalmadığını anlanuşlar, arnana düşmek 

üzere idiler. Fakat Osmanlı kıt'alan cebren 

içeri girerek ekaerisini öldürdiller ve bir 
kısmını esir aldılar. Kalede olan umıım düş

man kuvveti on binden ziyade olup 8.800 ü 
kara askeri ve bakisi donanma mürettebatı.n

dan kıırtulmuş olanlar idi. Osmanlıların esir 
aldığı dört binden maadası telef olmıı§tur. 

Ehlisalibin donanma zayiatı pek mühimdi. 
Telef olan bahriye askeri otuz bin raddesinde 
idi ( 1). 

Bu zafer Tul'gut için Mehdiyenin int ika
mı idi. İhtiyar Andırya Dorya da bu felaket 
haber ini alınca: [Aman beni kiliseye götü
rün] diyerek dinin tesellisine koşmuş ve bu 
darbeye dayanamıyarak 25 teşrinisani 1560 
da kalp acısile ölmüştiir. Bu Ehlisalip seferi
nin neticesi kırk bin kadar telefa t ve en güzel 

(1 ) Esfarı jBahriyei Osmaniye. Hammer 
kitap: 33, sayfa : 313 de diyor ki: 

Cirbede yapılan istihkamların muhafız 

kuvveti 1200 mevcutlu 18 bölük İspanyol, 800 
mevcudu 9 bölük İtalyan, 200 mevcutlu 1 bö
lük Alamandan ibaretti. Donanma 36 gem~ 47 
kadırga, 4 kalyondu. ll gemi, 28 kadırga, 1 
kalyon batnuştır. 19 kadırga, ı kalyon zapto. 
lunarak İstanbula götürülmü§tÜr. 



gemilerin ziyaı ve büyük miktarda zabitlerin 
esir olması idi (1). Bu zabitleri kurtarmak 
için de Fransızlar uğraştılar. Çünkü içlerinde 
Fransız şövalyeleri vardı. Fransız Sefiri Pe. 
termol çok çalıştı. Divanı hümayun verme
mektc ısrar etti (2). Sonraları esirleri kurta. 
rabildiler (3}. 

Piyale Paşa Cirbede üç dört gün daha 
kaldı. Trablus cihetlerinde itaatsizlikle tanın

mış olan Arap kabilelerin)n ıslahı için 15 :z:iL 
kadede Trablusgarba gitti. Oraları da tedip 
olunarak ayın yirmisinde Rumeli yakasına 

doğ:ru hareket edildi. Zilhiccenin üçünde Pre
vezeye gelindi (4}. 

Piyale Paşa . düşmanın Cirbe bozgunlu
ğundan sonra 45 kadırga daha tedarik ederek 
yirmi beşini donatıruş ise de mütebakisinin 
mürettebatı yorgun olduğundan donanmamız 
içeri girince gemileri donatmak için memleke. 
timizin bir tarafına musaHat olmak ihtimali 
bulunduğundan Kocaeli Beyi Ali Bey kuman
dasında 25 gemiden rrüı-ekkep bir filonun dı

Şarda bırakılması münasip görülerek o v~i
le emir istihsal etmişti (5). Donanma 986 
senesi muharreminin altıncı günü tersaneye 

( 1) urammont. 
(2) Divanı hümayun kuyudatınclan (Ta· 

rihi Osmani Encümeni Mecmuası) numara: 
2 sayfa: 101 : 

Françe padiijahına namei şerif yazıla ki, 
haliyen asitanei devlet a§yanrmız ki melazi kaya 
sırai zaman ve melcei erksırei deverandır 

mektubu müveddet ınashubunuz varit olup 
yüce ve azametle asitanemizle olan baba nuz 
gibi dostluk üzere olduğunuz ve baliyen bii. 
nayetullahitaala kuvvei kahirei hüsrevanııruz 
ile küffarı hakisar gemilerinden ve fetholunan 
Cirbe kalesinden alınan reaya nuz istihliis 
·olunup payei seriri alem masiri husrevaneme 
arzolunup ilmi §erifi alem araıruz muhit ve 
şamil olmuştur. İmdi esnanı müşeydülbünyan 
ve rludumanı muhalledülerkanııruz ile madem
ki dostlukta sabit kadem olasız, atebei ulya 
menzilimiz tarafından dostluk mer'i tutulup 
hilafına cevaz gösterilmez 
anıngibi değildir. Süddei 

ama esir hususu 
saadetmedarımızla 

müvalat üzere olanların emn:i aman üzere 
yörüyenlcrinden bir tarikle ahde mugayir 
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alırup memaliki mahrusumuzda esir olsa ria
yeti ahd için ıtlak olunmak kaidei rludumanı 
adalet bünyanııruzdır. Amma atebei vala maka
mııruzla dostluk üzere olup dahi aadamızla 
yekdil olup bu makule ehli islami fevz en
cam ile muharebe ve .mukatele edip cenkte 
giriftar olanlar ıtlak olunmak adeti hanedam 
şeriat ayinimiz değildir. Gerektir ki bu bap. 
ta........... levazımı ülfet ve dostluktur. Daıma 
mer'i tutulup dergalıı felek medarımızdan ih
barı sarei selametinizle olcevanibin ahvalin 
ilamdan hail ve zail olmıyasız ki vürudu badü 
(dii) temhidi ihlas ve müverrisi teşyidi ihtisas
tır. 15 safer 968. 

(3) Grammont. 
( 4) Tuhfetülkibar. 
(5) Divanı hümayun mühimme defteri 

kuyudatından (Tarihi Osmani Enetimeni 
Mecmuası) ınumara: ~. sayfa: 102. 

Kocaeli Bey i Ali B eye ıhüküm ki: 
Haliyen emiı•:ilümerayülkiram Cezayir 

Beylerbeyisi Kaptanım Piyale dame ikbale süd
dei saadetime mektup gönderdi. Küffarı haki
sann kırk beş parça kadırgalan olup yirmi 
beş paresini mükemmel donatrp bakisi yorgun 
olup donanınayı hürnayun içeru geldikte ge
milerin donatmak için memaliki malırusuma 
zarar kesdın ekmek ihtimali olduğun 

ve derya mevsimi geçip aadadan zarar ihtima· 
li her taraf olunca (oluncaya kadar) yirmi be§ 

pare gemi alakonulup hrfzolunmak lazrm idi
ğl:in ve senin dahi ilmi deryada rnahir ve ala
konulan gemilerde olan asakiri zafer makruna 
serdar olup hizmete kadir olduğun arzetmek
le arzettiği üzere yirmi beş pare mürettep ve 
mü~emmel gemi ve cenkçi ve kürekçi ve üç 
yüz miktarı yeniçeri alakonulup serdar tayin 
etmek için müşarünileyhe h:ikmü ı;erifim 

gönderilmi§tir. Buyurdum ki vusul buldukta 
emrim üzere müşarünileyh seni tayin edip ge
mileri teslim ettikte tamam hasiret üzere olup 
ve derya meV'simi mürur edip aadadan memle. 
kete ve vilayete ve reaya ve berayaya zarar \Ve 
güzend ihtimali hertaraf oluncadeğin hıfzü 

haraset lazım olan mevazii ve yalıları ve san
cakları gereği gibi hıfzü haraset edip biinaye
tullahitaala küffarı hakisardan ve sair levent 
ve korsandan misafirini bahre ve kıla ve ıbu
kaa ve nevahi ve kuraya ve reayaya ve bera. · 



2os 
girdi (1). Donanmanın bu galibane girişi de
niz yÜ'zünde kayıklarla ve sahillerde toplan
mış binlerce halkın meserret avazeleri ve ab
lan toplarla karşılanmışb. Don Alvaro ve 
Arniral Cıgala gibi büyük rütbeli esirler pa
ta gemisinin karnarası üzerinde idiler. Zapte
dilmiş olan 47 gemi direksiz ve dümensiz olup 
kendi sancaklan rnezestre edilmiş ve Os
manlı sancağı çekilmiş olduğu halde Istanbul 
timanına gelmişlerdi. Ertesi gün esirlerin 
büyüklerile dört bin kadar uker resmi ve as
keri elbiselerini giymiş oldukları halde toplu 
olarak huzuru hümayuna götürüldüler. 

Avusturya Kralı Ferdinand'ın elçisi de 
bu sırada hazır bulunmuş ve ıbu büyük mu
vaffakıyete ıkarşı padişahın yüzünde hiçbir 
sevinç ve değişiklik göremiyerek hayrette 
kalmış br. (2). 

Esirlerin resmi geçidinden sonra Piyale 
Paşa ve sair ümera hil'atler giyip iltifab pa. 
dişalıiye mazhar oldular '(3). 

tapanyollar ve Ceneveliler bu bozgunlu
ğu içlerine sığdırarruyacak gibi göründüler. 
Yeniden hazırlıklara başladılar. Fakat mem
leketin bir tarafına taarruz edemediler. 

Turgut Paşa Istanbuldaki .zafer alayına 
ittirakten sonra Trablusgarba geldi. Eski ça
lıtınasına devam etti. Kırvana sanca:k beyi ta. 
yin edilmiş olan Mehmet Ebutayyibüuabi 
ahaliye zulmediyordu. Ahali bu kaidi Turgut 
Paşaya şikayet ettiler. Paşa da biraz askerle 
Kırvana giderek Ebutayyibi öldürdü. Haydar 
Paşayı Kırvan sancağı beyliğine tayin ederek 
geri döndü (4). 

Turgut Paşa, donanma ve kaptan paşa 

972 senesi nevruzunda hareket edeceğinden 
kendisinin de birleşerek hizmette bulunııiası 
hakkmda Istanbuldan emir almıtb {5). Malta 
seferi kararlaşmışb. Ordu ve donanma 972 

yaya zarar ve güzend eriştirmeyip savni si
yanette mecdü merdane olup gaflet ile aada
dan memaliki mahrusamdan ,birine ve reaya
ya zarar ve :tiyan eriştirmekten hazer edip ta. 
mam hasiret ve intibah üzere olup muhtacı 

arz olanı arzedip ,ve bile koşulan askeri nus
ret en.canu dahi ıgereği grbi zaptü rapt edip 
anlar dahi sana muhalefetten hazer cxlerler. 
27 zilhicce 967. 

şahanı {mart) nihayetinde hareket ederek 
14 şevvalde Navarine gelmişti. Oradan da 
kalkarak hareketlerinin dördüncü günü Mal

tanın garbında demir athlar. 21 §evvalde ka
raya asker çıkararak Malta muhasarasına 

başlanıldı. Turgut Paşa muthasaranın yedinci 
gür,il 12 gemi ile gelip yetişti. Muhasaraya fe. 

na bir noktadan başladıklannı anlatmak iste

di. Fakat söz geçiremedi. Muharebe olurken 
Sen Mişel burcuna hücum eden Kola ku. 
manda ediyordu (16 haziran) {6). Taşa çar
pan bir düşman güllesinin parçası Turgudun 
başına ~astgeldi. Yaraladı. Ağzından burnun. 

dan kan geldi. Kendini bilmiyerek birkaç gün 
yaşadı. Burcun zaptı günü vefat etti (23 ha. 

ziran) (7). Kendi kadırgalarından beşi ile 
Trablusgarba getirildi. Yaptırmış olduğu ca

miin bahçesi.nde denize yakın bir yere gömül
dü. Türbesi herkesin ziyaretgahı oldu (8). 

Turgudun ölümü hasetleri ve kıskanç

lıklan da sildi. Kılıcı hakkı olarak biriktirmiş 

olduğu servet hazineye abnmıyarak ailesine 
verilmesi lutfu yapıldı (9). 

(ı) Tuhfetülkibar. 
(2) Eşfarı bahriyei Osmaniye. 
( 4) Münhil;.ilazeb fi tarihi Trablusgarp. 
( 5) Divaru h;.imayun mühi ınme defteri, 

numara: 6, sayfa: 263, 29 cemazi yelevvel 972. 
(6) Grammont. 

(7) Grammont, Turgudun 16 haziranda 
yaralarup 23 haziranda vefat ettiğini ve Tuh
fetülkibar ise tarih zikretmiyerek yaralandık
tan sonra dört gün yaşayıp beşinci günü vefat 
ettiğini yazıyor. Gramrnontu tercih ettim. 

(8) Trablusgarba tayin olunan vali ve 
kumandanlar geldikleri gün Turgudun tür
besinin önünden .geçerken orada kuı;ban kesi
lir ve Seydi Dragot'un ruhaniyetinden istim. 
dat edilirdi. Alelekser gürvey namazları teber
rüken Turgut Paşa camisinde kılınırdı. Tür
besi 'ianına layık hale getirilememişti. Zaten 

sağlığında da kadri bilinrnemişti. Maltada şe

hit olduğu !buruna düşmanlan (Dragot burnu) 
adını verdiler. 

(9) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : S, sayfa: 481, 5 ramazan 973. 



Hazinedarının da bütün emval ve 
aile llstanbula hareketine mürnanaat 
mamasına hüküm yazıldı ( 1). 

e§ ya
olun-

Turgudun meziyyetlerini sayınağa lüzum 
yoktur. Yaptıklan işler kıymetini gosterir. 
Grammont Turgudu: (Nadir kıymette bir ku. 

!~9 . 

mandan ve korsanlarda alelade bulunınıyan 

insaniyetperverliğe malik idi) diyerek vaafe
diyor. 

( 1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 5, sayfa: 213, 27 rebiül~hır 973 . 

3-

Turguttan son m beylerbeyili h· devri 

Turgut Paşa şehit olduktan sonra (972 -
1564) Trablusgarp beylerbeyiliğine Mehmet 
Paşa tayin olundu. Bunun zamanında Tacu
ralılar isyan etmişti (975 _ 1567) 

Yerine gelen Kılınç Ali Pa§a düşmanla 
ittifakları olan Taouralıların üzerine deniz
den yedi kadırga ve kalite ile ve karadan bin 
yüzden ziyade atlı ile yürüyerek mukabelele
rine çıkan asileri tepeledi. Oç gün sonra Ta
curaya girerek ahatiyi itaate soktu (1). Bu 
sırada düşmanın Trablusta teşvikat yaptığı 

anlaşıldığından ve alevi ve müslüman suretin
de hıristiyanlar gelerek tecessüs edip düşma
na mali'ımat verdikleri anlaşıldığından dikkat
li bulunulması ve frenk ve alevi tayfasından 

kimsenin memlekete sokulmaması Istanbuldan 
emrolunmuştu (2). Hıristiyanların Türkleri 
şimal Afrikadan sÜI'Ü'p çıkararak yerlerini 
kendileri almalan hırsiarı hala sönmemişti. 

Ispanyanın (Kartacena) limanında 97 tkadar 
kadırgalan toplanmıştı. Bunlar Napoliye ge. 
lecek ve oradan da 60 .kadırga ile birleşip 
Türklere taarruz edecekleri haber alınmıştı. 

Binaenaleyh evvelbabarda Osmanlı donanma
sının 150 kadırga olarak Akdenize çıkanlma
sı zarureti hasıl olmuştu (3). 

Kılınç Ali Paşa Trablusta intiz,amı yolu
na koymuştu. Fakat memuriyeti az sürdü. 
Cezayir beyleııbeyiliğine gitti ( 4). Rodos san
ca~ beyi olan Yahya Bey de Trablusgarba 
geldi (5). Yahya Paşanın icraat ve akıbeti 

(1) Divanı hümayun m;ihimme defteri, 
numara: 5, sayfa: 95. Trablusgarp beylerbe
yine hüküm ki: 

Vilayeti mezbureye varıp vusul bulduğun· 
da sabrkan beylerbeyi olan Mehmet dame ik. 
bale zamanında Taeura nam beld isyan üzere 
olup sen dahi vardığınızdan geru isyanlarında 
musır olup asakiri islam üzerlerine varıp ina-

yeti hakla kaleleri fetholunup kenduleri itaat 
üzere oldukların bildirmiıjsin . Sana bir kıt'a 

kılı ç ile iki hil'ati hümayunum irsal olundu. 
Hıfzü haraseti memlekette envaı mesaii cemile 
h usule getiresi n. 16 ırebiülevvel 97 5. 

(2) Divaru hümayun mı:.ihimme defteri, 
numara: 5, sayfa: 249, 9 şevval 97 3. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 5, sayfa: 236. Ma ğrı b Trablus bey
lerbeyisi Ali Paşaya hüküm ki: 

Küffarı hakisarın Kartacena nam mahalde 
doksan yedi pare kadırgası cemolup soldat 
yükletip badehu frengistandan Anapoliye ge
çip altmış kıt'a kadrrga cemedip ve muhkem 
dernek eyleyip diyarı garpta bir yere düşmek 
tedarikin edip muhkem :cemiyet üzeredir. Şöy
le ki evvelbalıarda donanınayı hümay.unum ih
raç olunmıya. Bu cemiyet ile diyarı garpta 
bir yere uJşmek mukarrerdir bildirmi~sin. 

İnşaallah evvelbalıarda yüz elli pare kadırga 
donatıp çıkınağa emrim olmuştur. Sen de küf
farı hakisardan ve garptan memlekete ve re
ayaya zarar ve güzen-d eri!itirmemek babında 
envai mesaii cemile zıihura getirip ve yarar 
casuslar göndererek küffarın ahval ve etvarı 

ve fikri fasit ve hayali kasitlerin ve donanma
yı hezimet asarlarından malum olduğun ihba
rı sahihi alettevali il~mdan hali olmıyasın. 

Haber getiren Memi Reise verilmiııtir. 6 re. 
cep 97 5. 

( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 5, sayfa: 4 78. Cezayir beylerbeyine 
hüküm ki: 

Haliyen Trablus lbeylerbeyi olan Ali da
me ikbaleye Cezayirigarp beylerbeyiliği inayet 
olunup muaccel olarak varıp erişmesi Hizrm ve 
mühim olduğundan ... ....... . 2 muharrem 976. 

( 5) Cezayir beylerbeyisine hüküm ki: 
Rodos sancağl beyi olup haliyen Trablus

ŞimaliAfrika ı !4 



hakkıtıda hiçbir malümat yoktur. (975) de 
)uriatiyan müttefik donanmaaı Napolide top
lu olarak duruyordu. Her halde timali Afri
kadaki Türldere taarruz edeceklerine hükıne
diliyordu. Her vakit dü§1D3D donanmasına üa. 
aülhafeke ve istinat noktası olan Tunusu al
mağı Kılınç Ali Paşa Cezayirin ve Trablusun 
emniyeti noktai nazanndan elzem görerek 
(917 _ 1569) Tunuau ~lmı§b. Zaten Kırvan, 
Sus ve civarlan Türk hükmü altında olup Tu
nus emirinin sözü ancak Tunuala Bizertte ge
çiyordu. Tunus alınmış olmakla beraber Go. 
let yine l 'spanyoll;mn elinde idi. Kıhnç Ali 
buranın da zaptına hazırlanmıJ, fakat kendi 
kuvvetini kafi gönniyerek Istanbuldan yardım 
istemiş iken s_enelerdenberi hazırlanan düıman 
donanması şimale doğru teveccüh ettiğinden 
ona mukabele etmek üzere donanmaaile bera
ber Kılmç Ali Paşa o tarafa çağırılnuııtı. lne
bahtı muharebesinden sonra Kılınç Ali Kap
tan Pa~ oldu. Fakat lspanyollar Tunusu tek
rar almı§lardı. (982) de Istanbuldan çıkanla. 
cak olan ordu ve donanma ile beraber h.ame 
ittirak için asker ve malzeme ve teçhizatın 
mükemınelen hazırlanması Trablu'S beylerbe
yine de birkaç defa emrolunınu§tu. 

Y ab ya Paşadan sonra 2 zilkade 978 de 
Cafer Paşa Trablus beylerbeyi oldu. (Gafaa) 
ve civartan Türklerin nüfuzundan uzak ol
duğundan her tarafın asileri oraya kaçıyor, 

orada toplanıyordu. Bunlar etrafa aarkıntılik 

etmekle berabe.r muti ahatiyi itaataizliğe teş

vik ve sevkediyorlardı. Cafer Paşa asker gön
dererek Gafaayı zapt ve itaate sevketti. Diğer 
beldeler gibi burasına da her türlü hukuk ve 
rü•u.mu hükümet tatbik edildi (1). 

Cafer Pata varidatı az olan Trabluagarp 
eyaJetine Tunusun Kırvan, Sus, Monastır gi
bi zengin mıntakalarını, buraları~ Tunuatan 
evvel Trablus beylerbeyileri tarafından zapte
dilmiş olduğunu sebep sayarak ke.ndiaine rap. 
tettirmek istiyordu. Halbuki ıburalan eskiden-

garp beylerbeyiliği inayet olunan Yahyanın 

vilayeti me.zbure varrp hıfzü harasette olması 
Hizrm olmakla buyurdum ki mü§3rii.niley!ıi 

kendu bindiği baştarda ve iki kalitası ve •kendu 
kafirlerile vilayeti mezkılreye gönderesin. 2 
muharrem 976. 

beri Tunus millhakatı idiler. Tunus zaptolu
nunca oraya verilmesi pek .tabii idi. Muhabe
re olundu. Per-tev Paşa abalinin arzusunu 
tabkika mentur oldu. Neticede Cafer Paşa 

muvaffak olamadı (2). Fakat yine Tunuaa 
ait olan Sfaks, Gabs, Cirbe Trablusta ıkalmı§
tı (3). 

Cafer Paşa memuriyeti zamanında hayli 
zulümley yapmış, birçok paralar 1almıştı. Ye. 
niçerilerin ağa ve ketıbüda nasp ve tayinlerine 
de fitne ve feaat karı§brarak onlann da ııiza
mını bozmu§tu. Bu hallerinden dolayı 979 
§evvali iptidalannda azlolundu. Yeni T rablu.s 

ıbeylerbeyile Trablus ve Cirbe kadıları bu fe
nalıkların tabkikine ve kimlerden mal almmı§ 
ise geri verilmesine memur olmu§Jardı ( 4). 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 10, sayfa: 62. 

(2) Divanı hümayun mühimme ·defteri, 
numara : 16, sayfa: 362 ve numara: 17, say-
fa: 3, S. • 

(3, 4) Divanı hümayun mühimme def
teri, numara: 18, sayfa: 145. 

Trablusgarp beylerbeyine ve Trablus ve 
Ci ribe kadıları na hüküm ·ki: 

Bundan evvel Tra'blus beylerbeyi olan 
Cafer bazı kaidlerin iğvasile ayanı memleket
ten Haccaç ve Seydi Ali Eşrefi nam kimse
lerin mallarını alıp zulüm ve teaddi ettiği ve 
kaidlerden Cirbe Kaidi İsa ve Sfaks Kaidi 
Ali ve Kabz Kai.di Hasan ve Cebeliebyaz Ka.. 
idi Sinan nam kimseler zabıtı oldukları mem
leketlerde zu};_jm ve teaddi edip bigayrihak 
müslümanların akçelerini aldıkları ve müşa
rünileyh beylerbeyi anda olan yeniçeri kulları
ma ve içlerinde yolile ağa 'Ve kethüda nasbet
memekle kullarırnm hali muhtel olduğu isti. 
ma olundu. İmdi reayaya zulme rızam olma
dığından beylerbeyi ve kaidlerin aldıklan es

•habına reddolunup askerlerimin nizarnı alı

valieri mühimmattan ~<>lmağın buyurdum ki, 
beylerbeyi Haocaç ve Seydi Al•i Eşrefi bi,gay
rihak aldığı malları bir muktezayı şer'i şerif 

tahkik edip sabit olursa eshabına geri veril. 
mesi 'Ve yeniçeri kullarımın ağalan ve kethü
daları yolile kendi içlerinden eyleyip hariçten 
kimse yeniçerilerin arasına karışbrmayıp di
ğer oraôaki askerlerin de nizarn ve intizam-



24 ıevvaJ 979. Cafer Patada aJtmı§ bin lira 
fukara hakkı sabit olmu§tu. Fakat yeni bey
lerbeyi Mustafa Paşa paditahın emrini sakla
IDI§ ve bir icraat yapmamıştı (1). Piyale Pa
ta (981) de Akdenize çıkbğı vakit yolu 
Trablusa uğrarsa bu işi de tahkik edecekti. 
Fakat Afrika sulanna gelmeden geri döndü
ğünden bir şey yapamadı. Mustafa Paşa 980 
ve 981 de donanmanın Alkdenize çıkışlannda 

ııefere hazırlanmış ve Preveze ve lnebahtı ta.. 
raflanndan top malzemesi tedarik edip ge
tirtmitti. 

Tunus fethinde Trablus askerile beraber 
Mustafa Pata pek iyi çalışmış ve harbetmiş
ti. Trablustaki caınii tamir etmiş ve Osmanlı 
padişablan namn)a para Jcestinni§, ahalinin 
refahına çalışmıştır , (2) . 982 de vefat eltti . 

982 de Tunus fethedilmiş ve Haydar Pa
şa beyliğe geçmi§ti. Mustııfa Paşanın vefatı 

üzerine Tunus ve 1Trablus eyaletleri birlikte 
olarak Haydar Paşa tarafından 985 tarihine 
kadar idare olundu. 985 rebiülevvelinin on ııe

kizinden itibaren te.krar iki eyaJet aynldı. 

Dergalu Ali Çakırcrbaşı Hasan Paşa Trablus
garp beylerbeyiliğine tayin olunarak Istanbul
dan gönderildi. Haydarpaşa yalnız Tunus 
beylerbeyi olarak kaldı (3). Fakat Çakırcı 
Ha.san Paşa bu işi beceremedi. 986 da Tunus
ta hakkındaki tikayetlerden dolayı Haydar 
PB§ll b.ldirılarak Trablusgarba getirildi. Hal
buki fenalıklan ve idaresizliği olan 1bir zatın 
yerinin tebdili ne halinin ıslahına ve ne tarzı 
idaresinin iyileşmesine müessir olamaz. Ce
zairde kaidlerin ve sancak beylerinin hepsi 
Türklerden yapılırken Trablusgarpta yerli 
ahaliden de kaidler , yaprlmasına müsamaha 
göisterilmitti. Halbuki bunlar Türkiyeye ta
raftar değildiler. Sonradan tediplerine ihtiyaç 
hasıl oluyordu. Fizan livasına da Elmuntasır 
isminde bir amil tayin, edilmişti. Bu zat 985 
de öldü. Büyük oğlu Nasır .Merzuk ta istik
lii.lini ilan etti. Vergi vermedi. Üzerine aske.r 
gönderildi. Elmuntasırın karısı (Hodet) öldü
rüldü. Naaır ve kardetleri mallannı ve para-

)arına mukayyet olup ·beylerbeyi ve kaidler
den kirnesnelerin hakkı alındığını ve intizam 
ne veçhile tedarik olunduğunu bildiresin. 24 
I§CVVaJ 979. 
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lannı alarak Sudanda (Kitne) nuntakasma 
kaçtılar. Merzuftaki ahali kartı koymamrş ve 
itaat etmişti. (Mami) isminde bir Türk beyi 
konuldu ve maiyyetine biraz asker verilerek 
avdet edildi (4). 

Trablusgarp beylerbeyiliğindeki sancak 
beyleri kendilerine tayin olunan ta:hsisattan 
batka yerlerin hasılatını dahi alarak hazineye 
zarar veriyorlardı. Buna çare olarak Trab
lusgarbm köy, kasaba ve tehirlerinin umum 
varidatırun Trablus defterdarlığınca hazineye 
alınarak berat sahiplerinin istihkaklannın 

Trablusta cari olan akçe hesabile verilmesi 
usul tutuldu (S). 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri. 
numara: 22, sayfa: 97. 

(2) Divaru hümayun m:ihimme defteri, 
numara: 22, sayfa: 45, 46. Trablusgarp bey
lerbeyine hüküm Iri: 

Muka.ddema sadir olan fermanı §erifim 
muktezasınca akçenin kestirilmesi hususuna 
mukayyet olup dikkat ve ihtimarnla müba§e
ret olunup mukadde'ma kesilen akçeler tavla
rup fasit olan makrasla kesilip kal'olup ıyl 

akçe kesrnek üzere olduğun bildirmi~sin. Ak
çe hususuna mukayyet olup ıgayet iyi gürnÜ§
ten iki üslup üzere kat'ettirip fermanı sabı

kım mucibince amel eyliyesin. Kem ve yara
maz güm:.işten kestirmiyesin. 21 muharrem 

:981. 
(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara: 31, sayfa: 207. Bu emrin ayni Tunus 
kısmında zeyledilmiştir. 

( 4) Münhelülazep fi tarihi Trablusgarp. 
(5) Divanr hümayun mühimme defteri, 

numara: 36, sayfa: 76. 
Trablus beyler'beyi Haydara ve defterdar 

Mehmede hükıiim ki: 
Trablusgarp beylerbeyiliğinde beratı hü

mayunumla sancak tasarruf eden ümeranın 

ellerindeki heratları muktezasıru:a ıherbirinin 

istihkakı ne miktar ise oldiyarda cari akçe he
sabı üzerinden berveçhi senet verilmek ricası
nı arzettiğinizden buyurdum ki, Trabluggarp
ta ümeranın •beratlarında mukayyet olan kura 
ve nevahi ve evtan her ne ise zapteyleyip ve 
heratları muktezasınca ne miktar istihkakları 

ise oldiyarda cari olan akçe üzerinden Trab. 
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Haydar Paşa Sus, Monaabr ve Kırvanın 
Trablusa ittihalona uğraştı ve muvaffak oldu. 

Haydar Paşa 
1
zamaru Trablusta her türlü 

fenalığa sahne olmuştur. Trablusgarp, Tunus 

ve Cezayire nisbeten fakirıdir. Meskun yerler 
vahalarla dağiann şimal yamaçları ve baz'ı va

dilerdir. Ekip biçecek yerleri azdır. Burada da 
bükuroetin koyduğu rüsum ve hukuk ve tah

sil tarzı diğer eyaletlerin ayni ~di. Senede iki 
defa tahsilata as'ker çıkarılırdı. Bu asker aha

liye yük oluyor, zulmediyordu. Maamafih aha.. 
li de vergiyi gönül nzasile hiç vermiyordu. 

Gönderilen askerin kabilelerden, ahaliden sü
rüp ve alıp ıgetirdikleri malları, hayvanları 

muti ahaliye pek yüksek fiyatla ve cebren sa
tıp ~arasını alıyorlardı. Bu suretle de ahali 

soyuluyordu. Böylece toplanan paraları bey
lerbeyiler kılıncımız haldadır diyerek cepleri

ne atıyor, hazineye koymuyorlardı. Halbuki 
tahsilata giden askerin yiyeceğini, silahını, 

cephanesini hükumet veriyordu. Bu gibi vergi 
• vermiyenlerden alınan e§oya ve malları o gün. 

kü narka göre satılarak ıbik" hissesinin beyler
beyilere ve askere ve iki hissesinin de miriye 

verilmesine Haydar Paşa zamanında emir 
geldi ( 1). 987 de eyalette şiddetli , bir ıkıtlı'k 
oldu. A§ar ve sair vergi tahsil olunanuyarak 
hükumet çok sıkıntıda kaldı (2). 

Haydar Paşa 1989 da ılatanbula çağırıldı. 

Kefe beylerbeyiliğine tayin olunarak Trablus

tan tebdil edildi. Fakat her nasıl yaptı ise bir 
çaresini bularak tekrar ,Kefe beylerbeyiliğin. 
den Trablıraa nakli mernuriyet etti. Haydar 
Paşa hiç gitmediği Kefe beylerbeyiliğinin 

müjdesini vermemek ve yalnız bir müjde har
cile kurtulmak istedise de muvaffak olama
dı (3). 

Kırvan, - Sus ve Cafsa'nın hangi eyalete 
bağlı olacağı meselesi yine mevzuubahs olu
yordu. Evvelce Tunus tarafından seneliği yet. 

miş bin altına mukataaten Ali, Mehmet ve 
Murat namlanndaki kaidlere verilegelen bu 

ııe)ıirlere son zamanlarda (150) kadar Tunus 

lusgarp hazinesinden nakit verip taallül ettir
miyesin. 22 zilhicce 986. 

yeniçerisi musallat olarak bütün hasılatı ken
dileri 

1 
alıp hazineye bir şey vermediklerini 

Haydar Paşa lstanbula arzederek buralann 

(1) Divanı h•:.imayun mühimme defteri, 
numara: 39, sayfa: 216 . Trablusgarp beyler
beyine hüküm ki: 

Vilayeti Garbın reayasından ve .berriye 
Araplarından .bazılar isyan edip üzerlerindeki 
emvali vermekte teallül eyleyip beylerbeyileri 
asker cemedip cümle askerin levazım.ı da ve
rilmişken üzerlerine varıp garet ettiklerinde 
aldıkları koyun, deve ve sair esbabın beşer al 
tın değerini on ·beşer, yirmişer altına hah na. 
hah reayaya satıp beylerbeyiler kılmcrmızla 

aldık deyu kabzedip min için bir akçe ver
meyip anın g ibi garet olunan emval ve esba
bın narkı cari üzere furuht olunup bir hissesi 
beylerbeyilere ve askere ve iki hissesi ·miriye 
alınmak babında hükmü şerifim verilmesini 
bildirmişsin . Vusul huldukta anın gjb'i husus 
vaki ol~p askerin harç ve levazırnı da miriden 
göröldükten sonra vaki olan ganaimin bir his
sesi askerle beylerbeyilere ve iki hissesinin 
kanun üzere miriye alınması, 12 muharrem 
988. 

(2) Divanı hümayun mühimme defter i, 
numara : 43, sayfa : 231. 

( 3) Divanı ho:.imayun miiliimme defteri, 
numara: 42, sayfa: 239. Cezayir Beylerbey isi 
Kaptan Pa~aya ·hüküm ki : 

Halen Trablusgarp Beylerbeyi Haydara 
Trablusgarp beylerbeyil iği inayet olunup mu
accelen olcanibe varması mühimmattan olma
ğın mumaileyhin vusulünde te rsanei amirem
den beş kadırga tayin eyleyip Kocaeli sancağı 

Beyi Murat Beyle Trablusgarba irsal -- ----· --·- ·· 
27 Safer 989. 

Divaru hümayun mühimme defteri, nu. 
mara : 42, sayfa: 255. l'frablusgarp Beylerbeyi 
Haydar Pa§aya hüküm ki: 

Sana Kefe beylerbeyiliği tevcih oJ.unduk
ta ilam için çe§nigirlerden Şehabeddin tayin 
oyunup badebu Trablusgarp beylerbeyli ği 

inayet olundukta tekrar müjdesine müşai'jn 

ileyh tayin olunmu§tu. Her ikisinin de müj
desine tayin olunmakla eda etmeden gitmek 
murat ediyormuşsun . Gitmeden bikusur eda 
eyliyesin. 12 rebiülevvel 989. 



Trablusa ait olmasını •kabul ettirdi (1). Hal
buki bu beldeler zaten 986 da Trablusa veril. 
mişti. Fakat yeniçeriterin işe kan~ması em
rin İcrasına imkan bırakmanuştı. 

Tunuala Trablusgarp arasındaki münaza
alı yerlerde intizamı idare kalmamıştı. Bura· 
larda kimse ciddi bir alaka ile çalışnuyordu. 
Kimse sahip ve muhafız olmuyordu. Kafsa 
kaidi olan bir zat Molay Ahmet isminde biri
sinin •kiıfir 1 yakasından gelip kasabanın etra. 

fındaki yirmi bin Arabın toplandığını ve ge
rek Trablustan, gerek Tunustan 'kendisine 

imdat olunmadığını lstanbula kadar .yazarak 
asilerin haklarından gelinmesini rica ediyor

du (2). Trablusgarp ahatisi gördükleri zulüm
lerden lstanbula şikayetler yağdınyorlardı. Bu 

fenalığın men'ini divanı hümayun beylerbe
yinden bekliyordu (3). Trablus beylerbeyi 
991 babannda donanma gönderileceğinden 

casuslarla dü~man hakkında doğru malfunat 

alınması ve mıntakasına dikkat etmesi için 
enıir alıyordu ( 4). 

Haydar Paşa 989 dan 992 ye kadar bey. 
lerbeyilik yaptı. Tebdil olunarak yerine (Sa
kızlı) Mehmet Pa şa tayin ,olundu. Mehmet Pa
şanın (993) de Cezayire tayin olunduğu di
vanı hümayundaki kayıtla sabittir. Hammer, 
kitap: 39, sayfa: 135 de Trablus Valisi Ra

mazan Paşadan bahsediyor.• Hammer'e göre 
Ramazan Paşa Trablus valisi olup yeniçerile. 

rin bir isyanında maktul olması üzerine zev
ceai sekiz yüz bin duka ile ( 400) hıristiyan 

köle ve (40) genç kıza baliğ olan serveti met
rukesile lstanbula müteveccihen yola çıkmıştı. 

Gemisi Zantada durarak orada hürmet görmüş 
ve hediyeler verilmiş, tekrar hareket etmişti. 

Venedik Cümhuriyeti donanmasının amirali 
Emmo Kefalonya açıklarında Ramazan Paşa

nın karısının kadırgasına taarruz etti. Gemi
deki (250) Türk askeri öldürüldü. Ramazan 

Paşanın oğlu anasının göğsü Üzerinde keaildi. 
Kırk kıza taarruz edildikten sonra memeleri 

kesile:rek hepai denize atıldı. Bu vahtice me. 
zalim lstanbulda duyulunca Venedik balyozu

nun hayatı tehlikeye düştü. Venedikli Bafa 
(Safiye Sultan) ın himayesi olınaaaydı Yedi-
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kulenin kapıları elçi için açılmıştı. Bu vak'a
dan dolayı tarziye isternek üzere Hasan Ça
vuş bir tehdit mektubu ile Venediğe gönderil. 
di. Senato bir felaketli muharebe başlıyacağı 
korkusite padişahın istediklerini yaptı. Emıno

nun başı kesildi. Ramazan Pa§anın zevcesinin 
kadırgası ve bütün serveti Preveze •kadısına 

verildi. Serbest bırakılmış olan 400 hıristiyan 
kölenin yerine diğerleri konuldu, diyor ve 

bu vak'anın birçok veaikalara dayandığını 

söylüyor ve tarihini ( 1584) gösteriyor ki bu 
tarih hicri (992) ye tesadüf ediyor. Binaena
leyh Haydar PAşadan sonra Rama.zan Paşa ve 

onda:t sonra Mehmet Paşanın beylerbeyliğe 

geldiği anlaşılıyor. 

Cezayirigarp yeniçerileri fstanbula gide. 
r-ek kendi paşalarından şikayet ettiler. Divanı 
hümayun da Trablusgarp beylerbeyini Ceza
yire tayin etti ve müşarünileyhi alıp emin ve 
salim olarak Cezayire götürmelerini bölük 

---------------------
( 1) Di va nı hümayun mühimme defteri, 

numara : 46 , sayfa: I 78. 10 şevval 992. 
(2) Divanı hümayun mühimrne defteri, 

numara: 47, sayfa: 186. Trablusgarp beyler. 
•beyine hüküm ki: 

Kafsa beyi mektup gönderip Iiva
yı mezbur kenduye tevcih olunınazdan bir ay 
evvel livayı mezburda vaki olan ebvabı kale
de nöbetçi olan Tunus kulları çıkarılıp sabı-

kan Tunus beyi ...... ... ... ıMolay Ahmet kafir 
yakasından getirip kalei Kafsa içine 
koyup kendisi tagayyüp eyleyip Kafsa'nın 

etrafında olan yirmi bin miktarı Arabı kendu-
ye muavenet için getirip ............ dahi asker 
cemeylemek •Jzere olmağın feragat olunup 
müşarünileyh Kafsaya tabi Menzilet nam va. 
tan kurbine varıp içeru girmek mümkün olma
yıp Arap cemian isyan üzere olup Tunus ve 
Trablus askerinden de muavenet olmayıp ih
mal ve tekasül olunduğu cihetle mezkur asi
lerin haklarından gelinmek babında rica et
mekle buyurdum ki, vardıkta altarafa acele 
asker ve tüfekendaz gönderesin. 16 h. 990. 

(3) Divam hümayun mühimme defteri. 
numara: 47 , sayfa: 174. 

( 4) Divanı hümayun m:ihimme defteri, 
numara: 44, sayfa 145, 23 muharrem 991. 
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baıılara tenbih ederek yolladı (ı). Mehmet 

Pa§lldan sonra Trablusgarp beylerbeyiliğine 

tayin olunan zat hakkında bir kayıt yoktur. 

Fakat her halde beylerbeyi gönderilmittir. lh

timalki 995 de mazul bulunduğu anlatılan 

Mehmet Pata gelmittir. Yeniçeriler daima 

ahaliye fena muameleden vazgeçmiyorlardı. 

Padi§ah reayanın rencide edilmemesini emre

diyordu (2). Yeniçerilerin hiçbir tarafa ken

diliklerinden nöbetçi (muhafu:) göndenneme. 

leri evvelce de emredilrnitken yine yeniçeriler 

bildikleri gibi hareket ettiklerinden bu bal 

ref'olunmazsa cümle ehli vatan memleketi bı

rakıp gidecekleri lstanbula anedilmit ve 

men'i beylerbeyiye bildirilmitti (3). Kafsa ve 

Sfaks sancaklan son zamanda Tunusa ilhak 

olunmuttu. Trablus askerinin alufelerinin çok 

losını rburalardan hasıl olduğundan Tunusa il· 

hakı müzayekayı intaç ve Kul tayfasının fe

sadını mucip olacağını beylerbeyi divanı hü

mayuna bildirerek ı tekrar Trablusa çevinneğe 

muvaffak olmu§tur (4). Trahlus yeniçerileri. 

nin ağalan evvelce senede bir kere tebdil olu· 

nurken timdi ayda bir , değittirerek miriye za

rar olduğu gibi ahaliye zulüm ve teaddiyi 

mucip olduğunu beylerbeyr arzederek evvelki 

gibi muamele olunmasma ,hüküm aldı (S). Her 

ne sebepten ise ı ı safer 996 da Sfaks'ın Tu

nusa ilhakmdan aarfı nazar olunmuı iken tek

rar Tunusa ~Dıakına 2ı tevval 996 da emir 
geld.i (6). 

Y eniçerilerin azgın b ğı son had de gelmiı

ti. Beytülmali bile kendileri zaptediyorlardı. 

Beylerbeyilere ehemmiyet verilmerneğe ,at
lanmı~b (7). 

Tunus beylerbeyisinin sabık TrabiU'llgarp 

Beylerbeyisi Mehmet Pa§ll ile görülecek Jer'i 

bir davalan vannı,. Bu davaya bile yeniçeriie

rin kan§ması muhtemel görülerek lstanbula 
arzı keyfiyet olunmuı ve (Ahvalleri ,er'ile 

görülüp hak ne ise icra oluntun. Y eniçeriler, 

yayabaplar, böliil&ba§ılar bntmatm) ~-

de yeniçeri ağasına ferman 1 getirilmittir (8). 

Dahilde bu fenalıklan yapbklan gibi Istanbul

dan gelen hükUmet kadırgalanndaki mücrim

leri de alıp sabveriyorlardı. ,Zuama da beyler-

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 58, sayfa: 74. Cezayirigarptan .gelen 
Cezayirigarp yeniçerileri ıbölük başılarına hü. 
küm ki: 

Trablusgarp beylerbeyisi olan Mehmode 
Cezayirigarp beylerbeyiliği tevcih olunmağı11 

lbuyurdum ki, vardıkta an m gibi.... 20 cema
zi yelahır 993. 

(2) Divaru hümayun mühimme defteri, 
numara: 58, sayfa: 225. 17 şevval 993. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 62, sayfa: 141. Trablusgarp beyler
beyine hükolim ki: 

Fetihtenberi vilayet üzerine Kul tayfası 
kendulerinden nöbetçi tayin edegelmeyüb rea
yanın şikayetleri vaki oldukta beylerbeyilere 
gelip hallerini arzeder ve şer'an göriilürdü. Şim
di Kul tayfası reaya üzerine kendileri nöbetçi 
tayin edip göndermekle reayaya envaı teklif 
ve zulüm yapılmakta olup bu zulüm ref'olun
mazsa cümlesi perakende olup dlayı vatan 
etmeleri mukarrerdir deyu sabıkan lbeylerbeyi 
olan Memi Paşa kethüdası haber vermekle 
sabıkı gibi muawele yapılıp zulmün ref'i 'ba
bında. Gurrei muharrem 996. 

( 4) Di va nı hümayun mühimme defteri, 
numara: 62, sayfa: 149, ll safer 996. 

(5) Divanı hiimayun mühimme defteri, 
numara: 62, sayfa: 149, l ll safer 996. 

(6) Divaru ·hümayun mühimme defteri, 
numara: 64, sayfa: ll 6, 21 ~evval 996. 

(7) Divanı hUmayun mühimme defteri. 
numara: 62, sayfa: 127. Trablusgarp beyler
beyine hiikıllm ki: 

Trablus fethindenberi Haydar Paşa za
manına gelince vaki olan beytülmalı kadimden 
olageldiği üzere beylerbeyiter zaptedip halen 

.beytülmalı zapt için Kul tayfası ken-dilerinden 
adam tayin edip zaptettiklerin sabıkan beyler
lbeyi olan Memi Pa anın kethüdası haber ver
miş olmağla ......... ,. Zilhicce 995. 

(8) Divanı hümayun mUhimme defteri, 
numara: 62, sayfa: 126. 



beyilerini tanımaz olmuşlardı. Beylerbeyilerin 
itlerine müdahale ediyorlardı ( 1). 

Cezayir, Tunus ve Trablu$ eyaJetleri bi. 
ribirine her suretle muavenet etmek mevkiinde 
ve zanıretinde oldukJan halde Trablusgarp 
beylerbeyi Tunus beylerbeyinin birkaç zaruret 
halinde kendisinden as'ker istemesini çekemi
yerek Tunusa asker giderse vilayet boş kalır. 
Zarar erişmek ihtimali vardır diye lstanbula 
maru.zatta bulunarak başka yere gitmemek 
için emir istihsal etmişti (2). Bu maruzatta 
müessir olan yeniçeri zorbaları olması mu
hakkak gibidir. 

Y eniçerilerin fenairkları Cezayirde, Tu. 
nusta ve Trablusta ayni idi. Yalnız şiddetleri 
başlarındaki paşalann kudretine göre değişi

yordu. Şehirde her türlü fenabğı yaptıklan gi
bi civar kasabalara da nöbetçi yani muhafız 
olarak gönderdikleri askerlerin yapmadığı 

kalmıyordu. Zenginlerin zulüm ve işkence ile 
mallannı alıyorlar, her yeniçeri ağası ve bey
lerbeyi tebdilinde alüfelerine zammettirerek 
hazineyi soyuyorlar. Ziyafet parası diye ahali
ye musallat oluyorlardı. Beylerbeyinden en 

adi nefere <kadar herkes kudretince zulümde 
müşterekti. Bu hal artık ahalide tahammüle 
takat lbırakmamışb. Bu sırada Taeurada Yab. 
ya bin Y ab ya Süveydan isminde birisi mehdi 
olmak iddiaaile meydana çıkınca canı yanan 
halk bununla 1birleşti. Yeniçeriler bu umumi 
ittihada 1karşı duramıyacaklannı anlıyarak ve 
ayan ve etrafı da kendilerine uydurarak ls
tanbula hali bildirir bir mahzar yazdılar, yol
ladılar ( 3). 

(1) D . H. M. No: 62, sayfa: 127. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 62, sayfa : 149. Trablusgarp Beyler
beyine hülıılim ki: 

Matekaddemde Trablus ve Cezayir beyler
beyileri bir yere koşuntu olmayıp idarelerinde. 
ki vilayeti kendi askerlerile deryaya çıkıp 

hıfzü har1ıset ederlerken halen rrunus Beyler
beyi Hüseyin Paşa , zikrolunan beylerbeyileri 
kenduye kuşentu edip bile eşmek için emir. 
ler ihraç ettirip oltakdirce vilayet hali kalıp 

zarar erişmek ihtimali olduğun bildirmişsin. 

Buyurdum ki Trablus sair yerler gibi olma
yıp beylerbeyisi ve sancak beyleri daima hıf.zii 
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harasette olup ahara gitmemek ehemmi mü
himmattan olmakla üslubu sabık üzere amel 
olunması. ll safer 996. 

(3) Divaru hümayun mühimme defteri, 
numara : 64 , sayfa: '177, 178, 179, 180. Trab. 
!us lbeylerbeyine, vilayet meşayihine, kul ağa
larına, yeniçeri tayfasına, Tunus beylerbeyine 
hükmü hümayun (arapça ve türkçe): 

Trablus beylerbeyi, 'KJul tayfası ve ayan 
ve eşrafı arzı mahzar gönderip Trablusta 
Yahya bin Yahya nam bir kirnesne mehdi na
mına zuhur edip yanına havasına tabi bazı er 
kiya cemedip kendi Cirbe canibine gidip ye. 
rine adam koyup ibu adam ile yanında olanlar 
cenge müba~eret edip vilayeti mezburede olan 
kullarım da mezburlerle mukabele edip bin
den ziyadesini katiedip lakin henüz def'olma
yıp ihtilalden hali olmadığından ve ııimdiki 

halde derya mevsimi ,geçmiş olup evvelbabarda 
asker gönderilecek olup Tunustan muavenet 
edilmesi emrolunmuştur. Trablustaki asker ve 
meşayih dahi eşkiyanın tenkili için sarfı gay-
ret etmeleri. .... .. .... . 15 da 996. 

Tunusa yazılan hükümde ise Trablu~tan 
adam ve mektup gelip muavenet istenilirse 
beylerbeyinin ya .kendisinin gitmesi yahut ye
rine birisini göndermesi yazılmıştır. 

Nafahatülmiskiye bu vak'ayı şöyle anla
tıyor: 

[Yahya (996 - 1588) de kendi adamlarm
dan fakat kendisine rakip birisi tarafından 
öldürülmüş Nial adlı mürabıt onun yerine geç
mişti (1589 nisan) . Türkler şehre kapanmıt
lar<lı. Eşkiya haziranda şehire girdiler. Türk. 
ler iç kaleye kapandılar. Asiler 1Malta tarika
ti reisi Hugue de Loubens de Verdalles'ten si
lah ve cephane alm~lar ve imdat istemişler

di ve daha mühim imdat bekliyorlardı. Bu sı
rada Osmanlı donanınası ıgeldi. Mehdi ahali. 
yi askerliğe almış, vergi toplamış, Tiirkleri 
epeyce hırpalamış, kaleden huruçlarını tardel
miş ve yalruz bir günde (1.800) kişi öldü,re
rek büyük şöhret almıştı. Fakat kendi zevki
ni de unutmıyarak en asil ailelerin en güzel 
kızlanm haremine doldurmuştu . Kendisi sert 
ve kaba lbir adamdı. Dereler gibi kan a:krtıyor
du. Türklerin zulmlinti kaldrnp adalet yapa. 
cağını vaadetmişken aksini yapmağa baıta

mııtı. ] 
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Yahya Trablustaki ahatiyi kıyam ettir
dikten sonra iysanın k~mandasını mutemet bir 
adarnma vererek kendisi Cirbeyi de ayaklan
dırmağa gitmişti. Y eniçerilerin asilere karşı 

hareketi muvaffakıyetsizliğe uğradı. Bozuldu· 
lar. Kaçıp Trablus kalesine girdiler. Fakat 
ahali de pe§lerini bırakıruyarak gelip şehri 

kutattılar. lstanbula •gönderilen arzı mahzara 
gelen cevapta derya mevsimi geçtiğinden me. 
ıayih ve yeniçerilerin asilere mukabelesi ve 
Tunustan imdat iilenilmesi bildirilmitti. Hün
lc:i.r Trablushılara bu cevabı vermelde beraber 
kaptan pa§Bya gönderdiği emirle de bu husus
taki fikir ve mütaleasını istiyor, birkaç 'kadır

ga göndererek göz dağı vermek mi, yoksa 
eheınıniyet vermeyip babara bırakmak mı 

münasip olduğunu soruyordu (1). 
Kaptanr Derya Hasan Paıa bu kıt ta hiç 

bir te§ebbü11te bulunmadı. 

Trablus 996 kışında kendi batına kaldı. 

Usat aralaryndaki ittifaksızlıktan dolayı ıehri 
kuşatmalarmdan bir fayda elde edemediler. 
997 de Kaptanı Derya Hasan Pata SO kadırga 

ve. müstevfi Jaskerle Trablusa hareket etti. Ca. 
fer Paıa bu askere serdar tayin edilmitti (2). 
Antalya, Sakız, lnebahb, Selanik, Midilli san
caklan beyleri askerlerile bu harekete ittirak 
etmi,lerdi. Donanma Trablusa vannca etkiya 
kaçtı. Tunustan kara tarilcile asker gelmitti. 
Kaptan Patanın Istanbuldan getirdiği askerle 
asileri dağıtıp sahraya doğru kovaladılar. Ya-

lancı Mehdi kartı koymak istedise de muvaf
fak olamadı. Yine bozuldu. Sahranm içlerine 
daldı. Mehdinin taraflarlarmdan iki yüz kiti 
Taeurada öldürüldü (3). lsyanın neden çık

tığı tahkik edildi. Kul tayfasının ve hakiınle.. 
rin reayaya fevkalade zulüm ve teaddisi oldu
ğu anlaııldı. Etkiyanın takibi için Üzerlerine 
a&ker gönderildi. Fakat bu sırada dü~man do
nanmasmın mevcudiyeti haber alındı. Kaptan 
pafa bu donanmanın mevcudiyetini ve nereye 
teveccüh edeceğini bilmemekle beraber endi-

§eYe düttü. Donanmanın bir kısmı eski ve 
ağır gemilerdi. Bunlann en evvel ileriden gön
derilmesini tensip etti. Kış ta yaklatmı§tı. Do.. 
nanmanın diğer faııl kısmile münasip bir yer
de kıtlamağı istizan etti. Padi§M ahalinin zu
lümden vikayesini ve yeniçerilerin hakkındaki 

muamelenin yapılmasını kaptan paşaya havale 
ediyordu. Bu hale sebep olan beylerbeyi Meh
met Paşa aziolunarak yerine Cezayir Beyler-

(1) Mühimme defteri, numara: 64, say
fa : 176. Kaptan Paşaya hüküm ki : 

Haliyen Trablusıgarptan kalita ile Mehmet 
gelip Trablusta Mehdi narnma bazı eşkiya zu. 
hur edip Trablus askerile cenk edip binden 
ziyade eşkiya kılıçtan geçirilip maahaza fitne 
ve fesatları defolmayıp ahaiii memleketi ihlal 
üzere oldukların Trablus -beylerbeyisi, ka.dısı, 

ve sair ahali ve eşraf arzı mahzar gönderdik
leri ecilden lazım ve m;ihim olduğu üzere hü
kümler yazılıp geru müşarünileyh Kaid Meh
metle berveçhi istical Trablusgarba irsal 
olunmUI~ tur. Lakin bu bapta dahi fikrin nedir? 
Olvilayetin ahvaline senin vukufun vardır . 

Halen deryanın zamanı geçmıştır amma bu 
hususta şimdiden tedarik olmayınca müfsidi 
mezburun fesatları yevmen feyevmen ziyade 
olmakla sonradan bir külli arnele muhtaç ol
maz mı? Yanında olan kadıııgalardan bir iki 
üç miktarı kadıııga bile gönderHip asker ve 
yardım geldi erişti deyu sıytü sada olmakla 
müfsidi mezbur canibine havfü heras müstev. 
li olup inayeti bakla def'ıli refleri hususna se
bep ve hadi olmaz mı? Yoksa şimdilik çokluk 
nesne olmayıp derya el vermemekle yanında 
olan gemileri ıbazı beru yakadan bir münasip 
yerde kışiatıp irsaline veya derya elverdiği 

grbi gönderilmesi mi münasiptir buyurdum ki 
vanncak bu bapta onat veçhile mukayyet olup 
tefekkür ve teemmül edip el 'iyazübillahitaala 
ırz ve namusau saltanata m ugayir bir vazı 
suclur etmeden terlariki babında mecdü sai 
olup veçhi münasip tedarik edip ana göre 
amel eyliyesin ve ne veçhile oldu ğun yazıp 

bildiresin. 15 da 996. 

(2) Tuhfetülkibar. sayfa: 99 da 996 sene
si zilhicce sonlannda Yahya zuhur edip birkaç 
bin askerle kaleye musallat olduğ~nu ve re
biülahırda [ (997) olacak) Cezay ir Beylerbeyi 
Ahmet Paşayı katiettiğini ve kaptan paşanın 
(998) varıp kat! ve memleketi ~errinden kur
tarıp başını getirdiğini yaz ıyor. Halbuki fer
manlar gösteriyor ki Hasan Paşa 997 de git. 
miştir ve başrnı getirememiştir. 

(3) Nafahatillmiskiye. 



beyi fstanköylü Ahmet Paıa tayin edilmiş. 

ti 997 (1). 
Kaptanı Derya Ha&an , Paşanın tahkikatı 

Mehdinin muvaffakıyetine ve ahalinin ona uy
maaına Beylerbeyi Mehmet Patanın zulmü se
bep olduğunu meydana çrkarmı§tı; zulüm do
layıaile bazı etraf memleketi bile terkedip 
çıkmak Üzere idiler. Mehmet Paşanın zen
ginlerden hapis ve işkence ederek borç namile 
para aldığı ter'an &abit olmu§tu (2). Tersa
r•e emini Mustafa Ağanın on altı bin, Hacı Ca
fer isminde bir zatın otuz altı bin, Tercüman 
Mehmedin ve oğullannın on bin ve daha bir. 
çok müslümaniann hayli albnlannı aldığı an
laşılmıştı. 

Hünkar bu paraların k.iffesinin geri alı

nıp sahiplerine verilme'Sini ve Mehmet Paşa
nın mukayyet ve mahpus olarak lstanbula ge
tirilmesini irade etmişti (3). Fakat bununla i§ 
bitmiyordu. Trablustaki yeniçerilerin artık ıs. 

lahı mümkünaüz hale gelmiş oldukları görül
müştü. Kaptan paşa bunların hepsinin değiş

tirilmesini tensip ederek Istanbuldan (300) 
yeniçeri ve topçu ve (100) humbaracı ve kala. 
fatçı ve {200) cebeci ile diğer muhtelif sınıf
lardan ( 450) kişi istedi. Divanı hümayunca 
bunların hepsi tasvip olundu. lnzibatı bozuL 
muif olan askerin lstanbula getirilmesini ve 

oraya gönderilmiş olan askerden matlup mik
tarın nöbetçi tarikile alakonulmasını ve yeni 
askerin ahaliye zulmetmiyerek ne alırlarsa 

narh veçhile paralannı vermelerinin tenbih 
edilmesini padişah kaptan paşaya bildiriyor
du {4). 

Fakat yine kış gelmiş, eşkiya reisi ele ge
çirilememiş ve usatla beraber içeri çekilmiş, 

isyan tamamile söndürülememişti. Derya mev

simi geçtiğinden kaptan paşa lstanbula döne
ceki. lstanköylü Ahmet Paşa Cezayirden ge

lerek idareyi eline almıştı. Tunus beylerbeyi. 
ne ve Trablus beylerbeyine kendi mevcutlari-

{1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 66, sayfa : 9. Kaptan Hasan Paşaya 
hüküm ki 

Donanınayı hümayunumla deryaya salıp 

Trablusgarp üzerine müstevli olup Mehdi na. 
mına zuhur eden müfsidin üzerine teveccüh 
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olunup rüZJglir muvafakatİ ile imkan veçhile 
varılıp müfsidi mezbur asakiri nusret measir
den agah olduğu gibi başların alıp firar ettiği 
ve müfsidi mezbur olcanibe müstevli olduğuna 
bais ve sebeb reayaya Kul tayfasının ve ha
kimin fevkaliide zu)tim ve teaddisi olduğun ve 
üzerlerine asker gönderilip inayeti hakla ele 
.getirilmesine say üzere olduğun ve küffann 
donanınası söylenir amma ne miktar olup ne 
mahalle teveccüh edecekleri malilm olmadığı 
ve yanında olan gemilerin bazısı köhne ve 
ağır gemiler olmakla intihap olunup kll§ı eriş

meden mukaddem ileri gönderilmesini müna. 
sip olduğunu ve kış karip olmakla fermanı hü
mayun olursa münasip bir yerde kışlanması 

hususuna ve sair olcanibe müteallik ve askerin 
ahvaline müteferri ne demiş isen cümlesi alet
lafsil payei seririme arzolundu. Buyurdum Iki 
vardıkta sen dahi dikkat ve 'basiret .üzere olup 
reaya ve herayanın refahı ve hakimierin zu
lüm ve teaddilerinin ref'i ve olcanipte olan ku
lun münasip olduğu üzere tedariki hususuna 
,gayret edesin. Trablus beylerbeyliği Cezayir 
Beylerbeyisi Alırnede verilmiştir. M'uaccelen 
getirip reayayı hiHifı şer rencide etmemesini 
tenbih edesin. 4 da 997. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 66, sayfa: 10, 14 zilhicce 997. 

(3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 66, sayfa: 10, 4 zilhicce 997 . 

( 4) Divanı hümayun m:ihimme defteri, 
numara: 66, sayfa ll , 4 zilhicce 997. Kaptan 
paşaya hüküm ki: 

Mehdiye ahalinin tebaiyeti hakimin ve 
kulun zulmünden olduğunu yazmııı ve eski 
kulun kaHesinin ihracile yeniden İstanbuldan 
üç yüz yeniçeri ve topçu ve yüz humbaracı ve 
kalafatçı ve iki yüz ıcebeci ve sair münasip 
tayfalardan dört yüz elli ki~Ji istemişsin. Bu• 
yurdum ki bu bapta basiret ıüzere olup oltaraf
taki kul tayfasının cümlesini gemilere koyup 
getiresin. Olserhatte ettikleri hizmetleri mu. 
kabelesinde hallerine göre riayet olunalar. An
ların yerine ilam ettiğin üzere yeniçeri ve cew 
beci ve topçu ve sair tayfalardan nöbetçi ta
rikile alakoyasın. Oradakilere abaliye zulmet
meyip ne alırlarsa narh veçhile parasını ver. 
melerini tenbih edesin. 4 zilhicce 997. 
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le isyanm tenkiline gayret etmeleri tenbih 
olunuyordu (1). 

Donanma döndü. Trablus muhasarada gi
bi idi. Binaenaleyh Tunustan gelecek askerin, 
zahiresini lrendi beraberinde getirmesi icap 
ediyordu. Trablusa yardım olunması Mısır 

beylerbeyine de bildirilmi, we oradan da Der
vi' Pa,a oğlu Mehmet Pqa Llwmandasında bir 
miktar asker gönderilmitti (2). 

fstanköylü ~met Pqa kendi askeri ve 
Tunus ve Mısır kuvvetlerile asilerin üzerine 
yürüdü. Muharebecle e§kiya dağıbldı, fakat 
Alırnet Pa§a da §ehit oldu (998) (3). 

, 9198 senesi yazında Trabluaa ne donanma 
ve kuvvet ve ne de beylerbeyi gönderilmedi. 
Padi§ahm mııkayyet ve mahpus olarak lstan
bula göncl:erihnesini ıferman eyledjği eski bey. 
leıbeyi Mehmet Paja her nasılsa orada kal
mı§b. Bu zat eski fenalı1dannı unuttunnak 
için çok çalıfb. Asiler üzerine ·hayli ·muvaffa
kıyetler kazandı; fakat .barut, at ve zahire 
kalmaımtb. Bunların gönderilmesini Istanbul
dan istedi. !Dört bq yüz at ve harçlık ile ls
kenderiyede mevcut ıbaruttan üç y!iiz kantar 
ve kafi miktarda buğday ~önderilmesi için Mı. 
sır beylet'beyine hükınü hümayun gönderil
di (4) . Bu sene de i.syanla uğratmakla geçti. 
Erreai sene'de (999) ,isyan devam etti ve 'Mı
sır askeri memleketlerine döndü. Mehmet Pa
§8 ve Tlllllus Beylerbeyi Hüseyin Pa§alara 
etkiyanın def'i için emirler geliyordu (S)._ 
Mehmet Pa§a (1000) senesi cemaziyelevveli
nin yinni ikisinde asilerin tamamile temizlen. 
diğini ve reaya ve herayanın asude hal olduk
larını, lstanbula bildiriyordu (6). 

Y eniçerilerin azgın lıklannın ve pa§alann 
tamamın mucip olduğu isyan dört ı.sene 

kan dökülmesinden sonra teskin olunabildi. 
Falrat Trablusta da kıtlde vardı. Tun.usun 
Trablusa yakın yerlerinden zahire gönderite
rek ~qeye yardnn edilmek mecburiyeri hasıl 
oldu (7). 

E§inya periıan edilmi, olmakla beraber 
yine meydana çtkmalan ihtimal dahilinde ol
duğundan böyle bir halde alelacele yardım 

edilmesi Tunus beylerbeyine emrediliyor
du (8). ıMebdi nanıma çıkım, olan Yahyanm 
Mehamid kabilesi ıeyhi (bin Nur) la son za
manlarda aruı açılarak (bin Nur) bir rün 

Y ah yayı yeniçerilere teslim etmi§ ve hemen 
idam edilerek kafası lstanbula gönderilıniıtir. 
Bin Nurun hizmeti takdir olunarak eviadı Nü
veyrden §eyh olan adam Trablusa her geldik
çe bir top ablarak selamianması ve vali tara
fından resmen hil'at giy'dirilmesi karar altına 
alınmı§tı. Bu ıknar son zamana ıkadar ba·ki kal
ım§h. Her sene rebiülevvelin on ikisinde Me-

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 66, sayfa: 11, 4 zilhicce 997 . 

(2) Divam hümayun mJhimme defteri, 
numara : 68, sayfa: 16. 

(3) Ahmet Paşanın şehadetini Selanikli 
Mustafa Efendi Tarihi sayfa: 266: [Ahmet 
Paşa üstüne Hiini merkum huruç edip paşa da 
güzide ithaile arnade iken bikazayı taala 
barut mahzenine ateş düşüp pa:§a ithaile şehit 
oldu.] diyor. 1 

Grammont ise muharebe esnasında bir 
mızrak darbesile vefat ettiğini yazıyor. 

( 4) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 6 7, sayfa: 98. 

(5) Divaru hümayun mühimme defteri, 
numara 69, sayıfa: 18. 

(6) Yahyanın ne suretle ve nasıl imha 
olunduğu bilinemiyor. Tarihi ibni Galbun ve 
Menhi)iilazap Yahyanın Mehamid şeyhi ile 
arası açılıp merkum şeyh tarafından tutulup 
yeniçerilere teslim olunduğunu ve hemen ba. 
şı kesilip lstanbula ıgönderildiğini ve Selanikli 
Mustafa Efendi ise Ahmet Paşanın şehadetin
den sonra asker düşman üzerine gidip eşkıya
yı mağlilp ve serdarları olan habisi ele geçi
rip derisini yüzerek kalita ile !stanbula gön
derdiklerini ve merkum Yahyanın taylesanile 
heyeti hariciyesi bir nice eyyam Sultan Be. 
yazıt camii avlusunda mukaddema remmallık 

ettiği mahalde kazıkta cilvegeri alem olup her
kes tenıaşa ettiğini ve Trablusa Üveys Paşa
zade Mehmet Paşa 998 senesi evabınnda ta
yin olunduğunu yazıyorlar. Yalnız isyanrn ta
mamile söndürülmesi yukarıdaki tarihte oldu. 
ğu divanı hümayun mühimme defteri numara: 
69, sayfa: 131 kaydile muhakkaktır. 

(7) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 69, sayfa : 153. Evaili C. 1000. 

(8) Divaru hümayun mlihimme defteri, 
numara: 69, sayfa: 153. 



hamid ka·bilesinin eviadı Nüveyr sütalesin
den olan teyhi rikibında kabile efradı olduğu 

halde davullar çalmarak resmen makamı viia
yete gelir ve leendisine bil'at giydirilir, aliye

ler verilirdi ( 1) • 
Trablusta Kuloğullan - ;d1P.içerilerin 

yerli kıztarla evlenmelerinden 'doğ~o.ted'cukla

ra Cezayirde olduğu gibi burada da )o..Uioğlu 

derlerdi. Bunlar zaman geçtikçe çoğalmıtlardı. 

1318 senesine kadar bir sınıfı mahsus halinde 

mevcut idiler. Alavfe, 'Men§iye, Sahil, Raki
at, Aziziye ( Re§fane) nahiyelerinde oturur

lardı. Hükumet tarahndan tayin edilmit olan 

bir ba§ağa marifetile idare olunurlardı. Vili. 

yelin resmi polis ve jandarması sur dahilinde
ki ~hre münhasır olup surun .dı§arrsın~i 

inzibat Kuloğullanna aitti. Adiiye sur hari
cindeki §ahıslan başağalık marifetile celbe

derdi. Elli altını§ bini mütecaviz olan Kulo

ğullannın tabi bulunduğu ba§ağalık 1317 • 1318 

senesinde Vali Hahz Mehmet Pata tara.fmdan 
lağvedilerek evveli Nevabii Er~ ve sonra 

da (Aziziye) kazası teşkil olundu (2). 

Kuloğullan kendi imtiyazlannın ilgasına 

ve yapılmak istenilen emlak ve nüfus yazıl
ması ve tapu yapılması hususlanna kartı !koy

mak ve giden heyete silih kullanmak gibi ta§
kınlıklar yaptılar. 

Hafız Paşa ikumandan Recep Pa§llya emir 

vererek Sukulcumaya asker yolladı. Bir gün 
ufak bir müııademe oldu. Birkaç tehitle meııele 

yah§tınldı. Sahil nahiyesinin ileri gelenlerin

den (12) kiti Bingaziye sürüldü. Bundan son. 

ra bütün hükumet muamelatı yapıldı. HükU-
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met Trablus tebrinin dı§ansma da hakim ol
du. Vilayet merkezile civar ahalisini tqkil 

eden bu Kuloğullan teci ve cesur olup iyi aü

vari idiler. Vali Narruk Pata zamanında (Ha

midiye) alayları tetkilatı yapılarak senede bir. 

kaç ay ailah altma gelerek -'ivari ve piyade 
talimleri göaterilirdi. 

Trablusgarpuı lrorsanlı.k - Trabluagarp 
gemicileri de Tunus ve Cezayirliler gibi kor
sanlığa atılmıtlardı. ıMemleketin idaresine 

büyÜk yardımları oluyordu. Fakat gerek Mı

sırla hemhudut olmasından ve gerek Osmanlı 
memleketine , yalanlığından dolay muahedeli 
devletlere çok ııata§&mıyorlardı. latanbul bü

kumetinin nüfuzu diğer Garp eya]etlerine 

nisbeten burada daha ziyade geçiyordu. Carp · 
ta bulunan Avrupa hükumetlerinin gemileri 

Trablus sulanndan az miktarda geçiyorlardı. 

Cezayir ve Tunuıı leventlerinin elinden kurtu.. 
lup ta Trabluslularm eline düten gemiler az
dı. Maamafih Trablusgarp korsanlan habn 

sayılacak bi!" kuvvettiler. Beylerbey ilerio 

bunlara verdiği ehenuniyet nisbetinde ganaim 
alıyorlardı. 

Trablusgarp donanınası daima donanma

yı hümayuna iltihak için verilen emirlere ita

at ederek gelip birleşmit ve kuvveti nisbetinde 

faydalı olmu§tur. 

(ı) Trablusgarp Tarihi (Hasan Safi), 
sayfa: 4'1, Tarihi 1bni Gulbun, Menhilülazap, 
Fi Tarihi Trablusgarp. 

(2) Trablusgarp Tarihi (Hasan Safi), 
sayfa: +3. 

-4-

1 000 den sonra 

Yahya is yanı yatıttınlchktan sonra sabık 

beylerbeyi Mehmet Paf&Jitn bir müddet eyale

ti idare etmit olması ağiebi ihtimaldir. Belki 

sonraki hizmetlerile eski fenalıklan unutulmut 

ve memleketin vaziyeti dolayıaile latnbuldan 

gitrneğe kimse talip olmadığından memuriye. 

tinde devamına Nkut edilmittir. Daha 14 zil

hicce 999 tarihinde (kendi zamanmda olan 

Kul ınevacinibinin hüanü tedbir ile tedariki) 

bir hüküınle yazılmıt olmaaı aeyyiab aaire.i-
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ainin üzerine bir örtij örtüldüğünü gösteri
yor (1). 1000 tarihinde (22 C. 1000) Tunus 

' ve Trablusa gönderilen emirde Mehmet Pa
taya hitap edilmi§tir. Eyaletin asilerden ·kur. 
tanidığını M'ehmet Pa§a arz~trniştir. 1003 ta
rihinde Memi Pata Trablus beylerbeyi oldu. 
Trablus donanmaaile hareket edip Aya Mav
rede donanınayı hümayunla birle,ti. Bu hıu:e
•ketini Trablus ayan ve e~ı tehlikeli gönnü§
lerdi. Çünkü dahilden bir isyan ihtimali vardı. 
Fakat Merni Paıa bunlan dinlemedi. Trablus 
Kadısı ~mi Paıa geldiğindenberi (ıeriat ve 
kanuna muhalif bir ferde zulüm ve teaddi et. 
meyip Icemali adalet üzere hareket edip vila
yet halkı rıza ve tükran üzere olduklannı) pa
ctişaba arzebniJti (2). 

Bu esnada Cirbe adası Trablus eyaJetine 
tabi idi. Burası bir sancak sayılıyordu. Mehmet 
isminde bir beyi vardı. Mehmet Bey iki se
nedenberi vergi vermiyor ve yapbrdİğı kalita 
ile Kerkene, Sfaks sahillerini vurup kendi 
ahaJimizin malını yağma ediyordu (3) . Memi 
Pt~§a bunun izalesine uğra§b. Fakat fenalık 

bununla bitmiyordu. Eski yeniçeriler gitrnitti. 

Lakin yeni gelenler de onlann adetine uy
mutlardı. Yine istedikleri yerlere nöbetçi na. 
mile ve beylerbeyine danıtmadan 20, 30 ne
Ferlik kıt'alar koyarıdı: ahaliye kendilerini bes
letiyor ve türlü adlarla onlan soyuyorlardİ. 

Kaidler ve onların maiyyetleri ahaliye zulme
diyorlardı. Asi kabileler üzerine asker gön
derilerek koyunlan ve sair hayvanatı ganimet 
olarak alınıyordu. Sonra kıymetinden birkaç 
misli bir narb konularak ahaliye cebren sah. 
lıyordu. Daha bin türlü eziyet icat olunuyordu. 
Aha.li memleketlerini bırakıp kaçmak mecbu
riyetinck Jcalmı tb ( 4). Bu halleri ahali ve 
müftü latanbula biJdiriyor, Istanbuldan yap
mayın, adam gönderir tahkik ettirir ve sizi 
ukubata uğratınm diye emirler geliyor, fakat 
kimse aldınruyordu. 

~i Pata (yahut Mehmet Paşa) 1003 
senesinde çıkanlan donanınaya serdar tayin 
edilmitti. Kıt gelerek mevsim geçtiğinden ve 
Trablusun çıkardığı feryatlardan dolayı Meh

met Pa§Bnrn donanmayı Monasbr aancağı be
yi Murat Beye bırakarak kendisinin alelacele 
Tl'tlbluaa dönıne.i emrolWUDuttu (5). 

1003 den 1123 tarihine kadar olan yüz 
yirmi senelik müddet Trabluagarbın en karan. 
lık ve karı§ık devridir. Divan mühimme def
terleri kayıtlannda bir iki hükümden başka şey 
yoktur. Elde •bulunan bir iki tarihte de biribi
rine zıt ·; ' · nnt vardır. En tafsilatlı olan 
(Münl:- ":{tı. r-:ı> Fi Tarihi Tarablusgarb) ın 
ya:ıld·l'. lt.~ birçoğu, divan kuyudalına göre, 
doğıi.,( değildir. Divan kuyudalı olmıyan za-

(1 ) Divanı hlimayun mühimme defteriı 

numara: 68, sayfa : 16. 14 /da 999 . Selanikl i 
Mustafa E'fendi Tarihinde 998 de T rablusa 
Üveys Paşazade Mehmet Paşanın tayin olun
duğunu yazıyor . İh t imalki bu Mehmet Paşa 
Üveys Paşazade~ir. 

(2 ) Divan ı hümayun mühimme defteri, 
numara : 72, sayfa: 8. 24 safer 1003. 

( 3) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 72, sayfa: 24. Selhi rebiüUihır • 1003 . 

( 4) D i va nı hümayun mühimme defteri, 
numara :72, sayfa : 140, 247; numara : 73, say
fa : 491. 

(5) Divanı hümayun m:ihimme defteri, 
numara : 73, sayfa : 447 . Trablusgarp beylerbe· 
yisi olan M emi Paşaya hüküm ki: 

Sen ya rar olup derya caniplerinde olan 
serha t ve sair -derya ahvaline vakıf olduğundan 

vezaretle kaptanım olan H alil Paşaya kayma
kam tayin edip donanma gemilerinde olan 
yeniçeri, cebeci, topçu, zuama ve erbabı tima. 
ra ve bilcümle asakiri mansuremi veçhi miina
sip gördüğün üzere istihdam edip küffan ha
kisar gemilerinden ve gayrıdan derya sahille
rinde ve ku'rb:inde olan memaliki mahrusuma 
zarar ve güzend erişt>irmekten ihtiyat eyliyesin. 
Şevval 1003. 

Mühimme defteri, numara : 78. sayfa : 
498, Trablusgarp beylerbeyisi olup donanma
yı hümayunu ma serdar tayin olunan Mehmet 
Paşaya hüküm ki: 

Tehir ve terahi etmeyip donanınayı Me. 
zestre sancağı beyi olan M u rat dame izzeye 
ısmarlayıp sen alelacele beylerbeyiliğe varıp , 

bıfzü haraseti memleket ve siyaneti ra'yet ba
bında dakika fevtetmeyip ve elzemülarz olan 
hususları ilamdan hali olnuyasın. 2 zilhicce 
1003. 



manlarda da bu tarihin yazdıklarına şüphe ile 
bakılmak tabiidir. Maamafih bu müddet için
de gelip geçen dayılar, paşalar ve vak'ala ... 
hakkında en çok mahimat veren de 1budur. 
Tarihi ibni Galebun ve Sicilli Osmani ve sair 
kayıtlarla tevafuk edenler tesbit edilmiş ve 
hiçbir yerde bulunınıyan kısım da mecburen 

2~1 

alınmıştır. Bu devirde bazan Istanbuldan bey. 
lerbeyiler gelerek dayı ile beraber bulunmll.§, 
bazan daydar kendi başianna kalmıt ve bazan 
dayılara paşalık verilerek paıa daydık hüküm 
sürmüıtür. 

Memi Paıadan sonra Karamanlı Ahmet 
Beye kadar 25 dayı eyaletin batına geçmittir. 

-5-

Dayılar ciPvri 

Trablusun ilk dayısının adı Sefer Dayı
dır (1). Trablusgarp ocağı yeniçerileri Memi 
Paşadan sonra gelen valiyi işe kanştırnuyarak 
(1012 - 1603) de Sefer Dayıyı hükümetin ba
şına geçirmişlerdir. Sefer Dayı azim sahibi bir 
adamdı. Kendisine muhalif olan büyü.kl.eri öl. 
dürdü. Yeniçerileri yıldırdı, ıslah etti. Bu icra
atile ahalinin hoşnutluğunu celbetti. 

(1015 . 1606) da Taeuraldar ayaklanarak 
başlarına Üveys adında birisini getirdiler. 
(Benu Refia) kabilesi de bunlara uydu. 
Geldi çadırlannı Taeura etrafına kurdular. Da
yı bunlan yatıştırmak için Üzerlerine asker 

...yolladı; asileri muhasara etti. Içerdekiler şid
detle kendilerini müdafaa ettiklerinden mesele 
uzadı . Fakat bir hayvan meselesinden dolayı 
Tacuralılarla Benu Refia'nın arası açıldı. 

Benu Refia kabilesi çadırlannı kaldırıp çe
kildiler. Taeuraldar yalnız kalınca Üzerlerine 
yapılan hücumla itaat altına alındılar. Asker 
külliyetli ganimet ile Trablusa döndü. 

Fizan da iatiklal davaama kalknuıtı. Ora
ya da bir kuvvet gönderildi. Bu asker, asi olan 
(Ennasır) ın on bin kişilik kuvvetile Beksir (2) 
mevkiinde karşılaştılar. Ilk hücumda yeniçeri. 
ler bozgunluk gösterdilerse de teikrar geride 
toplanarak ilerlediler ve En n asır ordusunu mağ. 

lüp ettiler. Ennasır öldürtiildü. Askeri dağıl

dı. Kardeşi Ettahir ibn Elmuntasır aileaile 
beraber Sudana kaçtılar. Merzuk ta itaate gir. 
di ve Haaan Ennial biraz askerle Fizan kaidi 

olarak tayin edildi. A.sker geri döndü. (1202 -
1613) de Fizanidar tekrar isyan etmit ve Et
tahir bin Elmuntasırı başianna geçirmişlerdi. 

Tacuralılar da ayaklanrnıılardı. Bunlara tid
detli bir darbe vurmak lazımdı. Sefer Dayı 
evveli. Taeura Üzerine yürüdü. Asileri mağlüp 

ederek şehri yıktı ve yaktı, bütün mallannı ve 
· hayvanları;, alarak geri döndü. 

Ahali ve Sefer Dayıyı çekemiyen bazı 

ocaklılar birJeterek 1 stanbula şikayet etti
ler (3). 

(1023 _ 1614) de Kaptanı Derya Halil 
Paşa 2 cemaziyelahırda Trablusgarba geldi. 
Hakkındaki şikayetlerden ve donanma geli

§~nden dolayı kuşkulanmış olan Sefer Dayı 

donanınayı limana sokmamak istemitti. 

Kaptan paşa dayıya itimat vererek, hüsnü 
tedbir ittihaz ederek gemiye getirdi ve deııU. 
re vurdu. Dayının taraftarları ve akrabaları 

kapıları kapatarak müdafaaya kalkıttılar- Bazı 

şeyhler araya girdiler. Sefer Dayıya ~ ve. 

rildi. Donanma askeri de karaya çıktı. Sefer 
Dayı divana getirilerek hakkındaki tikiyetle

rin esası soruldu, dinlendi. Gasbettiği .gemile
rin ve milann defteri yapıldı. Ki.ffeai hüJı.ü. 

metçe zaptedildi. Sonra ıkaptan paşa kale ha. 

ricinde otak kurdu. Uulema, sadat ve ahali 

( 1) IMünhilülazap Fi Tarihi Trablus
garp ) , (Tarihi ibni Galebun) da ilk dayının is
mi Süleyman Dayı olarak yazılmıştır. Halbuki 
Tuhfetülkibar sayfa 104 de ve Ahmet Rasim 
Bey Osmanlı Tarihinde Sefer Dayı diye kay· 
detrniştir. Menhilülazabın mercii de ibni Gale
bun'dur. Binaenaleyh Tuhfetülkibar daha zi. 
yade itimada layık görülerek 'Sefer Da yı 1 ola
rak alınmıştır. 

(2) Beksir mevkii Ümmülbutla Reınle 
arasında Elzigen köyünden bir gün)ük uzakta
dır. 

(3) Tarihi ibni Galbun, Münhilülazap, 
Trablusgarp Tarihi. 



22! 

gelip dayının gaaıp, katil olduğunu iddia et
iiler. Burada da davalan görüldü. Katil ve 
gasp maddeleri teacil edildi. lzaJesi lazım ol
duğu meydana çıkb (1). Katline ter'an fet
va verildi. Kale kapısına ası~dı. Donanma ce. 

' maziyelahırın onımcu günü geri döndü (2). 

Bu icraat bir dereceye kadar yeniçeriie
rin gözünü korkuttu. Yeni intihap ettikleri 
dayı biraz adalet yolunda yürüdü. Fakat ye
niçeriler bunu da kendileri öldiirdüler (3). 

(1026 - 1617) de latanbuldan ' beylerbe
liğe Şerif Pa§ll isminde birisi gelerek (1035 -
1625) tarihine kadar viliyeti idare ' etti. 1035 
de yeniçeriler yine ayaklandılar. Pa§llyı hü
kumet konağında sardılar. Sonra tutup lstau. 
bula yolladılar ve Ramazan adlı birisini dayı
lığa çıkardılar. Ramazan Dayı aciz bir adamdı. 
Sakızlı Mühtedi Mehmet isminde birisi Rama
zan Dayı ile uyu§tU. lıstifa ettirdi. Kendisi 
dayılığa geçti (1035 _ 1628). 

Mehmet Dayı dirayetli, zeki bir zatb. 
Devam edip gelen muharebe ve kantıklıkla. 
nn memleketi harap ve perİ§811 ettiğini görü
yordu. Memleketin iman için para lazımdı. 
Trablustaki korsanlıklar Tunus ve Cezayir gi
bi çok varidat getirmiyordu. Binaenaleyh ınem
leketi yine kendi ahaliai marnur etmek lazım 
geliyordu. Umum ahaliye ufak bir vergi ve 
tehre girip çıkan eıya ve erzaka gümrük res. 
mi koydu. Hurma ve zeytin ağaçlannın her 
tanesine yılda bir yumurta ve sonra yirmi 
para alınmasına emir verdi. Bu suretle Trab
lu•garpta ahaliye ilk vergi bu tarzda konul
du (4) . 

Memleketin uayitinin muhafazası ve ica
bında müdalaa ve muhafazası yalnız yeniçeri. 
lerle mümkün olamıyacağını takdir ederek 
ahaliden de aüvari askeri yapb. 

Makul nizarnlar ve usuller koyarak Trab
lulun kantık devrini unutturdu. Fakat ufak 
bir hastalığı e1nasında maiyyetinde olan bir 
ecnebi doktor tarafından zehirlenerek öldü 
(1040 - 1630) ve Turgut Pap türbeşine gö. 
müldü (S) . Mehmet Dayı ınemlekette 11lahat, 
iymarat yapını§, halkı rahatlandımut ve Ba
bıiliye müracaat ederek beylerbeyiliie tayin 
edilmit ve Mehmet IPil§a olmuttu (6). 

Mehmet Paıarun yerine akrabaarndan Sa-

kızlı Osman. dayılığa geçti. Osman Dayı Melı. 
met Patanın koyduğu vergiyi kaldırdı. Kadı
Iann (Bitirme) diye terekelerden aldıklan 

binde kırk yedi kuru,un alınmasını bile me

netti. Makamı saltanata yazdığı arizada alıa

linin ittifakı ve askerin intihabı ile Trablus 
valiliği kendisine veı·ildiğinden memuriyelinin 
tasdikini iatirham etti. Gelen fermanda memle
ketin imarı, kalelerio tecdidi, ·gemilerin tez'yi
di tartlarile valiliği tasdik olunmuttu. Osman 
Pa§ll bu tartiara riayet etti. Az zaman içinde 
Trablua tezgahlarında (24) gemi yapbrdı. Si
lahlandırdı, denize çıkardı ve deniz cenklerin
de töhret kazandı. Fakat sonralan adalet yo.. 
lunu bıraktı, zulme başladı (7). 

(1043 - 1633) de Tavurga ahalisi Cir ibn 
Musa isminde birisinin kumandasında olarak 
isyan ettiler ve mezkur senenin nihayetinde 
Ahmet bin Abdülhadi isminde birisi Mısırdan 
Cebeli Ahdar ve Uelaya taarru~ etti. O sman 
Bey bunların üzerine giderek bozdu ve ka
çırdı. 

(1044 - 1634) de _( Vadiülecal) ahaliai 
Fizana muaallat olan (Tahir bin Elmuntasır). 

dan ,§ikiyete Trabluaa bir heyet gönderdiler. 
Osman Pa§ll bu heyetle beraber küçük bir kuv
vet gönderdi. Bu asker Tahiri yine Sudana 
kovdu. Ahmet bin Hüveydülharmani isminde 
bir kaid biraz askerle Merzukta bırakılarak 

avdet edildi. 

(1046 - 1636) da Tahirin kardeşinin oğ

lu Mehmet Cehim gelip Merzuku muhasara 
etti. Kaid Ahmet bin Hüveydi Osman Pa~ 

( 1) Tarihi Naima, cilt: 2, sayfa: 116. 

(2) Tarihi ibni Galebun sefer Dayının 
-geminin çarmıhına asıldığını yazıyorsa da 
Tuhfetülkibar ve Naimanın söylediği daha şa
yanı kabuldür. 

(3) Bu dayının ismini Tarihi ibni Gale. 
bun yaznuyor. 

(4) Tarihi ibni Galebun. 
(5) Tarihi ibni Galebun. 
(6) Paşalığın ne zaman verildi ği bilinmi. 

yor. Münhilillazap Mehmet Pa§<lnın vefatı ta
rihini ( 1059) olarak yazıyorsa da ibni Galebu
nun kaydı tercih edildi. 

(7) İbni Galebu.n. 



dan imdat istedi. Gönderilen imdat kuvveti 
yaklatınca Cehim çekilip gitti. Fakat Şeyh 
Ali Elhadiri vaaıtasile Osman Pap.ya haber 
yollıyarak Merzuk amilliği kendisine verilirse 
diğer arniller gibi Osmanlı biikumetinin muti 
bir memuru olacağını vaadettiğinden bu uzak 
mıntaka ile her vakit uğratmak zahmetinden 
kurtulmak için arnilliğe tayin olundu ( 1). 

Osman Pa§a evvela adaletle ite batlamı§, 
Mehmet Pa§anın ıkoyduğu hafif vergileri bile 
kaldırımtken kuvvet bulunca zalimleıti. Evve
la vergileri z!iyadelettirdi. Ahali sıkıntıya düt
~ü. Sonra tüccarların İ§.İne karııtı. Hariçten 
gelen bütün malları kendisi alıp yüksek fiyat. 
larla tüccara devretmeği adet edindi. Bundan 
da hem tüccar ve hem ahali zarar ediyordu. 
Kazaların amilliğini mezada koyduı. Iktidar 
gözetrniyerek çdk verene sattı. Kazaları alan 
mültezim gibi arniller de gittikleri yerleri ,aoy
mağa çalıttılar. Kileyi iki kat büyülttü. Mah
sulatı yerli kile ile ölçtürüp a§.Annı kendi yap
tırdığı rbüyük kile ile ölçüp aldı. Cöz koyduğu 
arazi ve emlaki sahibi ile pazarlık ederek pa. 
rasını mahkeme huzurunda verip ferağı ic
ra ettirdikten sonra mahkemeden çıkınca mal 
sahibinden cebren parasını geri alıyordu. Kor
sanlıktan ve sair yerlerden alınan ganimet mal

Iarına hakiki bedelinin birkaç misli narh ko. 
yarak o fiyatla tüccara zorla satıyol'du. Kaid
ler, arniller de buna uyarak ahaliyi aoymağa 
koyulmutlardı. Osman Pa§Anm bu zulmü aha
liye kartı olduğundan yeniçeriler ses çrkarrnı
yorlardı. Onlar da ellerinden geldiği, güçlerL 
nin yettiği kadar istifadelerine bakıyorlardı. 

(1082 - 1671) de Osman Pata denize çık
tı. Çok kıymetli mal yüklü dört ge.rni ganimet 
ettiler. Pap. bu mallardan askerin hissesini 
vermerneğe kalkı§tı . Bunun üzerine yeniçeri
ler isyan ederek kaleye kapandılar (1083 -
1672 muharrem &'Urresi). Pll§a ve taraftarlari
le aaker arasında sekiz gün kavga olmuttu. 
Pata galebe ederniyeceğini anlayınca kendisi
ni zehirliyerek öldü. Osman PA§a paditahın 

seEere davetlerine icabet etmi,t ve Trablus do. 
nanmasını göndermit ti. (1054 - 1644) de 
Trablua ve Tunus reisieri seEere çağrnlnutlar· 
dt. Bu iki eyaletin sekiz parça çekdiri ve 
kadırı-aları 12 rebiülevvel (1055 • 1645) de 

gerü fer ile gelip Sakı.zda büyük donanma ile 
birletmitler ve ümerası hil'atlar giyerek Cirit 
seferine gitmitlerdi (2) . 

(1078 • 1667 25 zilkade) de altı kıt'a 

Trablus kalyonu Hanyada aerdara iltihak edip 
korsan Corco'yu ele getirrneğe memur edil· 
rnitlerdi (3). Kalyonlar dütmaru Keaendire, 
Selanik, Agriboz sularmda arıyorlardı. Yunda 
adasından kalkıp Midilli adaaı önünde Zitoo 
burnunda Corciyo'nun üç kalyonla volta vur
duğunu haber alarak üzerine yÜrüdüler. Mu· 
harebeye batladılar. Üç geminin birisi büyük 
ve üç fenerli Yenedile kalyonu idi. tfrablua 
kalyonlan bunu ortaya aldılar. Kaptan pqa 
da yetitti. Corciyo'nun kalyonuna hiicum etti. 
Akp.ma kadar .kalyon üzerinde muharebe ol. 
du. Corciyo öldürüldü. Fak.at aktam da ,olmut· 
tu. Fakat sabaha kadar muharebeyi bıralana
yıp döğii:§tüler. Alesseher zaptettiler. Içinde 
sağ kalmıt olan 1 18 muharip hıristiyan esir 
edildi ve gemide prangalı olan 134 miialüman 
esiri .kurtanldı. 

Venedik kalyonunda kalmıt olan 150 ki.. 
§İ de esir edildi. Gemi top güllelerinden delik 

detik olduğundan toplan ve cephanesi ve sair 
alatlan alındıktan aonra hattı (4). 

Osman PA§Anın Trablusta birçok hayrab 

ve bir mescidi ve bir medresesi ve ba!ka ev· 
kafı vardır. 

Osrnan Dayı - Yeniçeriler Osman Pa
p.nın yerine (Osman Enevhli) adh birisini 

dayı ve Ali Kaptanı da kihya yaptılar. Osman 

Dayı dindar ve fazı! bir adamdı. Fakat deniz
de seEerde bulunan Mısırlı oğlu lbrahim Trab

lusa dönünce bu i.ntihaba itiraz etti. Osman 
Dayıyı azi ve sonra katiettiler (1083 - 1672). 

Bali ÇavU§ - Bali Çavutu dayı ve Mua
tafa Pehlivanı da k.ihyalığa intihap ett.iler 
(1083 - 1672). Yeni dayı her tarafa amillt:T, 
memurlar göndererek asayıtı muhafazaya 
uğrattı. Askere emrini, sözünü ıreçirmeğe 

(ı l ) Münhilülazap Fi Tarihi Trablusgarp 
( 2 ) Tuhfe tülkibar sayfa: 116. 
( 3) Georgio Vitali. 
(4) Sil~dar Tarihi sayfa: 480. 
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bqlach. Bali Çavu,un bıı iyi itleri Tunus Da
yısı Hamude Patanın oğlu Murat Beyin 
Trabhua taarruzile, yarım kaldı. Bali Çavuş 
kendilerinin sebep olmadıkları bu taarruza 
kartı koymak için mevcut askeri alarak kar
tılanna çıktı. Fakat Trablus yeniçerileri çok 
zayiata uğrıyarak kaleye çekildiler. Murat 
Bey geldi, lkaleyi kuşattı. Memleketin uleması, 
eşrafı, ayanı ç~karak ıMurat Beyin yanına git. 
tiler. Kavgadan vazgeçmesini, müslüman ka
nı dökülmemesini rica ettiler. Murat Bey de 
kabul ederek döndü, Tunusa gitti. 

Bu tehlikeyi anlattıktan sonra Bati Ça
vuş mevkiini sağlam ıbuldu. Osman Dayının 

İngilizlerle yapmış olduğu sulhü bozdu. Beş 
gemi donattı; (lstanköylü Büyük Mustafa), 
(Mısırlı oğlu İbrahim), (Karadağlı Ömer), 
(Turgutlu Ahmet) kaptan !<umandalarında 

sefere çıkardı. Fakat dönüşlerini göremedi. 
(22 safer 1086- 1675) de öldü (1). 

Mustafa Pelılivan - Bati Çavu§un ye
rine Mustafa Pehlivan dayı ve Tokatlı Süley. 
man kabya oldu. Bu sırada Trablusgarp do
nanması bir hıristiyan harp gemisini .ganimet 
alarak dönmüştü. Reisler kendilerinin reyi 
alınmamı§ olan Mustafa Pehlivanı beğenmedi
ler. Divan toplandı. Müziakereler oldu. Netice
de pehlivanı aziedip Cirbe adasına sürdüler. 

Mısırlı oğlıı lbrahinı - Dayılığa Mı
sırlı oğlu ·lbrahim ve ıkahyalığına da Rumelili 
Abdülfettahı münasip gördüler. Mustafa Peh. 
livanın daydığı on be§ gün sÜrmÜ§tÜ (2). lb
rahim Dayı cesur, adil ve fenalara 'karşı şid

detli idi. Her tarafta emniyet tesis etti. Kale-. 
leri tamir ettirdi. (Burcu Şuap) ı yeniden yap
brdı. Donanınayı ziyadeleıtirdi. Trablus kor
sanlan denizlerde yeniden kuvvetlerini gös
termeğe, adlannı duyurmağa başladılar. Oç 
lngili•· gemisini tutarak.Mısır hududuna götü
rüp içindeki mallan sattılar. 

İbrahim Dayı memleketi iyi bir idare aL . 
tma sokmu§ iken lstanköylü Büyük Mustafa 
dayının aleyhinde tahrikatla uğratıyordu (3) . 
İbrahim Dayının yeniçerilerin dine karşı ria
yetmliklerini ho§ görmemesi yeniçeriterin 
hiddetini mucip olı»yordu. Ham sofu diye da
yının aleyhinde bulunuyorlardı. Ihrahim Dayı 
bu fesatları haber aldı. Bir .gün Jı..yabna kas-

tedeceklerini anlıyarak donanma ile lskenderi
yeye ve oradan lstanbula · gitti. Sadrazama 
müracaatle tra:blus beylerbeyiliğine inha olun. 
du. Padi§ah ta bunu ve Tunus ıbeyleııbeyiliği

ne tayin olunan Mehmet Hafsi Paşayı birer 
kapıcı başı ile ve 9 kalyondan mürekkep bir 
donanma ile 10 cemaziyelabır 1087 de memu
riyetlerine gönderdi. Kapıcı başı ,Mehmet Ağa 
donanma ile 8 zilkade 1087 de otu!Z kişilik bir 
Trablus heyeti ile beraber lstanbula geldi. 
Trablus ahalisi bir mahzar yapmışlar, gönder
mişlerdi. Beylerbeyiliğe tayin olunan Mısırlı 
oğlu lbrahim evvelce vali iken zulüm ve tead
dide bulunduğunda., dolayı kendisine emni. 
yetleri olmadığı beyanile Ihrahim Paşayı ka
bul etmemişlerdi. Tunus ta Mehmet Hafsiyi 
kabul etmemişti. Bu mesele hakkında sadra
zamın konağında yapılan müzakerede bu uzak 
memleketler ahalisinin miilayim tutulması ka
rarlaşmış ve Trablus ayanının söyledikleri ka
bul olunarak memleketlerine iade olunınuşlar. 
dı. (Tarihi Raşit: cilt 1, sayfa: 331). 

lııebol,;,lu İbrahim Çelebi - İbrahim 
Dayının kaçbğı duyulunca asker toplanarak 
Inebolulu İbrahim Çelebiyi (4) dayı ve Ende
runlu Abmedi de kahya yaptılar. lskenderi
yeye gitmi§ olan donanma geri geldi. Fakat 
yine reisler itiraza kalktılar. Reisler kendileri 
yok iken yeniçeriterin alelacele yaptıkları in
tihapları bozmakla ıkendi kudretlerini göster
miş oluyorlardı. İbrahim Çelebi azlolundu. Oç 
gün dayılığı vardır. 

İstanköylü Büyük Mustafa - Bütün 

entrikalar lstanköylü 'Büyük Mustafanın dayı 

olmak hırsından çıkıyordu. Dayılığı ken
disine teklif ettiler. Evvela kabul etmek is
temedi, çekindi. Bu yapma istiğnalardan mak. 
sadı bazı ıartlarla dayılığa geçmekti. Serket-

(1) Münhilülazap Fi Tarihi Trablusgarp 
(2) İbni Galebun on gün diyor. Sicilli Os. 

mant Mustala Pehlivanm dayılığını (1083) 
tarihinde gösteriyorsa da ibni Galebun ve 
Müııhilülazap (1086) da olduğundan müttefik. 
tirler. 

(3) Münhilülazap. 

( 4) Tarihi ibni Galebun Moralı ve Mün
hilülazap lnebolulu diyor. 



!erin tedibi, kimseaizlerin hakkının alınması, 

sair itlerde müstakil olması, itine kimse ka
rıtmaması tartile dayıhğı kabul etti. Cesur, 
tiddetli, tedbirli gemicilerdendi. Dediği gibi 
memleketi iyiliğe doğru yürütüyordu. Fakat 
( 1088 - 1677) saferinin gurresinde vebadan 
·oldü (1). 

O.muın Dayı - Mustafanın yerine geti
rilen Vekilharç Osman Dayı ya§h bir zattı. 
(1089 _ 1678) rebiülevvelinin nihayetinde 
öldü. 

Demirci Ak Mehmet - Buna Mehmet 
Timur da diyorlar. Osman dayının yerine 
Anadolulu Ak Mehmet geldi. Kahyalığa Uzun 
Ahmet tayin o!undu. Bu sırada ,bir askeri ku
mandanlığı ihdas olunarak ehemmiyet almış
tı. Ak Mehmedin zamanında kumandan Aba
za Hüseyin idi. Hazinedarlık Mahmut Ağaya 
verildi. Iyi huylu ve merhametli görünen Ak 
Mehmet dayılığa geçince ve kendisini kuvvet
li görünce asıl huylarını meydana çıkardı. Za. 
Jim ve gasıp oldu. Memleket ayaklandı. Dayı
yı istemediler. Dayınm kahyası, hazinedan ve 
Ümeradan Arnavut Halil Bey, Dabag Mehmet, 
Ali Kaptan daymın azli için ittifak etmi§lerdi. 
Cirbeye sürülen Mustafa .Pehlivan kaçıp gel
mit ve taraflarlarile bulu§Brak Cebeli Garbi 
nahiyelerine ilerlemi§, orada ( Mehamid) kabi
lesi Araplarile birleşip isyan bayrağını açmı§
b. Gıryanlılar da layarn etmitlerdi. Bunların 

batında da dayının tayin etmit olduğu kaid 
bulunuyordu. 

Ak Mehmet asilerin üstüne Ahaz.a Hüae. 
yin kumandasile as~er gönderdi. Fakat asker 
muharebeye gideceklerine, dayının aleyhine 
döndüler ve dayılıktan indirdiler (1093 -
1682). 

Ak Mehmedin daydığında Trabluslul.arm 
kalyonlarına Fransızların taarruzu epeyce lbir 
meaele olmuttu. 

(7 recep 1092 - 1681) pertembe günü 
9 Trablus kalyonu Sakız limanında emin ve 
müsterih yatıyorlardı. Sekiz Fransız kalyonu 
limana doğru geliyordu. Trablus kaptanları 
Fransızlann kendi üzerlerine geldiklerini kale 
dizdarına haber verdiler. Fakat kale topları
nın kundağı olmadığmdan atılamazdr. Diz
darın da elinden batka ·bir §ey gelmiyordu. 
Franaız kalyonlan bu Oamanlı limanmda 
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Trablus gemilerini topa tuttular. Ahaliden ve 
askerden (110) kiti öldü. (800) kiti yaralan. 
dı. Fransız konsolosu donanmaya giderek 
maksatlarını sordu. Trablus kalyonlarının tes
limini istediklerini söylediler. Sakız kaduı 

meaeleyi lstanbula yazdı. Bozoklu Muatafa 
Pata Istanbuldan meselenin halline gönderil
di. Fransızlar Trablus gemilerinin teaJimini 
istediler ve ahaliye yaptıkları zararları ödiye
ceklerini vaadettiler. Mustafa Paşa da tahki
katının neticesini latanbula bildirdi. Muhabe. 
re kapısı açıldı. Meaele uzadı. Fransaya da 
yazıldı. Nihayet iki tarafın biribirine hediye
ler vermesi ve Fransızların ,iytizarı suretile it 
kapandı. Fransadan da kendi gemilerine emiı· 
geldi. Mustafa Pa§a iki tarafı barııtırdı. Iki 
donanmadaki esirler değişildi. Fransızlar biraz 
da tazminat vererek çekilip gittiler. Trablua 
kalyonlan da uğradıklan hasarı tamir için 
kaldılar. Istanbuldan tamire lilZim olan ke
reste, direk, halt, yelken gönderildi. Gemiler 
tamir olunup denize açıldılar (2). 

Abııza Hüseyin - Ak Mehmedin yeri
ne Ahaz.a Hüseyin dayı oldu. Kendisinden 
münhal ikalan kumandanlığa da Murat Beyi 
geçirdi. Muradın yükselmesine uğra§tı. Hüse
yin Dayı reyinde ve azminde acizdi. Fizan 
arnili Ennecip bir Mehmet bin Cehim vergi 
vermiyordu .Anıavut Murat Bey kafi asker. 
le (Cedit - Vadan - Delim) yolile Fizana ha
reket etti (3). 

Asi ıkaid Murat Beyin istikba.line çıktı. 
Arnana düttü. Murat Bey de teminat vererek 
birlikte Merzuka girdiler. Murat Bey tehire 
girince kardetliii bozdu. Amilin hazinesini 
ve tüccarların malını ve parasını toplayıp ıra
liben geri geldi. Avdetinde kendisine iyilik 
yapmıt olan Ahaz.a Hüseyin dayıyı tutbırup 
Cirbeye sürdü. Yerine Cezayir askeri iimera. 

(1) iMünhilülazap. 

(2) !Mehmet Ağa Tarihi, sayfa: 744. 
(3) (Vadan) kufre vahasında ve Sok-

narun §arkındadrr. (Delim) Merzukun 6 saat 
uzağındadır. Trablustaki Türk dayılan Trab. 
lus - Fizan seferini pek çok defalar yapmı§lar 
ve Fizanın isyanlannı kolaylıkla bastırmı§
lardır. 

Şimali Afrika ; 1 S 
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sından Abdullah getirildi (15 cemaziyelihır 

1093 - 1682). 
Abdullah Dayının yalnız ismi vardı. Bü

tün kuvvet Murat Beyde idi. Asker Murat 
Beyin istibdadındaıı çok bizar idiler. Dayının 
bu zata müessir olmadığını görünce dayıya 
hücum ederek sürdüler ve dayılığr lzmirli Ha
cı Abdullaha verdiler. Fakat bu dayı da evvel
ki gibi Murat Beyin sözünden çıkamıyordu. 
lspanyollar Trablusgarptaki karıııklığı ve bu. 
nun neticesi olarak hasıl olan zifiyeti görü
yorlardı. Memleketin İstiliisı için en muvafık 
zamanın gelmiş olduğuna hükmederek bir 
donanma gönderdiler. Donanma (1093 - 1682) 
senesi cemaziyelarunnm sonunda geldi. Trab
lusu abluka etti ve topa tuttu. Y eniçerilerin 
serkeşliği, dayıların iktidarsızlığı, himmetsiz
liği memleketin muhafaza ve müdafaa vasıta. 
larının hazırlanmasını ihmal ettirmiş, kaleler, 
istihkimlar harap ve muhafazaaız kalmıştı. 

Bu taarruz ve bu hal karşısında ahaliyi korku 
ve dehşet sarmıştı. Dayı bir meclis yaptı. 

Ayan ve ümerayı topladı. Fikirlerini sordu. 

Bazıları müdafaa edilmesini teklif ettiler. Ba· 
zılan Murat Beyle müşavere edilmesine rey 
verdiler. Murat Bey şehri ıbırakarak bir saat 
mesafede kiin (Hani) mevkiinin müdafaaya 
elverişli olması dolayıaile oraya çekilmek re
yinde idi. Maaıruüıh ayan ve eşrafı memleketi 
sulh yapınağa da teşvik ediyordu. Müzakere, 
müıavere sonunda lspanyolların teklifinin ka
bulü karargir oldu. lspanyollar Trablusa bir 
konsolos koydular. Ispanya tebaasının her ye
re kundura i,le gir-ebilmesi ve bir islim ile müra· 
faalan iktiza ederse mahkemei şer'iyeye gidil
miyerek davalannın konsoloshanede görülmesi 
tartlarını havi bir muahede imza ettiler (1). 
Bu vak'a üzerine lzmirli Hacı Abdullah dayı 
da aziedilerek (1094 - 1683) de Terzi lbra· 
him dayı oldu. (1093) senesi içinde Abaza 
Hasan \2) lve Rumelili Abdullah ve lzmirli 
Hacı Abdullah dayılrk yapmıştılar. 

Yeniçerilerin senede biııkaç dayı değiştir
diğinden haberi olmıyan Istanbul, Arnavut 
Halil Paşa isminde bir zab beylerbeyi olarak 
Trablusa göndermişti. Halil Pa§a Trablusa 
gelip te hükiimetin 'batka ellerde olduğunu 
görünce hayrette kaldı. Yeniçeriler de gönde
rilen beylerbeyini iade ederek hükiimetle bir 

mesele çıkarnıağı istemediler. Işlerine karış
mamak §18rtile resmen beylerbeyilik makamı
nı işgal etmesine razı oldular. lbrahim Dayı
nın kumandanlığına Saka! Delisi Mehmet Ağa 
ve kahyalığına Kalayer Hüseyin tayin edilmiş. 
ti. Murat Bey Taeura tarafına çekilerek is
yan etmişti. lbrahim Dayı Mehmet Ağa ku
mandasile Murat Beyin üzerine asker sev

ketti. Mehamid urbanı da askere yardımcı ol
du. Taeura yakınlarında ~urat Bey taraftarla. 
rile olan muharebede Murat Bey öldürüldü. 
Taraftarları da dağıldı. İbrahim Dayı ve Ha
lil Paşa birlikte hükumeti idare ettiler. ( 1098 . 
1686) zilhiccesinde yeniçeriler ayaklandılar. 
lbrahirn Dayıyı aziederek yerine Imam Meh
medi Dayıyı intihap ettiler (3). 

lbrahim Dayının zamanı idaresinde en 
mühim vak'a Fransızların Trablus şehrini 

bombardıman etmesidir. Mareşal (Destree) 
(1097 - 1685) de şehrin önüne gelerek Trab. 
lusgarplıların Fransızlara olan teaddiyatını 
cezalandırmak için şehri topa tutmuş ve kal
kıp gitmiştir (4) . Halil Paşanın yerine de bu 
sırada lstanbulca beylerbeyiliğe Mehmet Paşa 

• tayin olunarak geldi. 

\ 

Mehmet Pa§a şedit ve azimli bir zattı. 

Kaleleri kuvvetlendirdj ve donanmanın ziya. 
le§mesine çalıtşı. Sur içindeki camii şerifi ve 
(Sukuttürk - Türk çarşısı) nı yaptırdı. Bu 
çarşı Trablusun en muntazam çar§ısı

dır. [ (1118) ıde vefatında kendi yaptırmış oL 
duğu camiin yanına gömülmüştür (5). 

Mehmet Paşa da yı olan ( Şaibülayn Ka· 
radağlı İmam Mehmed) i de adalet yolunu 
tutmağa te§vik ediyordu. lspanyollarla yapıl· 
mı§ olan muahede lspanyol konsolosuna hak
kı hakimiyet vermiş olduğundan Mehmet Pa
şa bunun fesholunmasını dayıya tavaiye ile 

(1) İbni Galebun, İspanyolların Trablusa 
konsolos koymasını ve iki maddelik muahede. 
nin kabul ettirilmesini Halil Paşa zamanında 
gösteriyor. 

(2) Abaza Hasan ismını Münhilülazap 
(Hüseyin) yazıyor. Fakat daha eski olan ibni 
Galebunun yazdığı kabul edildi. 

(3) Münhilülazap. 
( 4) Forbige. 
(5) Hasan Safi Beyin Trablus larihi. 



feshettirdi. İspanyollar bu imtiyazlarının tek
rar alınması için Trablus önüne on beş harp 
gemisi gönderdiler. Sulh zamanmda azamet
lerinden dünyalara sığarnıyan yeniçeriler 
dütmana ıkarşı uzlaşmak taraftarı oldular. Es
ki muahedeyi kabul ettikten maada İspanyol
Iann hatınnı ho§ etmek için bazı hediyeler 
bile verilmesini teklif ettiler. Fakat Mehmet 
Pata karşı durmak taraftarı idi. Ahaliden ile
ri gelenleri para ile elde ederek Ispanya do· 
nanmasına mukabele etti ve donanma bir şey 
yapmadan kalkıp gitti. Fakat çok geçmeden 
daha kuvvetli olarak tekrar geldi. Iki islam 
gemisini zaptetti. Bu defa kartı koymak için 
Mehmet Patanın nüfuzu askeri ve ahaliyi ik. 
naa kafi gelmedi. Muahede cebren yeniden 
imza olundu. İspanyol ve Trabluslu esirler de
ği§tirildi. Fazla kalan esirlerin herbiri için 
150 riyal verilmesi kararlaştı. (1 101 - 1689) da 
Mehmet Paşanın yerine eski Cezayir beyler· 
beyisi Isınail Paşa .a:eldi (1). Diğer yıllarda 

olduğu gibi bu sene de donanınayı hümayuna 
gelmeleri için Garp ocaklarına emir verilmi~
ti. Beylerbeyine bir elbise ve dayı ile yeniçe. 
ri ağasına hil'atler ve gazilere dağıtılmak 

üzere yedi bin altın gelmitti. Paşa be§ gemi 
donatarak gazaya gönderdi. Bunlar bir gemi 
alarak döndüler. Bundan sonra korsanlık 

epeyce vüs'at aldı. (1105) de Cezayir Dayısı 
Şahanın Tunusa tecavüzünden Trabluslular da 
Cezayiriiierin tarafını iltizam ederek askerle 
onlara yardım etmişlerdi. Tunualular bu hu
husuau ve Cezayirlilerle Trablualulann memle. 
kete din düşmanlanndan ziyade fenalık et
tiklerini padişaha yazmışlardı. Paditah ta ba
nşmaları için ocaklara fermanlar göndenni' 
ve huzuru hiilmayunda şer'an davaları görül. 
rnek üzere vekilierini yollamaları ve Sakızın 
düşman elinden kurtanlması için gemilerile 
gelmelerini emreylemişti. 18 cemaziyelahır 

1106 da Deatari Mehmet Pa§a Trablus ve Mu
suldan mazul Ömer Pa§a da Cezayir beyler· 
beyiliğine tayin olunup ocaklann aralarını 

bulmalan tavsiyeaile gönderildiler (2). 
1106 da Fizan arnili Ennasır yine isyan 

etti. Yusuf Bey kumandasile asl<er gönderilip 
taraftarları peritan ve kendisi elde edilerek 
Trablusa getirildi ve Fizana Mehmet Bey is
minde birisi tayin olundu. 
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1107 de Fizanblar yine ayaklandılar. Su
dandan Temim ibni Cahim adında birisini ken
dilerine reis yaptılar. Tekrar asker gönderilip 
Temim kaçırıldı. Fakat merkum etrafta dola
şarak halkı ve hükumeti taciz ediyordu. Fi· 
zanda taraftarı ve nüfuzu çok olan Nasırın 

hükumete muti olmak §llrtile gönderilmesi fay· 
dalı görülerek malıpesten çıkarılıp Fizan 
amilliğine gönderildi; o taraflar da sükunete 
erdi. Bu sene zarfında donanınayı hümayunla 
birleşrnek üzere beş Trablus kalyonu lstanbu
la gitti ve yolda giderken Cezayirlilerin, Ve. 
nedlklilerin bu kalyonile iki §ehtiyeaine rast· 
gelip biraz muharebeden sonra her üçünü de 
aldığı haberini lstanbula götürdü (3). (1108) 
den Sert civarında Mansur bin Halife adlı bir 
asi türedi; etrafına hayli adam topladı. Yu
suf Bey asilerle (Ümmülcin) mevkiinde [Ta
vurga ile Elhi§e arasında] çarpıştı. Fakat asi
leri tenkile muvaffak olamadı. Maamafih 
Mansur da oralarda tutunamıyarak Serkaya 
geçti. Mehmet Dayı Mansurun tutulması için 
Berka arnili Mehmet bin Hamude'ye emir ver. 
di. Berka arnili Eviadı 8el'goa ve Eviadı Ali 
kabilelerile Mansurun üzerine giderek mer
kumu teıkrar Sert taraflarına kaçırdı. Manau
run artık mühim kuvveti kalmamıştı. Başına 

(ı) Divaru hümayun mühimme defteri. 
numara : 99, sayfa : 35. Trablusgarp Beylerbe. 
y isi İsmail dame ikbaleye ve dayısı Mehmet 
Day ıve Yeniçeri Ağası ve · Kethüdası ve ocak 
zabitleri ve sa ir ihtiyarlarına hüküm ki: 

Bu sene fermanım olduğu oüzere aliit ve 
edevatı harbü kıta! ve iptali rical ile memlu ve 
meşhun gemilerinizle uğru dini mübinde 
sebkeden hidematı mc:§kure memulü hümayu
num olmakla hakkıruzda afltabı avatıfı aliy
yei şahanem lemean olup hil'i mül\ıkanemden 
sana bir sevp ve Trablus Ocağı Dayısı Meh
met Dayı ve yeniçeri ağası Ziyde Kadreye ve 
sair rüesaya libası hil'i fahirei sultani ile oca
ğıruzdan tayin ve ihraç olunacak guzata da 
atayayi celilei husrevanemden yedi bin altrn 
ihsan olunmu§tur. Hazırlanıp vakti zamanile 
donanınayı hümayuna mülaki olasız . Evaili ce. 
maziyelahır ı 101. 

(2) Raı;it tarihi cilt: 2 sayfa: 290. 
( 3) Ra~it tarihi, cilt : 2, sayfa : 358. 



2:is 

I'Oygunculan toplıyafak adi e§ik.iyalığa ça

bttı. 
(ı 11 ı) de Abdullalıibni Abdünnebiyyüs

sunhaci batına hayli seraeri toplıyarak Zilli
tin ve Tavurga köylerini basıp yağmaya baş
ladı. Üzerine gönderilen asker, asileri (Vadii 
Ha'san) da mağlup ederek dağıttı. 

(ıl12) de Halil Bey kumandasmda Garp 
taraflarının asayi§ini düzeltmek için dola,
makta olan asker Cebeli neffusada kain Şek

tuke köyüne geldikleri vakit aralarında fesat 
ve ihtiW çıktı. Daha ileri gitmek istemiyerek 
dönüp Trablusa geldiler ve Dayı Mehmet 
Pa§ayı aziederek yerine Türk Çarşısında Kah
veci Turgutlulu Osman Dayı yaptılar (ı112 
rt'j],iülevvel). 

Mehmet Paşa daydıktan çıkarılmıt ol
makla beraber uhdesinde beylerbeyilik te bu
lunduğundan o sıfatla memlekette kalmı§tı. 

Osman Dayı hükumette iştiraki kabul etmiye
rek Mehmet Paşayı ve damadı Halil Beyi sür
dü. Onlar da Tunusa çekildiler. Osman Da
yı başlıba§ına Jı:almakla beraber yine bir şey 
yapamadı ve yeniçerileri idate edemedi. Oç ay 
yirmi gün sonra atılarak dayılık Gelibolulu 
Hacı Mustafaya verildi. 

Mustafa Dayı zalim ve şedit idi. (ı 112) 
de Gıryanlılar isyan ettilerse de (Sait bin 
Elmuntasır Zemuri) isminde birisi kumanda
sında asker gönderilerelı: tedip olundular. 

Tunusa çekilmit olan Halil Bey birkaç 
gemi tedarik ederek (Ezzafran) Jimanına 

gelmitti. 'Dayınm zulmünden bıkmıt olan halk 
lfaiii Beyin etrafına toplandılar ve Trablus 
üzerine yürüyerek şehre girdiler. Dayı Hacı 

Mustafayı tutup Tavurgaya gönderdiler ve 
oraya vusulünde öldürülmesini Tavurga arni
line bildirdiler. Bu suretle Halil Bey (1114) 
de dayılığa geçti. 

Halil Pa§& Gıryanlılarm isyanını söndür
dü (1). Kayınpederi Mehmet Pa§Byı Trablusa 
getirtti. Yeniçeriler bundan dolayı ayaklan. 
mak istedilerse de yeni dayı bunlan da bastır
dı. Korkuttu. Memleketin aaayitine, mamuri
yetine çahttı. Darphaneyi yeniden canlandırdı. 
Sınnalı resmi elbise giymesini usul koydu. 
Tersaneye faaliyet verdi. Gemiler yaptırarak 
korsanlığı ihya etti. Doğru likırdıyı sever, 
töziinde durur, alim ve fazı) olup ilim meclis-

lerini severdi. Mentiyede (Camii Kebir) i 
yaptırdı. 

Tunus Valisi Murat Bey Cezayiriilere ta
arruzunda Halil Pa§Bdan yardım istedi. Halil 
Paşa da Tunuslularla birleşerek Kostantİn 

üzerine yürüdüler. Fakat mağlup oldular. ı7 

Rebiülahır 11 ıs de ( Elkef) e ve oradan da 
Trablusa döndü. 

(ll ı6) da Tunus Beylerbey i lbrahim Şe. 
rif Pa§a Trablus üzerine yürüdü. Sebebi de 
Murat Beyle Halil Paşa arasındaki dostluk ve 
Mısır lbeyleri tarafından İbrahim Paşaya gön
derilmiş olan hediyeleri Halil Paşanın gas
betmiş olması idi. Ihrahim Şerif Pa§Bnın kar
şısında Halil P8.§a mağlup oldu. Şahanda lb
rabim Şerif geldi, Trablusu muhasara etti. 
Pa§a, kabyası Hasan bin Aliyi göndererek 
tazminat vermek şartile sulh teklif ettise de 
kabul olunmadı. 

Fakat bu sırada Tunus ordusunda veba 

çıktı. Mecburen çekilip gittiler (ll 16 - 1704). 
( 1121) de Abdullah Abdünnebibiyyüssun

haci yolları .kesip, kervanları vurup şakavet edi
yordu. Şahanın ortasında Halil Paşa askeri 
bunun tutulmasına yollamış, şehirde kimse 
kalmamıştı. Ereğiili Ihrahim bu halden istifa
de ederek ba§Jna birtakım serserileri topladı. 
Halil Paşa aleyhine kalktı. Yedi gün muharebe 
oldu. Neticede Halil Pa§a takımı mağlup oL 
du ve Halil Pata Sert, Mısır tarikile lstanbula 
gitti (2). 

(1) Münhilülazap. 
(2) Tarihi Ra şit, cilt: 2, sayfa: 528 di

yor ki: 
Halil Beyin Murat Beye (ll ll) yardımı 

ve bozulup dönmesile ahalinin kendisini kabul 
etmeyip aralarından çıkardılar. Halil Beyin 
Tunus Beyi Murat Beyle beraber Cezayir üze
rine taarruz etmiş olduklarını Tunus kalyonla
rile İstanbula gönderilen murahhaslar tarafı 
devlete haber vermi§ olduklarından aralarını 

<lüzeltmek için hattı hümayunla Bekir Çavuş 

tayin ve Tunus kalyonlarile gönderildi. Bu 
esnada Halil Bey dahi Tunusa gelmişti . Bekir 
Çavu§ Tunusa varınca Tunuslular aramızda 

fitne c;ıkararırsın diye Halil Beyi Tunusta ka
bul etmeyip .Mısıra ıgitroeğe mecbur ettiler. 
Cezayir, Tunus, Trablus ocaklan yeniden ara-



Ereğiili İbrahim Da:vı Kara Mehmet is
minde birisini kumandan yapmıştı. Kara Meh
met Abdullah Abdünnebiyi öldürerek fesadın 
bir ocağını söndürdü. Fakat Halil Patanın ta
allukatını öldü'rmek ve sürmek gibi zulümlere 
batlama5t herkesi kendisinden nefret ettirdi. 
Kendi tayin ettiği Kara 'Mehmetle de geçine
miyerek onu da mağrıba sürgün etti. 

Fakat Kara Mehmet kaçtı, Taeuraya gel
di. 1122 recebinde başına biraz adam topladı. 
Dayı aleyhine kalkıttı. İbrahim Dayı da 
Cin Mehmed Bey kumandasile asker gönde
rerek Kara Mehmedi kaçırdı. Fakat Cin 
Mehmet Bey de kendisini kuvvetli görerek 
İbrahim Dayıya isyan etti. Hükumet dairesini 
kuşatarak dayıyı sıkıştırdı; 25 gün sonra bay. 
ram gecesi tutup İskenderiyeye sürdü. Bütün 
kuvvet Mehmet Beyin elinde idi. Dayılığa 

geçmesine hiç miıni yoktu. Fakat dayıların 

encamını bildiğinden Ilcendisi iktidarı elinde 
tutmak, fakat birisini ismen dayı yapmak si
yasetini güderek (Harube) camisinin imamı ls
mail Hocayı dayılığa geçirdi (1122 şevval). 
Yeniçeriler Cin Mehmet Beyin tagallübü
nü çekemediler ve isyan ederek öldürdüler. 
Isınail Hocayı azi ve Hacı Mustafa isminde bi
risini dayılığa getirdiler. Bu sırada Kara Meh. 
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met yine Taeurada göründü. Gönderilen as
kerle taraftarlan dağıtıldı ve kendisi Gıryan 

tarafianna .kaçtı. 
Hacı Mustafa da kendisini yeniçerilere 

beğendiremedi. ( 1123) cemaziyelevvelinde onu 
öldürüp divan katibi Ebu Musa Mahmut Be
yi dayılığa in tihap ettiler. 

Mahmut Bey hü:kumette istediği gibi ha
reket için Karamanlı Ahmet Beyi miıni görü. 
yordu. 

Ahmet Bey yeniçeri ümerasından olup 

zeki, dirayetli, iyi ahlaklı idi. Herkese kendi
sini sevdirmitti. Mahmut Bey doğrudan doğ
ruya Ahmet Beyin vücudunu ortadan kaldır
mağı münasip görmiyerek bir vazife ile Gır
yana yolladı. Gıryan arniline hitaben yazıp 

Ahmet Beyin eline verdiği mektupta da he. 
men Ahmet Beyi öldürmesini yazdı. Mahmut 
Beyden zaten §Üpheli olan Ahmet Bey yolda 
mektubu açtı. Içindeki emri anlayınca hemen 
Trablusa döndü. Taraftarianna ıtı anlattı, 

mektubu gösterdi. ~trafına birçok yardımcı 

topladı. Hepsi birden saraya hücum ve Mah
mut Beyi dayılığının yirmi betinci günü tutup 
azlettiler. 

13 cemaziyelahır 1123 salı günü Ahmet 
Beyi dayılığa geçirdiler. 

-6-

Tmblmtn Karamanlı siila.lesi 

Ahmet Bey 13 cemaziyelahır 1123 (1712) 
salı günü ukerin intihabile vali oldu. 

Memuriyeline başladığı hakkında arnille
re gönderdiği mektuplarda adalet icrasını ve 
hukuku ammenin §eriate göre muhafazasını 

tavsiye ve tahkikatı şer'iye ıçın mürafaaya 
mahsus birer cemiyeti ilmiye tetkilini emret
mitti. 

Mısıra kaçmıt olan esbak vali Mehmet 
Pa,anın damadı Halil Pata Istanbuldan Trab. 
lusgarp beylerbeyliğini alarak bu esnada 
Trablusa geldise de Ahmet Bey bu yeni raki-

Jannda dostluğu yenilediler. Sene: 1113. Fa. 
kat memlekette bulunan ibni Galebun Halil 
Beyin eyaJet valiliğine intihabını ( 1 ll 4) ola
rak göstermekte olduğu cihetle onun rü'yetı 

tercih edilıniııtir. 

bini derhal öldürttü. Mesele İstanbulıla duyu
lunca tahkik için Kaptanı Derya Canım Hoca 
Mehme Pata gönderildi. Pa§a meseleyi anla
mak için tehirden bazılarını kumandan gemi. 
sine davetle malumatianna müracaat ederek 
tehire iade etmi§ti. Ahmet Bey bunları karaya 
çıkar çıkmaz nefiy veya idam ettinnit oldu

ğundan kimse donanma ile temasa cesaret 
edememi§ ve Mehmet Pata da bu iıten bir teY 
anlıyamıyarak lstanbula dönmüttür. 

1125 (1713) de Müaellate asker rüeaa. 
sından Hüseyin Bey, Ahmet Beyin aleyiline 
ayaklanmıtaa da Ahmet Bey bizzat gidip bu 
isyanı yab§brmı§ ve harekete ittirak edenle. 

rin mallarmı, hayvanlarını alıp evlerini yak· 
mıttır. 1127 (1715) de esaaen Faelı olu-p 
Trabluata oturan (Ebu Kabile) elenmekle maı-
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ruf Ali bin Abdullah Ubeydani Cebel tarafın
da bazı halkı kandırarak mehdiliğini ilan et
mi§ ve az zamanda çok taraftar kazanmı§sa 
da Ahmet Bey oraya da yetiterek gaileyi or
tadan kaldırmıttır. 

Ahmet Bey lstanbula da müracaat ede. 
rek beylerbeyilik fermanı almı§ ve dahildeki 
muvaffakıyetlerile yerini sağlamlaştırmı§ ol
duğundan artık parasını ve şöhretini ziyade
lettirmeğe kalkıştı. Fizandan alınan verginin 
beylik tahsisatma ila~eaini erkanı emarete ka
ıbw ettirdi. 

Bingazi ve Derne taraflarını da hükmü 
altına almak için kardeşi Hacı Şaban Beyin 
riyasetinde Tiryaki Ihrahim ve Ali Ethem ile 
külliyetli asker gönderdi. Bu kuvvet Derneye 
kadar giderek oralannı itaate aldı. Fakat Ha
cı Şaban Bey ümerayı darılttı. Onlar da Şa. 
ban Beyi azi ve Ihrahim Beyi serdar yaptılar. 
Bu it muvaffakıyet]e yapılınca rüesa Ihrahim 
Beyi vali yapmak tasavvurlarına düştüler. 

Abdurrahman isminde bir müneccim de bu 
tasavvurlarının takdire muvafık düttüğüne 

onlan ilma etti. Derhal yola çıktılar. Kendile
rine itaat ettirmi§ oldukları kabileleri ve on
ların sevk ve tesirile önlerine rastgelen ur
banı beraberlerine alarak Trablusa geldiler. 
Ahmet Paşa bunları karşıladı. Ümeranın ma
iyetindeki ahalinin bir kısmı zaten zorla kıya. 
ma ittirak ettirilmiş olduklanndan ilk çarpış
mada Ahmet Bey tarafına geçince ümera bo-
~ularak kaçtılar. . 

Bu mühim kıyamı bastırdıktan sonra Ah
met Pata şeriatten aynldı ve zulme batladı. 
Birçok weına ve fudala ve hatta kitabında 

kend.isini metheden müverrih ibni Galebun bi
le tigi zulmüne uğradılar. 

Maamafih Ahmet Pa§a harekatında ta. 
mamile serbest kalamıyordu• Ocak arkadatla
n, yeniçeriler kendisini bağlıyordu. Ahmet 
Paşa eyaJet beylerbeyiliğini kendisine az gÖ
riiyordu. Hutbelerde ve yazılannda kendisine 
emiriilmüminin unvanını veriyordu. Karamanlı 
sülalesi devam ettikçe ahfadı ayni elkabı kul
lıınmıtlardır. 

Amr lbnülas tarafından Trablus zapo 
tolununca yapıfmıt olan mescidin yerine Ah. 
met Pap gÜZel bir cami yapbrdı ve 6 tevval 

1158 - 1745 de vefatında cami avlusuna gö
müldü. 

Mehmet PIJ§a 

Ahmet Pa§a öldüğü' gÜn yerine oğlu 

Mehmet Paşa vali intihap olundu. ıMuktedir 

ve Cerbezeli idi. Babası gibi eyaleti büyültmek 
hevesine düşmiyerek ,memlekette sükunu ve 
rahatlığı temin etti. Korsanlığa ehemmiyet 
verdi. Cidden cesur ve yiğit Trablus gemicile
ri deniz muharebelerinde herkesi ,titrettiler. 
Deni:zlde gemi gezdiren birçok ecnebi devlet
ler Trablusla mukavele yaprnadtkça tüccar 
gemilerinin emniyetle seyyahat edemiyeceği. 
ni anlıyarak mukavele akdine can attılar. 

Ingiltere Hükumeti (1164 - 1750) de 
Mehmet Pata ile mukavele yaptı. 28 maddelik 

1 
bu mukavelede Ingiliz beylik gemilerinin 
Trablustan Minorka adasının Port Mahon şeh
rine erzak götürebileceği ve korsaniann Ingi
liz gemilerine tesadüflerinde pasaportlarına 

bakarak muvafık olduğu halde dostluk mua
melesini gösterecekleri ve Ingiliz beylik gemi. 
leri Trablusa gelince memleketteki eairler 
mezkilr gemi gidinciye kadar hapsolunacağı 
ve esirlerden gemilere kaçanların geri istenil
miyeceği ve Ingiliz donanınası geldiğinde ka
leden (27) top atılıp donanmadan da mukabe
le olunacağı ve Ingiltere HükUmeti ocakta en 
evvel mukavele yaptığından Ingiliz 'konsolo
su eyyamı resmiyede diğer konsoloslardan ev. 
vel kabul olunacağı ve Ingiliz tebaasma diğer
lerinden ziyade hürmet olunacağı ve Ingiliz 
konsolasunun istediği yere gitmekte serbest 
bwunacağı ve Ingiliz tüccarlannın Trablusa 
getirecekleri top, tüfek, tabanca, kılıç, süngü, 
barut, misket, gÜIIe, kurtun, demir, halat ve 
gemi intasma mahsus eşyadan gümrük resmi 
alınmıyacağı ve Ingiliz tebaasının muhakeme
si konsolos tarafından yapılıp bir Ingilizle bir 
müslümanın mürafaası icap ederse hebernehai 
vali paşa huzurunda olacağı ve Ingiltere Hill
kumeti Cezayir ve Tunus ocaklarile muharebe 
ederse Trablusun bitaraf kalacağı ve sair ti
cari ve hukuki imtiyazlar hakkındaki muka. 
veleı 29 tevval 1164 (1750) de inu:alanmıı ve 
teati olunmu§tu. 

Oa~lı Hiikiimetinin eyaJet vAlisi oldu-



ğu halde Ingiltere ile bu derece müstakilcesi
ne muahede yapan Mehmet Pa§anın daha ile
ri gitmesi muhtemeldi. Fakat 1167 ( 1753) de 
vefat ederek hayatında serasker unvanını ver
mi§ olduğu oğlu Ali Pa§a vali intihap olundu. 

Ali Pa:;a 

Ali Pa~a dirayet ve hüsnü idareaile hal. 
kı memnun etti. Deniz muharcbelerini ve 
korsanlıklarını devam ettirdi. Trablusta kon
solos ikamesine talip olan hükumetleri haraca 
kesti. Babası zamanında Ingiltere ile yapılan 
muahedeye riayet ettiği gibi kendisi de Yene
dik Cümhuriyeti ile 1177 (1763) de bir mu
kavele yaptı. 23 maddeli olan bu mukavele
nin başlıca mevaddı: 

Tarafeyn gemilerinin biribirine sata,ma. 
maları, cümhuriyet gemilerinin 

1
Trablus iskc

lesine getirdikleri ve oradan aldıklan e§yadan 
yüzde üç resim ahzi ve Trablus gemilerinin 
cümhuru mezkôra veyahut dostu devletlere 
tamir ettirilmesi ve Tunus ve Cezayiriiierin 
Venediklilerdcn aldıkları ganaimin Trablusta 
saltırılmaması, fakat V enedik donanmasının 

ba§ka yerlerden alacağı ganaımın Trablusta 
satılabilmesi ve üsera donanınaya kaçarsa ia
ılesi, V enedi k Iiierden esiı- alınmaması ve Ve
nediklilerin muhakemesi vali huzurunda değil, 
behcmehal konsoloslanna havale olunmaısı ve 
Trablus gemilerinin Santa Marya hududundan 
itibaren otuz mil dahilinde sair dü§man gemi
lerine müdahale ve taarruz olunmaması hu. 
suslarını muhtevi idi. Bu mukavele Trablus 
Valisi Ali Paşa Dayı ile ürnera ve ocak ihti
yarları ve Venedik ıl<manmaaının baş amirali 
Yakim Nani ve Trablus konsoloau Kont Ze
rip Baladik arasında tanzim ve 1177 cemazi
yelahın evailinde imza ve tasdik olunmu§tU. 
Bu muahedenin altındaki imzalar arasında §Cl· 

yanı dikkat olan husus Ali Pa§anın oğluna ye. 
niçeri ağalığı ve veliahtlik lakabı vermi§ ol
masıdır. Mehmet Pa§a oğluna serasker taka
bını vermi~ti. Ali Paşa bir derece daha ileri 
giderek veliahtirk tesis etmitti. Muahedeyi im
za eden erkanı vilayet, vali ve yeniçeri ağası, 
vali kahyaaı, hazinedan, eyalet defterdarı, §ey

hülbeld ve sergerdei eyalet idi. 
Muahedenin biilunüne ancak iki MDe riayet 
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olunabildi. Korsanlar Venediklilerin iki gemi. 
sini tutarak birisini Sakıza, diğerini de baıka 
bir limana götürüp sakladılar. 

Konsolos bu i§ten haber alarak gemileri 
istedi. Korsanlar bu gemilerin muahede yapıl
madan evvel alındığını bahane ederek verrne
ğe yana§madılar. Ali Paşa da gemilerin geri 
verilmesini istiyordu, fakat muvaffak olamı

yordu. Bu meaele daha hallolunmadan bir 
Trablus gemisi Venediklilerin bir limanında
ki gemilere taarruz ederek yeni hadise çıkar. 
dı. Venedikliler Trablus gemisi kaptanına 

taarruzdan vazgeçmesini teklif etmi§lerse de 
gemiciler bu teklifi acze hamlederek tecavüzü 
arttırmışlardı. Venedik harp gemileri nihayet 
Trablus gemisine hücum ederek kaptanı ve 
bazı müretlebatı öldürerek gemiyi zaptetrniı
Jerdi. Bu haber Trablusa gelince yeniçeriler 
sulh tarafını ittizam ettiler. Amiral Y akim 
Nani ile Kont Zerip ikinci bir mukavelename 
yaptılar. Bu mukavele evvelkini teyit ve mü
nazaai ahire eanasında tarafeynin aldığı Üsera 
ve emvalin iadesi ve münazaada batınlan ge
miye mürnasil bir gemi ile masarifi seferiye 
olarak iki yüz bendrka yani yaldız altını ve 
bir muayyen gemi tuz ile Venedik konsolosu. 
nun evvelce aldığı on bin ,kile zevare tuzunun 
V enediğe verilmesi ve Sakızla mahalli sairede 
tevkif olunan iki tüccar gemisinin sahiplerine 
iadesi ve hadiseye sebep olan ve muahedenin 
ahkamına muhalefet eden kaptanların kon
solos marifetile tediplerini taahhüt ediyordu. 
Pek hacaletaver olan bu mıtkavelenin Ali Pa
şa taraf ndan kabulü Trablusun ne derece su
kutta olduğunu gösteriyordu. Divanı hümayun 
ise bu sırada Moskof ve müttefiki Nemce üzeri
ne sefer mukarrer olmakla ocak gernilerinin 
Tiryeste ve Alikorne tarafianna korsanlığa çı. 
karak mez<kur milletierin tüccar gemilerine ta
arruz etmelerini ve Trablusun da üç gemi 
göndermesini emrediyordu (1). Bidayette ol
dukça faaliyet göstermi§ olan Ali Pata- yq
landıkça isiere bakamaz oldu. Tenaikatı aake
riyeye ve mevzu nizarnlarm tenfiz ve muha. 
fazasma kudreti kalmadı. 

( 1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara : 189, sayfa: 30. Evabın rebiülShır 

120S, 



232 
=~--

Yapılan mukaveleler ve muahedelerle kor
eanlık membalan ıkeailim:e varidat membalan 
azaldı. Askerin maa§ ve tayinleri verilemedi. 
Gençler böyle ocağa heves etmedi; herkea 
mai~etini batka yerlerde aramağa gitti. Askel' 
likte yalnız acizler ve maluller kaldı. Hüku
met ise iktidarsız bir güruhun elinde idi. Hü
kumetin aczi berkeai mal ve can kaygusuna 
dütürdü. 

Bu su<kut ve buhrandan müteeasir olan 
bazı erbabı hamiyyet toplanarak memleketi fe. 
laket ve inkırazdan ·kurtarmak için çareler dü
tündüler. Yegane ümidi O~manlı HükUmetine 
dehalette buldular .ve derhal müracaat ettiler. 

Bu müracaati Ali Patanın oğullan haber 
aldılar. Küçük oğlu Yusuf Bey bükilmetin 
kendi ailelerinin elinden gideceğini anlıyara:k 

bir ,an evvel davranarak biikumeti zaptı dütün
dü. Bunun için eyalette en •kuvvetli olan 
(Evladı Nur - Evliidr Nüveyr) kabilesi §eyhi 
Halife bin Avni Mahmudiye mektup yazarak 
babasının kudretsizliği yüzünden memleketin 
uğradığı hali ve ecnebilerin memlekete göz 
dikmit olduklannı anlattı ve pu fenalıklann 
önünü almak için kendisi valiliğe geçirilirae 
aala sözünden çıkmıyacağını ve kendi efkar ve 
amalinin icrasına muvafakat edeceğini vaadet
ti; t8fh, halife teklifi kabul ile ııe
rian kabileye girmesini bildirdi. Yuauf, Be
yin kabileye ittihaktan evvel yapacağı itler 
vardı; büyük ıkardeti Hasan ve ortanca kar
deti Ahmet Beyler kendisinin viliyete geçme
aine engel iki taJıublar. Binaenaleyh bunlann 
vücudunun kalkmıtaı lazımdı. 

Yuauf Bey hiç fıraat ve bahane aramağa 
lüzum gönneden kardetinin evine gitti. Hasan 
Bey valideaile oturuyordu. Yusuf Bey içeri 
girer girmez ağabeysinin üzerine saldırdı. Ha
san Bey hiç beklenilmiyen bu hücum kartıaın
da kaçtı, yüklüğe saklandı. Anneleri iki oğlu. 
nun araaına girdi, ıkavgayı menetmek iatedi; 
fakat Yusuf Bey anneainin ellerini kılıçla ıke

aerek kardetini de tabanca kurıunile öldürdü. 
Artık Ahmet Beyi öldürmek için zaman ve 
imkin kalmamıttı; hemen 

1
Evladi Nüveyre 

kottu. Şeyh halife bazı kabilelerle §eybleri 
kendi tarahna celp ile Yusuf Beyin valiliğini 

aralarmda kararlatbnnııtı. Fakat , Trablua 
tehrin• girebilmek için Mentiye ve aahil aba-

lisinin de muvafakatieri lizımdı (1}. Bilvasıta 
bunlar da elde edildi. 

1207 seneai zilkadesinin 13 üncü cuma 
günü Mentiyede Trablusa kar§J iayan çadır

lan kuruldu. Vilayetin küçük oğlu Yusuf Be
ye tevdii Ali Paşaya teklif olundu. Mevkii 
hırs ile valideaini ve ıkardetini öldüren bir ca. 
niye yerini terketmesi ihtiyar pederi müteea
sir ve elemnak etti; terki mevki etmek lazım 
gelirse Yusufa değil, ortanca oğlu Ahmet Be
ye terkedeceğini bildirdi. Yusuf Bey babaaile 
kavgaya başladı. Zaten aceze ve maliilinden 
olan eyalet aakerinin bir kısmı da kuvvetli gkir
dükleri Yusuf Bey tarafına geçmişlerdi. Yu
suf Bey hemen şehre hücum ederek ~aaınm 
yerini almak için yanıp tutu§uyordu; fakat 
taraftarları bu derece şenaate razı olmuyor, 
yalnız paşayı sıkıştırarak maksada ermeği mu. 
vafık bularak ufak tefek çarpışmalarla vakit 
geçiriyorlardı. Yusuf Bey de taraftarlannı 

gücendirrneğe cesaret edemiyordu. Böylece 38 
gün geçti. Evvelce erbabı hamiyyetin Os
manlı Hükumetine müracaati Selimi Salisin 
zamanı saltanatı olan 1207 taribine müsadif. 
tir. Selimi Salis Trablus etrafının müracaatini 
hüsnü telakki ederek dokuz kıt'a gemi ile Ce

zayirli Ali Paşayı Trablus eyaleti beylerbeyi
liğine tayin ederek gönderdi. Yusuf Bey ba. 
basını sıkıştınp durduğu sırada Osmanlı do-
nanması da Trablus !imanına demiriedi (21 
zilhicce 1207). 

Cezayirli Ali Pa§8 Trablusa valilikle gel
diğini ve şehre çıkmak üzere olduğunu Kara
manlı Ali Pataya bildirdi. Bu haber ÜZierine 
ortalık kanth· Muharebe unutuldu. Kapılar 

açıldı. Bir meclia yapılarak ittihaz edilecek 
tarzı hareket dütünüldü. Yusuf Bey ve taraf
tarlan muhalefet ve gemileri batırmak gibi 
fikirlerde bulundularsa da Ali Pata Osmanlı 
Hükumetinin kuvvetini ve meselenin sonunu 
düıünerek bu fikirleri kabul etmedi; bütün ai. 
lesile çekilip Tunusa gitmeği münasip gördü. 
Gelen vali Ali Pa§a Cezayir valisinin karde,i 

idi. Tunus beyi Hamude Paıa ise Cezayiriiier
le dü§mandı. Binaenaleyh Tunus valisinin ken
dilerine iyi muamele ve yardım etıneai muhak-

(1) Tarihi ibni Galebun. 



kaktı. Tunus beyinin yardımile ilerde mevki
lerini zaptetmek mümkündü. 

Karamanlı Ali Pa§a bu kararla Trablus. 
tan çıkarak Tunusa gitti. Cezayirli Ali Paşa 

da dıtan ç'ıkarak işe başladı. Beni Nüveyr ka
bilesinden maada bütün kabileler itaat ettiler. 
Memleket sükunete kavuştu. Ali Paşa dirayet 
ve fetaneti ile herkesin muhabbetini kazandı. 
Herkes Karamaniılan unuttu (1). 

Askerin ia~e ve tensikına yeni vali çok 
çalıştı. Fa'kat bir aralık Trablusa pirinç gelmi
yerek askere bulgur verdiğinden Bulgurcu la· 
kabını kazandı. 

Karamanlılar, Tunuata Hamude .Pa~a ta
rafından iyi kabul olu~dular ve oraya vardık. 
lannda itibaren kendi taraftarlan vasılaaile 

Tunus ve Trablusta çalışmağa koyuldular. 

Trablustaki adamları yeni valiye de hu
lul ederek Cirbe ' adası evvelce Trablusa tabi 
iken Ali Paşanın rehavetinden dolayı Tunus 
Valisi tarafından gasbolunduğunu ve mezkur 
ada Trablusun kileri demek olup zaptından çok 
fayda olacağının beyanle adanın zaptma paşa
yı ikna ettiler. 

Ali Paşa biııkaç gemi ve biraz asker gön
dererek zaten muhafızsız olan adayı işgal ve 
bir miktar asker ikame ettirdi. Hamude Paşa 
bu haberden çok müteessir oldu. Ali Pa§B ile 
oğullarına bir ordu vererek evvela Cirbenin 
istirdadı ve sonra Trablusun zaptı maksadile 
yola çıkardı. Tunus ordusu Cirbeyi kolayitk
Ia geri aldı (2). Yusuf Bey karadan ve deniz. 
den iki ordu ve kü1liyetli gemilerle intikam 
almak ve evvelki gibi hükumet etmek için gel
mekte olduğq.nu ve kendisine tebaiyet edecek
lerin mükafatlandırılacağı hakkında gayet mü
balağalı kağıtlar yazıp kabilelere ve Trablus 
mülhakatına gönderiyordu. Bu mübalağalar 

ağızdan ağıza daha büyüyerek Ali Paşa ve 
oğullarının dünyaya sığmaz askerle gelmekte 
olduklan şeklini almış ve herkes 'kor1karak or. 
duya hacet olmayıp yalnızca gelmit olsalar 
dahi maatteşekkür kabul olunacaklan zemi
ninde cevaplar yazmağa batlamışlardı (3). 

Ali Paşa Karamanlıların Tunustaki fe
aatlarını, tahriklerini lstanbula mütemadiyen 
bildirmiş ve asker ve cephane istemitti. 

Divanı hümayun lıvut •öndercU ve 
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Muğla ve lzmir taraflanndan asker yazılması 
için , emir verdi ve Tunustan Karamanlılara 

yardım edilmemeai için Tunua beyine tekiden 
emirler verdi (4). 

Hamude Pa§& buna cevaben yazdığı ari
zada kendisinin askerle Ali Pa§Bya ,yardımı 

hatınna bile gelinnediği ve eben anced yüz 
aenedenberi Tunua mutasarnfı olup hilüı n. 
zayı şahane hareketi vaki olmadığı ve olamı
yacağı ve ancak T rablus sabık valisi üç nefer 
etbaile Tunus ocağına geldiğine binaen 
Devleti Aliyyenin haderne ve fuluıra11ndan ol

duğundan ocak tarafından lüzumu kadar ta
yinat verildiği ve Ali Patanın oğullan öte. 
denberi kendisine muti olmayıp 

1
daima babala

rile muharebe ettiklerinden ve bunlann yanla

nndaki eşhaa Trablus urbanı olduğundan bah
setmişti. 

Trablusgarp valisi Cezayirli Ali Pata iae 
Karamanlı Ali Patanm kethüdaaı mühimmat 

ve kabaili istishap ile Tunustan ,asakiri vefire 
ile Menşiye tarafianna gelip Yusuf Beye ianet 
ve biat ve Trablus valiaile muharebe ,eyleme
leri hakkında Tunus Beyinden Trablua urba. 
nma arapça mektuplar gönderilmekte oldufo
nu yazıyordu. 

Padişah bu iki mektubun mübayenetini 
tebarüz ettirerek ve Karamanit Ali Patanm 
ocağın intizam ve terakkiaine ehemmiyet ver
miyerelf kendi refah ve menfaatile metgul ol-

(1) Tarihi ibni Galebun. 

(2, 3) Tarihi ibni Galebun bu Cirbe i~gal 
ve istirdadı ve Tunus ordusunun Trablusa 
yürüdüğünü bu veçhile kaydediyor. Fakat 
( divanı hümayun mühimmei müstacele defte
ri numara: 200, sayfa: 51) de Ali Pa§Bilm 
Tunuslularrn Karamanlı Ali Paşaya muaveneti 
ve Ali Paşanın oğullan Yusuf ve Ahmet Bey
terin topladıklan urbandan başka Tunus ocafı 
tarafından yardım olunarak aralık aralck Trab. 
!usa gelip muharebe etmekten hali olmadıklan 
bildirildiği ve padişah tarafından bu gibi hal
lerden içtinap olunması ve iyi geçinmeleri Tu
nus ve Trablusgarp Beylerbeylliklerine ve Ce
zayir ocağına emrolundufu mukayyettir. 

( 4) Di va nı hümayun mühimme defteri, 
numara: 200, sayfa: 215, 
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,duğundan kalesi harap ve neferah peripn 
olup ocaklık unvanını mahiv derecesine getir
diği ve diğer ocaklar seferi hümayuna gemi 
gönderdikleri halde Trablusun buna da riayet 
etmediği ve uzun müddet saHadıktan sonra lz. 
mir tarafma bir iki bergendi gönderdiğini ih
tar ve Tunus tarafından Ali Pa§aYa yardım 
edilmemit olsa bile bu taYianın zuhuru dahi 
Trablus valisine muzır _ olacağından içtinap 
olunmasını Tunus Beyine emrediyordu (I). 

Karamanh Ali Pata bütün bu emirlere 
rağmen Trablus üzerine. yÜrÜmekte devam et
ti. Taraftar kazandığı ahali ve kabileler İstik
bal için Tunus hududunda kain BIBAN mev

ıkiine geldiler. Cezayirli Ali Pa9anın zulüm ve 
gadrinden bahisle yine Karamanlı sülileainin 

vali naabolunmaaı hakkında şeyh halife ile di. 
ğer bir ma:zbata yaparak, Istanbula gönderil
mek Üzere Hamude Pa§aya gönderdiler. 
-----~ - ... - . 

Tunus ordusu yolda rastgeldiği kabilele-
ri de beraberine alarak Tra}ılusa bir ,buçuk sa
at mesafede Mecbude mevkiine geldi. 

Vali Cezayirli Ali Pata Tunus ordusuna 
ve urbana kartı biraz askerle (12) top alarak 
sur baricine çıkardı. Fakat Mentiye ve sahil 

ahalisinden kendisine yardımcı kimse bulama
dı. Mecburen sur dahiline çekildi. 

Vali Pa~a bir taraftan karadan müdafaa 
tertibah alırken deniz müdalaası için üç gemi 
hazırlatmııtı. Geceleyin Ali Pa!B eıyasmı bu 

gemilere yükJeterek ve kimseye haber vermek
sizin hareket etmitti. 

(1) Divanı hümayun mühimme defteri, 
numara: 200, sayfa: 174, tarih: evabın şev

va} 1208. Bu hüküm sarahaten gösteriyor ki 
Cirbe meselesi yoktur. Böyle bir şey olsa Ha. 
mude Paşa her halde müdafaa makamında 

çok kuvvetli sebep olan taarruzdan padişaha 
bahs ve şikayet ederdi. Yine bu bükümde •gö
rülüyor ki Tunus ordusu Cir'beyi zaptla Tunus 
üzerine yoürüyüp taarruz etmemiş olup •urba
na terlik olunan Tunus askeri aralık aralık 

gelip Trablusa taarruz etmi§ ve ahaliyi kendi 
taraflarına celbetmiş, propagandalar yapmı§ 

ve her taraf hazırlandıirtan sonra şehre taarruz 
edilmi §tir. 

Ahmet Beyin valiliği 

Cezayirli Ali Paşanın geceden hareket et. 
tiği anlaplmca ayanı memleket me.ktup yaza
rak memleketi askere çiğnetmemesi için yalnız 

Karamanlı aileaile kumandan ve iki yin nefer
den başka askerin içeri sokulmamasını rica 
etmişlerdi. Yusuf Bey de bunu muvafık göre
rek ve fakat askerin de iğbirarını mucip ol

mamak için askere, kendi kesesinden altmış 

bin frank aliye ita ile arzuyu umumi veçhile 
sülaJei merkuma Tunus kumandanı ve iki yÜz 

a&kerle şehre giderek hükumet konağına gir. 
mişler ve Ali Paşanın istinkafına mebni büyük 
oğlu Ahmet Beyin ittifakı ara ile vali ve Yu

suf Bey de ordu kumandanı ve veliaht tayin 
olunmuştur. 

Yusuf Bey eskidenberi 
1 
valiliğe göz dik

miş ve bunun için cinayetler yapmış ve tehli

kelere atılmış iken veliahtliği tabii ~ayanı ka
bul göremezdi; bu teklifi reddetmişti. Fakat 
sonra düşündü, Tunus ordusu 
Ve amaline kaVU§mak imkanını 
etti. 

gidince efkar 
görerek kabul 

Tunus ordusu Trablusta iki ay kadar kaL 
dı. Bütün şeyhler gelip itaat ettiler. Her ta
rafta emniyet hasıl oldu. Tunus ordusunun 
Trablusa kadar masrafı hesaıı olunarak yüz 
altmış bin mahbubu Mısri verilmesi kararlaş
b. Bunun yirmi bini Menşiye ve sahil ahali-

sinden tahsil olunup verildi. Bakisi de senede 
raptolunarak Tunus ordusu çekilip gitti. Ah
met Bey vali idi, fakat §ehir haricindeki kabi. 
leler Yusuf Beyi evvelce tanımış olduklann
dan herkes ona müracaat ediyor ve manevi va
liliği o yapıyordu. 

Yus!lf Bey Ahmet Beyi ortadan kaldırma

ğı ı::ok evvelden tasarlamıttı. Kendi taraftan 

olan feyhleri çağırarak Ahmet Beyin ahaliden 
toplanmak üzere Tunus valisine yüz kırk bin 
liraya senet verdiğini ve bunun tediyesine 
halkın mütehammil olanuyacağını ye valinin 
zulmüne uğnyacaklannı beyanla Ahmet Beyin 

izalesini i§rap etmit olduğundan onlar da ken
disinin her emrini ifaya hazır olduklannı söy_ 
lemiılerdi. 

Evveldenberi KaramaDlı .ülileai erkinı 



her sene §aban ortasında evliya ziyareti için 
Taeuraya giderlerdi (1). 

Bu sene de Ahmet Bey Taeuraya gidiyor· 
du. Yusuf Bey de beraberdi; Yusuf Bey geri 
dönerek şehre geldi ve kale kapılarını kapattı. 
Alameti muhalefet olarak iki top attı. Ahmet 
Bey meseleyi anladı. Fakat cebren vilayeti 
atmağa kudreti olmadığından yanındaki etbai
le Mrsrataya, oradan da Maltaya gitti. Sekiz 
ay kadar valilik yaprnı!tı. 

Y u$uf Beyin vali/i ği - Ali Pn.~11 

Yusuf Bey nihayet emeline kavu§tu. 
(1209). Valiliğe geçti. Ahaliden aldığı mahza
rı umurniyi bir ariza ve hayli hediyelerle Kap
tanı Derya Hüseyin Paşa vasılaaile padi,aha 
takdim etttirdi. Beylerbeyi ve Yusuf Paıra oldu. 
( 1211) de ipkaen beylerbeyilik fermanı al
dı (2). 

Ayni tarihte, Danimarka ile akdi müsale
ha olunması Devleti Aliyye - Danimarka ara
sında mün'akit U7S muahedesinin 16 ıncı 
maddesinde muharrer olmakla bilmüzakere 
hükumeti me:ı!kure ile muahede akdi Yusuf 
Paşaya bildirmişti (3). Yusuf Paşa Ingiliz 
taraftarlığını ihtiyar etmişti. (1164) senesinde 
Ingiltere ile yapılmış olan muahedeyi tekit ve 
tasdik etti. Ecdadı gibi vesaiti harbiyeyi ziya. 
deleştirmek istedi. Korsan gemilerini çoğalt
tı. lstihkamlan kuvvetlendirdi. Ufak tefek 
muharebelerden aldığı ganimetieri tasarruf 
ederek on dört küçük gemiden mürekkep ,bir 
donanma yaptı. Donanması, askeri, topu. tü
feği olduğunu görünce Yusuf Paşa müstakil 
hükumet teşkilatı yapmağa kalkı~tı. A'kraba
sından (Hacı Mehmet Şalabi Beytülmal) i 
kendisine vezir ittihaz etti. Kaptane, riyale, 
patrona gibi rütbeler ve bariciye memuru ve 
reis gibi memuriyetler teşkil eyledi. 

Vilayetteki odasına kürsü gi1p yijlı:sek bir 
makam yaptırarak yüksekte oturdu; Hu;zu~na 

( 1) Taribi ibni Galebun. 
(2) Divanı hümayun mühimme defteri, 

numara : 203, sayfa : 17 5. Mirmiraru kirarnım
dan Trablusgarp Beylerbeyisi Ali Paşazade 

Yusuf Dame İkbaleye hüküm ki: • 
Muhavveli uhdei ihtimam ve liyakatin 

kılınan Trablusıı:arp evaJetinin zaptU raptına 

ve ocağı mansuremin tahsilj esbabı imanna 
bezli iktidar üzere olduğundan bahisle bu dı> 
fa atebei aliyyei adaletkran mülukaneme 
meb'us maruzatın mefahimi malumu ilmi aJ.em 
arayı şehriyaranem olup tarafı şahaneme ubu
diyet ve sadakatini ibraz ve izhar zımrunda ta
rafından ib'as olunan bedaya dahi Kap~nı 
Derya Vezirim Hüseyin Paşa iclale marifetile 
rikabı müstetabı mülukaneme arzu takdim 
olunmakla işbu senei mübareke şevvalümli

kerreminin dördünoli gününde vuku bulan tev
clhatı hümayunumla eyaleti merkuma kema -
kan uhdei dirayet ve ihtimamıı:ıa ipka ve tak
rir ve tersanei amiremdı:n yirmi sekiz toplu 
mücehhez 'bir kıt'a korsan firkateyni ile ber. 
mucibi defter rnühimmatı saire ita ve tarafı

na tesyir olunmakla eyaleti merkumenin ııeke
nesinin terfib i hali ve kalelecin tamiri ve mü
himmatın tetmin ve tanzimi ile ocağın kesbi 
kuvvet etm..esine sarfı kudret ve nizarnı asiisi 
muhtel olan zabitan ve neferat müceddeden 
tanzim ve tahrir olunmak ve umuru lazimenin 
Cezayir ve Tunus ocakları misillu tesviye ıve 
tanzimi ve korsan sefinelerinin teksir ve tev

firi ile kuvvei bahriyenin tekmili ve (1206) 
senesi Rusya ve Nemçe sefinelerine kat'iyyen 
taarruz olunmamak babında selefine tahrir olu. 
nan evamiri şerifemin muktezası üzere hare

ket olunması zımnında ~·bu emri şerifim isdar 
ve .. ........... ile irsal olunmuştur. Evasıtr şevval 

1211. 

(3 ) Trablusgarp Beylerbeyisi Ali Paşa
zade Yusuf Paşaya hüküm ki: 

Cezayirigarp ocakları ötedenberi serbest 
ve düveli nesara ile sulh ve cenk hususları ken. 
di yedi ihtiyar ve iradelerinde olup Devleti 
Aliyyei daimülkararımla müsaleha ve tOO.sa
fat üzere olan Avrupa devletlerinden bazıları 
zikrolunan ocaklarla akdi sulh, ve sal!lha mey
lü rağbet ile akdi müsaleha eyledik!erinden 
Devleti Aliyyem mahzuz ve müsalehalan mak> 
bul görülegeldiği bedihiyattandır. ElhaletUha
zih Trablusgar~ ıocağpe Danimarka devleti 
beyninde fi1 aslıfıbunakid ' olan sulh ve saltiıın 
iadesi maddesi Dersaadette mukim Daniniarka 
maslahatgüzan tarafından · lstida ve ı-U:-a 
olunınakla ........ .... .. Evaaıtı Jf!VVal 1211. 



236 

girenlere yer Öptünnek ve ecnebi konsoloalar
la gÖrüştüğü zaman vezirini ve hariciye memu
runu ayakta durdurmak gibi hükümdarca ta
vırlar alınağa ba§ladı. Bu azarnet ve ihti§amı 
tatmin için para lazımdı. Evvelii vergileri zi
yadele§tirdi. Sonra bütün Avrupa devletlerini 
haraca kesrnek emeline düterek tüccar gemile
rine satatmak için konanlara emir verdi. En 
sonra da ağır §artlarla ecnebilerden istikrazlar 
yapb. Bu suretle hem ahaliyi ezdi, hem ecne
bileri dÜ$man etti. Hem de viiiiyelin maliyesi
ni büyük zarara ve sıkıntıva soktu. 

Korsanlar Selanikten Françeye giden bir 
(Dobrovnik) gemisini tutup getinnişlerdi. Pa
§8 Fransız konsoloaunun tavasaulile gemiyi 
bıraktı; fakat her iki senede bir kere sekiz 
bin Dobrovnik kara kuru!ile bir gemi keres
tesi verilmek huausu altı ay içinde taahhüt 
olunınazsa rastgelinecek gemilerinin tutulaca
ğını Dobrovnik Cümhuriyetine bildirdi. 

Dobrovnikliler hemen lstanbulda divanı 

Jıümayuna müracaatle şikayet ettiler. Padi§llh 
bpnlı-ra dokunmamaaını Yusuf Pa§aya irade 
etti. fakat Yusuf Paşa ehemmiyet vermedi ve 
mezkiir cümhuriyete bir tekit yazarak (1212-
1797) senesinden itibaren para ve kereste ve
rilmezse beş ay sonra gemilerinin tutulmağa 
başlanacajını bildirdi. Dobrovnikin Istanbul
daki vekili tekrar divana koştu, feryat etti; 
bunlara dokunulmaması hakkında Trablua bey
lel'beyine bir hüküm daha aldı ( 1). 

Yusuf Pa§a lsveç konsolosuna da tebli
gat yaparak pe§inen yüz bin frank ve senede 
de sekiz bin frank vermezse Trablusta oturt_ 
tJnyacağını bildirdi. Konaoloa razı olmadı. Pa-
18 korsanlan göndererek lsveçlilerin yedi tüc
car gemisini tutturdu. (1213 - 1798) de · Na
._,olyon Mısırda idi (2). lsveçliJer ona müraca
•t ederek lazallüm ettiler. Napolyonun tayin 
!ttiği memur tavassutta bulundu, lsveçliler
;len alınan yedi gemi Trablualulara kalmak ve 
>unlara mukabil (120) esir iade olunmak ve 
ıvvelki gibi senede sekiz bin ve bir defalık ol
nak üzere seksen bin frank verilmek üzere 
ki taraf uzlaştı. Trabluaga..p korsanları 

. ~merika gemilerine de çahyorlardı. Amerika
lılar bizzarure sulh için müracaat ettiler. Fakat 
lla§a çok para istiyordu. Amerikalılar da 

Ce:ııayir Valisi Hasan Pa§llya iltica ettiler. Fe
lemenk konsolosile Cezayir Patasının müda
halesite (250.000) fran·k verilmek Ü2ere o se
ne için sulh yapıldı. Ertesi sene Hasan Paşa
nın oğlu bu paranın biraz azaltılmasına iltL 
mas etti. Yusuf Paşanın cevaben gönderdiği 
mektubu çok faydalı olduğundan aynen yaz· 
dım (3). 

Bu defa Istanbuldan aldığım habere gö
ı·e Belisyan Avusturya idaresinden çıkıp baş
lıca cümhuriyete tahavvül ve te§ekkül eder.ek 

seneviye itası hususuna 
dahi karar- vermi§ler, ancak Trablus, Tunus 
ve Cezayir ocakları için ne miktar akçe vere
ceklerine ve bunun , hakkında bir liikırrlı olup 
olmadığına dair malumatı sahiha alamadım. 
Zira nesaranın ışı hiledir. Rabbimiz taala 
cümlemize nusret eyliye. Çünkü asrııruz ahır 
zaman olduğundan nesara bir sözde dur
maz oldular. Hatta lsveç ile verilen karar Üze
rine seneviyelere birkaç keredir ecil ve müh
let verilmiş iken henüz bir akçe tahsil oluna
madı ve Dersaadette mukim elçileri vasıtasile 
tarafımıza bir oyun edip mücerret ocağın ai_ 
dalını itlafa kalkışacaklarını öğrendim. Lakin 
lsveçliler işbu hud'alarını 'kuvveden fiile çı
karmazdan mukaddem vurup rabbimin ianesi
le teşfiyei sadretmek efkanndayım. Bunun 
gibi Amerikalılar dahi isyan sureti göstererek 
geçende konsoloslanna verdi~im cevabı kat'i 
veçhile kariben anlan dahi tarümar etmiye 
amadeyim. Kuvvei harbiyemizle kaffei milel 
kadrü haysiyetimizi aniayıp yalnız Amerikalı
lar kaldı. Bu defa anlara dahi haddini bildir
mek boynuma borç olsun. Anca.k bu emelimin 
tehir ve men'ine tarafı vali.larından ittimas 
emareleri sebep olduğundan uhuvveti sahihe_ 
ye mebni şu sebabetden aarfı nazar buyur
maları niyazımdır. Beyana hacet olmadığı veç
hilc pederi alileri merhum Hasan Paşa zama
nında Amerikalular Felemenk konsolosu vası
tasile lieclilmüsaleha iki yüz elli bin frank 

( 1) Hi-..a:1· hümayun mühimme defteri, 
numara: 204, sayfa: 49, evaili zilkade 1212. 

(2) Grand Ansiklopedi Trablusun 1798 
(1213) de Grand Pre tarafından bombardıman 
edildiğini" yazıyorsa da tafsilat bulamadım. 

(3 i Tarihi ibni Galebun. 



vermişlerse de razı olmaclığıma binaen muah. 
haren mÜ§arünileyh pederiniz ibramile müsaa
de eyledim. Halbuki el'yevm bir para verme· 
yip taallül etmektedirler. Lutfen merkumların 
ricasına aldanıp akçei mev'udenin tenkısini ni
yaz buyurmayın. Amerikalıların asıl iltica ve 
istinat evledikleri İngiltere olup bu vasıta ile 
akdi sulha <bastı kaliçei rica ıayliyecekleri mel
huz ise de lngilizluları bu bapta kat'en tanı. 
mam. Eğerçi vasıtai aliniz ile teklifi müsaleha 
edilir ise kabı.ıl olunacağı ve işbu arizamın ce
vabını gizluce temenni ederim." 

Yusuf Paşa mektubunda yazdığı gibi kat· 
iyyen sulha yanaşmadı. Konsolasun uzlaşma· 
ğa uğraşması kolfkulanna atfolundu•. Paşa 

Amerika gemilerini vurmak için emirler verdi. 
1217 (1802) de Amerika donanınası 

Trablus önüne gelerek ateş açtı. Limandaki 
birkaç ufak gemi kat'iyyen baş gösteremediler. 
Yalnız kaleden mukabele olundu. Yirmi günü 
mütecaviz zaman top ateşile geçti. Şehiı- epey
ce sıkıldı. Bu sırada Amerika gemilerinden bi. 
risi kıyı sularına ziyadece sokulmuş olduğun
dan bir mermi ile sakatlanarak karaya oturdu 
ve gemi ile içindekiler esir edildi. Bundan 
sonra Amerika gemileri kalkıp Maltaya gitti
ler. 

1218 (1803) de Trablusa yirmi dört saat 
mesafede bulunan Gıryan kazaama giden tah
sil memurunu ahali öldürerek isyan ettiler. 
Yusuf Paşa Hacı Ahmet Ağa kumandasında 
biraz asker gönderdi. (21) gün muharebe edi
lerek iki taraftan da epeyce adam öldü. Niha.. 
yet her nasılsa fesat başı Şeyh Abdülv~i ele 
geçirilip idam olun~ isyan yatışbnldı. Ver
giden maada masarili seferiye diyerek birçok 
para daha alınarak ahali cezaya uğradı. Ame
rika donanınası Yusuf Pataya karşı gaile çı· 

karmak için Maltada bulunan kardeşi Ahmet 
Beyi alıp Demeye çıkardı. Ahali mumaileyhi 
memnuniyetle kabul ettiler. Amerikalılann 

yardımile Ahmet Bey ahaliye hediyeler dağı
tarak Derne civarındaki kabileleri kendi tara. 
fına kazandı; başına epeyce halk topladı. Yu
suf Pa~ teli§a düşerek az bir §ey için §U fe
laketi satın aldığına pişman olmuşsa da muka
bele etmekten başka çare bulunmadığından 

kara tarafından gelecek karde'şini men ve ko
layını bulursa vücudunu zale için büyük oğlu 

Mehmet Beyi biraz askerle Bingazi tarafma 
yolladı. 

Amerika donanınası Trablus ve Derne 
cihetlerini abluka etmekle iktifa ile muharebe. 
ye yanaşmıyordu. Böyieee üç ıJene geçti. Bu 
müddet zarfında Yusuf Paıa Amerikalılarla 
uyuşmak için vas~ta arıyordu. Nihayet Cezayir 
valisi ve Trablus İngiliz konsolosunun tavaa
sutlarile 6 rebiültwvel 1220 (4 haziran 1805) 
de yirmi maddelik bir muahede .imza olundu. 
Muahedede Amerikalılann en ziyade mazharı 
müsaade millet muamelesine nail olacakları ve 
Amerikalıların Trabluslulardan aldıklan 100 
v~ Trablusluların aldıklan 300 esir mübadele 
olunup fazla kalan 200 esire mukabil Y uauf 
Paşaya (60.000) frank verileceği ve abluka 
kaldırılıp Ahmet Beyin Demeden ve ailesinin 
Trablustan •çıkarılacağı ve iki taraf &emileri
nin biribirierine yardım edecekleri ve iki ta
raf konsoloslarına hürmet ve düveli saire &ibi 
Amerikanın da Trablusta konsolos ikame ve 
Amerika donanması Trabluaa geldikçe yirmi 
bir topla selam ita olunacağı takarrür etmişti 

Muahede veçhile Amerikalılar Ahmet Be
yin familyasını Trablustan alıp Demeye &Ö
türmüşler ve orada bazı iğfalatta Ahmet Beyi 
alarak hepsini birden Mısıra götürüp bırak
mışlardır. 

Bingazide bulunan Mehmet Bey serian 

Demeye giderek üç dört gün içinde ahaliyi 
itaate alarak geri döndü. Trabluaa sekiz dok~ 
gün uzakta olan Sert kabilelerinin teyhi Ah· 
met bin Seyfiinnasır muahedeler hilifına ola
rak aahile gelen ecnebi gemilerine müdahale 
ve kendisine yapılan tenbihlere muhalif ha
reket ettiğinden 1221 senesinde Mehmet Bey 
hayli aüvari ile o tarafa giderek §eyhi kati v-;, 
kabaili itaat altına aldı. Ahmet Bey evvelce 
Tunuslulara (140.000) liraya senet vermitti; 

Yusuf Pa§8 kendi imza etmemit olduiu baha. 
nesile senedi tanımadı. 

Gıdamea vahası evvelce Trabluagarba tabi 
idi. Fakat be§ senedenberi ahali Trabluatan 
aynlnu§ ve bütün teki.lifi miriyeyi Tunuaa 
vermekte bulunmuşlardı. Yusuf Pa§B memle
keti tevai ve varidab tezyit için bu vahanın 

merbutiyctini iadeyi dütünerek oğlu Ali Be
yi 1225 de oraya gönderdi. Gıdames ka..ı,.sı
nm etrafındaki duvarlar harap ve ahaliai bar· 
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be kudretaiz olduklarından teslim olmalan ta. 
bii idi. Fakat ahali askerin yağmasından kor
karak kale kapılannı kapattılar; üç gün kapa
lı .kaldılar; dördüncü gün birkaç ulema ve mu
teberan Ali Beyin yanma gelerek matlupları 
tamamen verilecekse de yağmaya ve kan dö
külmesine meydan verilmemesini rica ettiler. 
Ali Bey buna candan razı idi; beş senedenberi 
Gıdamesin Tunusa vermiş olduğu vergiye bir 
kat daha zammile PB§BYa (20.000) miskal aL 
tın ve ordu masrafı için de ( 120.000) mahbu· 
bi altını alına.-ak memlekete idare memuriarı 
tayin edilerek geri dönüldü. • 

lsveçliler her sene vermeği taahhüt ettik
leri ( 8.000) frangı vermekte taallül ettikle
rinden Yusuf Paşa ( 1227 - 1812) de e&ki mu. 
ahedeyi bozdu ve petinen (600.000) frank ve 
her sene muntazaman (8.000) frank verilme
sini ve aksi halde muharebeye hazır olmalan
nı konsolasa bildirdi. Konsolos hayrette kala
rak hemen Ingiliz konsolosu Varinktona gide. 
rek tavasaulunu rica etti. Bu aralık bazı he
diyelerle lsveç Hükümetinin bir adamı gelmiş
ti. Bu zatln ve Ingiliz konsolasunun tavassut
larile lsveç konsolosu azi ve sulhün bakası be
deli olarak (77.000) frank tesviye olunarak 
Yusuf Pata tatmin edildi. Pata lsveç Hükü. 
metine yazdığı mektupta hediyelerin geldiği

ni ve (77.000) frank alındığını ve Trablus 
konsolosu karibüner ve baidülhayr bir adam 
olduiundan hediyeleri getiren zat merkumu 
azi ile yerine memleket ahvaline vakıf ve fa
tin olan Andirya Kastayı vekalete tayin etti
iinden mumailey.lıin asaleten tayinini bildir
mitti .(2 recep 1227). 

Fizan kıt'ası Trablusun zaptile beraber 
Türklere geçmi§ti. (985 _ 1577) de Mehmet 
Bey iaminde bir sancak beyinin idaresinde bu
lunduğı• divanı hümayun k~yudatile sabittir. 
Fakat sonradan nasıl olmuısa senevi biraz 
hediye ve vergi mukabilinde siyahi bir •üla
lenin idaresine verilmitti• Fizantılar batiarına 

ıreçe\1 bu hanedan azasına (Sultan) unvanını 
verirlerdi. Yusuf Paıa zamanında Sultan Şeyh 
Mehmet isminde birisi idare mevkiinde idi. 
Bu zat her ne sebepten ise Trablusla olan bu 
ufak rabıtayı keami§ ve hediye ve vergiyi vel'
memitti Yusuf Pata (Mehmet Mekni) ismin
de birisini 1Üvari ukerle ııönderdi ve Fizan 

uzak olup daima hareKdU as;,.e,·i,;e ya!) .. ması 
miişkül olduğundan hayli zaman acısını unu. 
tamıyacaklan bir darbe vurmasını tenbilt etti. 
Mehmet Mekni evvelce tahsildarlıkla Fizana 
gitmiş ve Siyahi Sultanın abaliden topladığı 
para kjilliyetli olup bunun pa§aya gönderilen 
kısmının çok az olduğunu öğrenmit ve istifa
deli bu mevkii almağı dütünerek, pa§Bya mese
leyi anlatmış ve eğer kendisini Fizana muta
sarrıf tayin ederse beş bin kurut olan vergiyi 
on beş bine çıkaracağını vaadetınitti. Fizan 
Sultanının vergi vernemesi vesile ihzar etmiş 
ve pa§B da bu vaatla Mehmet Mekniyi yola çı

karmıştı (1). 
Mehmet Elmekni V adan kazasına muvaıa

latında oranın halkını katliam etmiş ve Mer- -
zukta Sultan Şeyh Mehmedi öldürmüş ve pa
ralarının gizli yerini öğrenmek için kucakta. 
ki çocuklarını bile kestirrnek derecesinde zu
lüm yaparak memleketi eline almıştır ( 1229 -
1813). 

Trablusgarbın Cebeli Garbi denilen mın

takası dört kazaya münkasem ve birçok .köy
lerle kabileleri muhtevi idi. Fakat buralarda 
hükümetin nüfuzu resen geçmeyip (Beni Nü. 
veyr) kabilesi ıeyhleri vasıtasile idare olunu
yordu. Nalut kazası bir iki senedenberi Beni 
N üveyr şeyhini tanımamağa ve vergi verme
rneğe başlamı'llh. Mez.kür kaza ·büyük oldu
ğundan tedibi için Beni Nüveyr şeyhi kendi
kuvvetini kafi görmedi. Beni Nüveyr §eyhli. 
ğinde bulunan müteveffa teyh halifenin büyük 
oğlu Şeyh Ebülkasrm Nalutun itaatini temin 
için Yusuf Pa§Bdan yardım iatedi. Paşa da 
o&"ulları Ali ve Ahmet Beyterin kumandasın. 
da mükemmel bir ordu gönderdi. Yoldaki ka
bile halkı da askere katılarak 1230 da Naluta 
gidildi. Orduda bulunan topun ateıi Nalutlu
lan yıldırdı. On be§ günlük müaademede iki 
taraftan da hayli telefat olduktan şonra ahali 
itaat etti. Borçlannı tamamen ve~dikten baş
ka masarili seferiye olarak da (200) köle tes
lim ettiler; ordu Trablusa döndü. 

Ahmet ve Ali ,Beyler Cebeli Garbiyi bu 
vesile ile görmüılerdi . Memleketin mahsuldar. 
lığını, servetini babalarına anlatarak bu güzel 

( 1) Lion seyyahatnamesinin 6 ıncı say· 
fası, F. R. Hoffer. 



kıt'anın istifadesinin Beni Nüveyre terkolun
masının gayricaiz olduğunu söylediler. Yusuf 
Paşayı tamaa düşürdüler. Beni N üveyr şeyhi 
Halife evvelce Cebeli Garbi mutasarrıfı idi. 
Ebülkasım v~ Gome isminde iki oğul bıraka
rak ölünce büyük oğlu Ebülkasrm yerine geç
mişti. Gome daha küçüktü. Binaenaleyh henüz 
babası kadar nüfuzu bulunınıyan Ebülkasım 

öldürölürse Cebel kamilen valinin eline geçe
cekti. Yusuf Paşa buna senelerce çare düşün. 
dü. Nihayet ( 1236) da Şeyh E bölkasımı Trab
lusa çağırdı. Nihayetsiz hürmetler, muhab
betle:r gösterdi; hediyelere boğdu, bir ev ver· 
di ve sonra bir gece uykuda iken şeyhi öl
dürttü. Kendi cinayetini başkasına yükletmek 
için teessüfler ve telaşlar gösterdi. C~l aba. 
lisinden olup Trablusta ekmekçilik etmekte 
olan iki ' kişiyi katil olara'< t~tturup sualsiz 
idam ettirdi. Cebeli Garbiye derhal el uzatma
sı cinayetinin saik ve hedefini göstereceğin; 
den bir müddet olduğu gibi bııı·aktı. Ingiliz 
konsolou Trablusta bütün devletlerin ara bu
lucusu idi. Bu dcl'a da Taskanalılar sulh iste
diklerinden onun tavassutile 1236 recebi or. 
talarında {1281) on iki maddelik bir mukave
lename imza olundu. Sardunyalılar Ingiltere 
ve Fransa gibi senevi vergi vermekten imtina 
ettiler. Yusuf Paşa kızdı; fakat Ingiliz konso
losu yine araya girdi. Verginin kaldırılması, 

fakat her konsolos değiştikçe ( 4.000) frank 
verilmesi kararlaştı. Yusuf Paşa Ingiliz kon
saidsunun hatırı için buna razı olmuştu. Fa
kat bozmağa babane arıyordu. Iki defa kon. 
solos telbdilinde Sardunyalılar mezkur parayı 
vermişlerdi; fakat son gelen konsolos para 
vermedi; mukaveleyi de tanımadı. Yusuf Pa
şa da korsanlan Sardunya gemileri üzerine 
saldırdı ve üç gemilerini tutturdu. ,0241 -
1825) de altı Sardunya harp gemisi Trablus 
ÖnÜne gelerek gemilerin geri verilmesini ve 
mukavelenin yenilenmesini istediler. Dostça 
yapılan bu talep okorkaklıklarına hamiolunarak 
kabul edilmedi. Sardunya gemileri şehri topa 
tutmağa başladılar ve yedi gün devam ettiler. 
Sekizinci gÜn Sardünyalılar karaya asker çı
lcarmağa te,ebbüs ettiler ve limandaki iki 
Trablus gemisini yakarak Babülbabr yani 
gümrük Önüne çıkarak gÖğüs göğae mubare
beye başladılar. Iki taraftan da hayli :ı:ayiat 
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oldu ve Sardunyalılar gemilerine çekilrneğe 

icbar edildiler. Ertesi gün Ingiliz konsolosu 
Varingtonun delaleti ile badema Sardunyalı. 
lardan seneviye alınmaması ve fakat bu defa" 
lık yedi bin frank verilmesi şartile barışıldı, 

Osmanlı Hükumeti yeniçerileri lağvederek 

asakiri mansurei Muhammediye teşkilatı yap· 
rruş olmaJPa ayni teşkilatın Trablusta da ic
rasını ocaklara ·emretmişti. Trablusgarp yeni
çerilerinin evvelki serkeşlikleri, Yusuf Paşa 

zamanında, tamamile ortadan kalkrruşb. Fa. 
kat mahza fermanın hükmünü icra için Kul
oğullarından beş on kiş;lik nizarn askeri ter
tip olundu (1). 

Avrupa devletleri senevi vermekte ol
dukları vergileri kesmekte ve korsanlık haaı

lat getirmemekle ve Trablusun ·batka haaıla. 
tı bulunmamakla olduğundan Yusuf Paşa va
ridat membaı olarak Cebeli Garbinin işgalini 
düşnüyordu. Beni Nüveyr şeyhini öldürttük. 
ten sonra oraları kendi haline bırakrnı§ ve iş

gale müsait zaman beklemekte bulunmuıtu. 

Bu ı:amanın geldiğine iJ:ıükmederek oğul. 

larının maiyyetine kuvvetli bir ordu ve
rerek (1242) de Cebeli Garbiye gönderdi. 
Fakat Beni Nüveyr kabilesi komşularile birle
şerek orduyu 'karşılamış ve üç ay iki taraf ta 
ıpuharebesiz 'karşı karşıya durmuş ve sonra 
kabileleı· askeri sarrruş olduğundan geri çekil. 
rnek te zorlaşmış idi. Yusuf Paşa Cebelde söz
leri geçen Ebuseyf kabilesi şeyhlerinden ba
zılarını göndererek Cebeli Garbi evvelki ııi

bi Beni N üveyrio idaresinde bulunmak ve 
Şeyh Kasımın kardeıi Gome ıeyh olmak ve 

mumaileyhe abaü ecdadı gibi riayet edilmek 
Üzere mukavele yapılarak ordu Trablusa döndü. 

Trablusa iki ııün uzakta olan Tarhona 
· kazasında iki mütegallibe biribirlerile çarpışa. 
rak fenalık çıktığından (1243 - 1827) de Yu
suf Paşanın veziri Hacı Mehmet Şalabi Bey
tüimal kumandasile gönderdii-i asker rnezkur 
kazaya giderek asayişi iade etmittir. 

Sardunyalıların vergiden kurtulmaaı Na
poli Hükumetini de ayni teıebbüste bulunma
ğa sevrketti. (1244 - 1828) saferinin onuncu 
günü irili ufaklı haylice Napali ııemileri Trab
lua kartısına gelerek volta vunnağa batladılar. 

(1) Tarihi ibni GalebWl. 



24ö 

. Yusuf Paşa ecnebi hükumetlerden alman ver
giler böyle birer birer elden çıkınca idarece 
olacak müıkülatı düıünerek Napolilerle sonu
na kadar uğra~mağa karar vermiş ve hatta Sa. 
lıpazarr sahillerine kadar civan top ve askerle 
doldurmuş ve beş krt'a Trablus gemisini ka
rakol tayin etmiıti. Bu tertibat mubarebe edi
leceğinde ,üphe bırakmam•§ olduğundan Na
poli konsolosu donanmasına gitti ve saferin 
on dördüncü gününden itibaren uzaktan top 
muharebesi başladı ve üç gün sürdü .. Fakat 
uzaklık dolayısile iki tarafa da zarar olmadı ve 
nihayet Napoli gemileri kalkıp gittiler. Sonra 
Ingiliz konsolosunun delaleti ile ufak bir mu
ahede yapıldı. Napolililerin Trablustan almıı 
olduklan esirlerin parasız olarak geri verilme. 
ai ve masarifi seferiye olarak . Trablusa 
(33.000) frank verilmesi, fakat her sene mu
ayyen bir meblağ vergi olmaytp ancak hediye 
tarİkile ifasr ıkararlaştı. 

Orfella kazası ahalisi Sert kabilelerile mü
nazaa etmekte olduklanndan tediplerine te
ıebbüa olunacağı sırada ahali itııatsizliğe kal
kııtıklanndan (1245 .. 1829) da valinin oğul
lan Ali ve lbrahim Beylerle biraz asker gön
derilmiı ve üç gün muharebeden sonra Evia
dı Yusuf Şeyhleri vasrtaaile ve ınaaarifi sefe
riye verilmemek üzere itaate alındrlar. Yusuf 
Paşa memuriyelinin iptidasmda yÜkseltrneğe 
fedakirane çalıştığı deniz ve kara kuvvetleri
ni ve istihkiunlan sonradan mühiınsemedi. 

(1242) de Trabluagarbrn deniz kuvveti çürük 
birkaç gemiye inmitti. 

Trablusun aabil ve dahildeki knımlarrnın 
muntazam bir idare altına ahnmasına ve mem. 

teketin imanna çalııılaa birçok varidat alına
rak koraanbk varidatınrn ziyaı telifi edilebi
lirdi. Fakat vali memleket idaresinde cahildi. 
Son cinnet olarak memleketi kendi çiftliği imi§ 
gibi oğulları araarncia takaim etti (1). 

Gıryırn kazası büyük oğlu ve veliabdi Ali 
:Beye; 

Mısrata kazası oğlu Mustafa Beye: 
Humus kazası oğlu Osman Beye; 
Orfella kazası oğlu Ömer Beye; 
Zılitin kazası oğlu Ihrahim Beye; 

Deme kazası kölesi Mustafa Beye verildi. 
Bu beyler kazalara ııitmediler. Vekiller 

gönderdiler ve halkı tazyik Uirerek ell;ıı·i.ıde 

ve avuçlarıodakini alınağa uğraştılar. Ismi ya
zılan kazalann varidatı bu beylere gitmekle 
beraber diğer kazalardan vergi ve sair tekalifi 
hükumet alınamıyordu. Yusuf Paşa bu sıkın

tı içinde idarenin yolunu bulmağa çalışıyor, 

her tedbire baıvuruyordu. 

Bu meyanda meskukata bakır karıştıra. 

rak mağşuş sikke darbı ve bundan menfaat 
istihsali gibi yanlış bir karar ittihaz etti. Mağ

şuş paranın kıymeti inip çıkınağa başlıyarak 

tüccar ve ahaliye zarar vermekten başka fay
das; görülmedi. Bundan sonra paşa ecnebi te
baalanndan ağır faizlerle istikrazlar yapmağa 
kalkıştı ve bu muamele kendisine pek tatlı 

geldi. Gittikçe ileri giderek ve ödemek zamanı 
geleceğini düşünmiyerek yüzde yüz faizle bi
le para almaktan çekinmedi. Ecnebiler böyle 
dehıetli kar bırakan muameleyi görünce sevi. 
ne sevine paşaya istediği kadar para verdiler. 
Yusuf Paşa da kuru ıbir ,senetle istediği kadar 
para geldiğini görünce kendisini zevk ve se
faya kaptırdı. Böyle epeyce zaman geçti. Pa
şanın ıbu gidişi alacaklıları telaşa düşürdü. 

Paralarmı isterneğe ve srkıştırmağa başladı

lar. Fransız konsolosu ıifahen müracaatla te
baasının alacaklannı istedi. Aralarında sertçe 
lakırdılar geçti. Konsolos gemiye binerek 
şehri terketti. Trablusun Fransa ile uğraşacak 
kudreti kalmamış olduğundan paşa telaşa düş. 
tü. (1246 - 1830) da Amira) Rozamil kuman
dasmda yedi Fransız harp gemisi geldi. Amiral 
Yusuf Paıaya mektup göndererek (48) ıaatte 

cevabını istiyordu. Bu mektup tertip olunan 
umumi mecliste okundu. Hacı Mehmet Şala

bi müzakereye memur edildi. Müzakere neti
cesinde Fransızların istedikleri kabul ve mu. 

• kavele imza olundu: 

Mukavelenin maddeleri muhtaaaran şun
lardr: 

1 - Franız konsolosunu fedayı memu
riyete mecbur eden müeuif hallerden dolayt 
kendisine beyanı mazeret olu.nacak ve Fransa 
kralına bu ~hususta mektup yazılacak ve kon
aolosa valinin evlat yahut damatlanndan biri 
vaaıtasile tarziye verilecek. 

(1) Tarihi ibni Galebun. 



2 - Korsanlıktan killiiyen keffiyed olu. 

nacak. 
3 - Esaretin tebaai ecnebiye Üzerinden 

kanıilen ilgası, mevcut esirlerin bedellerinin 
beyin kesesinden sahiplerine verilerek azat 

• edilmeleri, harp esirlerine Avrupalılar gibi 
muamele yapılması. 

4 - Trablus eyaleti bahriye kuvvetine 
şimdikinden fazla cesamet veremiyecek ve 
mevcut kuvveti muahedeye zeyledilecek. 

5 - Trablus sahiline düşen gemilerin 
kurtulmasına yardım, yolculara muavenet 
olunması. 

6 - Trablus sahillerinden uzak yerlerde 
şikest olan gemilere hücum ve katil ve nehbü 
garet vaki olursa bu hallere cür'et edenlerin 
valinin tahtı itaatinde olmayıp kendi arazisine 
dahi hasar yapan e§kıya güruhundan olduğu 
tahakkuk ederse vali mes'ul olmıyacaktır. 

7 - Ecnebi devletler Trablusun her tara. 
fında konsolos oturtabilecektir. Bunların tayi
ninde ve muahede akdinde bedaya ve saire 
alınması usulü lağvolun:.ıu~tur. 

8 - yedi vahit usulünün külliyen ilgasi
le rüsumatı lazimeyi vererek ecnebi tebaası

nın serbestii ticareti ve diğer ecnebi bir dev
lete halen ve müstakbel~ verilecek imtiyazlar. 
dan ve teshilattan Fransa Devletinin dahi müs
tefit olması. 

9 - Fransanın Trablusa sevkettiği aske
rin masarifiQe mukabil (800.000) bin frank 
verilmesi kararlaştığından 

16 ağustoata ve yarısının 
rilmesi. 

bunun yarıamın 

kanunuevvelde ve-

10 - Gerek saltanatı seniyye ile Fransa 
Hükümeti beyninde mün'akit muahedeler ve 
gerek devleti mÜ§arÜnileyha ile Trablus Hü
kümeti beyninde kadimdenberi cari olan mu. 
kavelelerin işbu muahedename ile tadil olun
mıyan mevaddı ipka ve tasdik olunacaktır. 

11 - Bu muahedename mahı halin 12 in
ci per§embe günü Trablus memleketinde ve 
17 ve 22 inci günleri eyalat ve şuhuru karibe
de ve gelecek eylülün 12 inci günü Trablusun 
en uzak yerlerinde merasimi mutadesile neş
rolunacakbr. 

Bu muahede iki nüsba olarak tanzim ve 
Fransız amiral gemisinde mübadele olundu 
( 1830 senesi on uncu gÜnÜ - 1246). 
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Muahedeye merbut olarak defterde der. 
desti İn§& bir brikten batka mevcut gemiler 3 
direkli ve 22 toplu bir ıkorvet ile 3 brik ve 2 
brik golte, 3 l;talyon ve 4 top gemisi, 1 küçük 
gemi, 3 golte, 1 iskono Trablusun kuvvei bah-
riyesi olarak muharrerdi. , 

Muahede ahkamı veçhile Fransa kralı için 
mektuplar' verildi. Ecnebi muteberanından bin 
müşkülatla ( 400) bin frank istikraz olunarak 
verildi. Muahede tahtalar üzerine yazılarak 

çarşı ve pazarlara talik ve halka ilan olundu. 
Fransa donanınası gitti. 

Yusuf Paşa bu iJierden çok sıkılnuş ve 
uyıku ve rahatını kaybetmişti. Fransız konso
losu çok imtizaçsız ve geçinilmez bir adamdı. 
Bunun tebdili çaresi düşünülmekte iken Lüi 
Filibin ransa Krallığına geçtiği haber alınarak 
bu husus vesile ittihaz olundu. Tebı·iki cülüsu 
ve konsolosun tebdilini rica için bir mektup
la Hacı Mehmet Şalabi Parise gönderildi. 

Hacı Mehmet Şa!abi muvaffak oldu. Kon. 
solosluğa baJkası tayin olundu ve Trablusa 
geldi. Dirayetli ve huli'ıskar olduğundan ken
disini paşaya diğerlerinden ziyade sevdirdi. 
Eskidenberi Trablusta cari Ingiliz niifuzu ye
rine Fransız nüfuzu kaim oldu. 

Evveldenberi yolsuz ve nizamsız olan 
gümrükler hakkında mezkür konsolasun ted
bir ve teşvikile (14) faslı şamil gümrükler ni
zamnamesi tertip olundu. Bu nizarnname hem 
gümrük ve hem belediye rüsumunu havi ka. 
ı·ı§ık bir şeydi. Bu nizamr.amenin icrası ıçın 

de müslim ve ecnebilerden mürekıkep bir ko
misyon teşkil olunmuştu. Bu kere Yusuf Pa
şanrn uhdesine padişah tarafından Rumeli bey
lerbeyliği tevcih olunduğundan pa§& Kaptam 
Derya Husrev Paşaya 1247 senesi fl'banırun 
üçü tarihli mufassal bir tetekkürname gönder
di. İngiliz kolsolosu Varington memuriyeti. 
nin iptida8ıncl,;ınberi Yusuf Paşaya hayli itler 
görmüş, yardımlar etmitti; bu defa patanın 
Fransızlara meylederek kendisini unubnaaını 

hazmedemedi. Tebaasının paşadaki alacaklan
nı isterneğe ve aıkrtbrmağa batladı. Para ol
madığından vali çok fena vaziyetJere dütiiı. 

yordu. Bu sırada iki Arnavut asker konsolo
sun oğluna hakaret ettiler. Bu da Varingtonu 
alevlendirdi. Paıa hadiseye sebep olanlan tut
turup hapsettirdi; fa.kat diğer iki nefer JU'ka-

Şimali Afrika: 16 



Ca§:.: •• >llll hapsedilmesine sebep olduğundan 
'dolayı Ingiliz konsolosunun kızına Jiyıksız la
kırdılar söylediler. Varington da bandırasını 
indirdi. 

Yusuf Pa~a bunu duyunca tela§a düttü. 
Konsolosa çok zeliline mektup yazarak ve Fe. 
lemenk konsolosunu da tavassut ettirerek me
seleyi kapatmağa çalı§tı. Pata mektubunda 
Ingiltereye muzır muahede yapmadığını, In
giltere kralına memur gönderrneğe hazır bu
lunduğunu ve Ingiliz tebaasına olan borçları· 
nı muterif ise de muzayekai hazıra ve bilhas
sa Fraansa tebaasına olan borçların verilme
sinde çekilen zorluklar meydanda olmakla In
giliz tebaasının alacaklarına mühlet verilmesi
ni ve lnııiltere kralına şikayet edilip donanma 
celbi ile bir de fazla olarak masarifi harbiye 
inzimamından muhafazasını ve kusurunun af
file buna delil olmak üzere bandırasının kütat 
edilmesini beyan ve istirham ediyordu (1). 

Bu mektupla beraber bir de senet gönde. 
ritmitti (1248 - 1832). Senetle Ingiliz tebaa
sının matlupları konsoloshanede mukayyet 
mukavele veçhile rnaagü:zıeıte yakında verile
ceğini, konaolosun kızının ve oğlunun hatır -
lannın kırılmasına sebep olan askerlerin sürü. 
)eceği, eyaJet sebükaaranmdan bazılannın 

Malta gernilerinin birinden aldıkları malların 

laymeti olan yüz bin frangın verileceği ve 
muhaberede emin ve sadık adamlar kullanıla
cağı taahhüt olunuyordu. Bunlara rağmen 

konsolos barıtmak imkanı olmadığını beyan ve 
48 saat içinde Ingiliz tebaasm.ın alacaklannın 
verilmesini talep etti. Tabü para verilemedi. 
Konsolos ta hiddet ve küskünlükle Maltaya 
gitti. 

Yusuf Pata sıkıntıya düterek memleke
tin büyüklerini topladı. Çare dütündüler. 
Ahaliden, muteberandan, Yahudilerden para 
toplayıı borcu ödemeği kararlattır9ılar Şehir
den dört bin frank kadar toplandı; fakat 
Mentiye .abalisi para verrneğe yanatmadılar ve 
tehrin pazanna da gelmediler. Bu tedbirden 
netice çıkmadığı anlatıldı. Binaenaleyh vaz • 
geçildi ve para isternekten sarfı nazar olundu. 
ğu ve evvelki gibi pazara gelmeleri Mentiye 
abalisine yazıldı ise de bu sefer de bile zan
nederek yahatmadılar ve muteberan ile ıeyh
leri toplanıp valinin Menıiyede oturan to-

runları Mehmet ve Ahmet Beyterin yanına gi · 
derek valiye emniyetleri kalmadığından aziile 
yerine Mehmet Beyin vali olmasma karar ver. 
diklerini söylediler. Mehmet Bey razı oldu. 
Bu mukaveleden dönmernek üzere yernin etti
ler. Ziyafetler yapıldı. Ertesi cuma günü mu
ha•·ebeye hazırlık yapıldı. Yusuf Paıa bu itle
ri duydu. Bu fesadı ortadan kaldırmak için 
büyük oğlu Ali Beyi muvakkaten kendi yeri
ne oturtmağı dütündü. Fakat buna da bir ka. 
rar verilemedi. Men~iyelileri dağıtmak ıçın 

üzerlerine bin kiti gönderildi; fakat hariçteki 
kuvvetin çokluğuna kartı bu asker bir ıey 
yapamıyarak tekrar içeriye döndü. Kale kapı
sı örülerek ahaliye barut ve silah dağıtılarak 

müdafaaya bazırlanıldı. Dııarda Mehmet Bey, 
Yusuf Patanın Men§İyedeki konağını hükümet 
dairesi yaparak Menşiye ve sahil kazalarma 
mi.idürler tayin etınitti. 

Yusuf Pa§a bu kıyamın az zamanda söne
ceğini umarken şiddetlendiğini görünce her 
gün huzuru mutat olan ulema ve mütehayyi
zan muvacehesinde ihtiyarlığından bahisle vi
layeti oğlu Ali Beye tevdi ettiğini söyledi. On. 
lar da belki karıtıklığın def'ine çare olur diye
rek meserretle kabul ettiler. Ali Bey sada
katle hizmet edeceğine and içti. Kaleden top
lar atılarak vak'a ilan olundu. Fakat bu hare. 
ket Menşiyelileri daha ziyade kzdırdı. Onlar 
da Mehmet Beye biatlerini yenilediler ve top 
attılar. EyaJet ahalisi ikiye ayrılarak i§ler Arap 

saçına döndü. Yusuf Paşa eyaleti oğlu Ali 
Beye tevcih ettirmek için Kaptanı Derya Ha .. 
Iii Pataya mektup gönderdi. Bu mektupta pa
ditahın pek ziyade mültezimi olan nizarnı ce
dit tetebbüsünü esas tutarak, kendisi munsifa. 

ne ve adilane surette cünudu nizarniye terti
binde iken Arap asilerinin ayaklandıklarını ve 
iki oğlunu askerle gönderip nasillat ettirmİ§· 
se de faydası görülmediğini ve hariçte oturan

torunlanndan birisini asilerin vali yaptıklannı 
ve onun da hırsı cah saikasile kabul ettiğinden 
isyanın büsbütün ,iddetlendiğini ve kan dö. 

külmesine meydan vermemek için kendisi u
muru vilayeti kiliei ulema ve muteberan ve 
ahalinin muvafakati ile oğlu Ali Beye tevdi 

( 1) Tarihi i b ni Galebun. 



ettiğini ve mumaileyhin eseri falaneti olarak 
isyan sönmeğe yüz tuttuğunu yazıyordu. 

Ali Bey valiliğe geçince 6 rebiütahır 

(1248) de ıMeııtiye ve sahilin evlerini topa 
tutturdu. 2ı rebiülahırda asker ve zaptiyeden 
mürekkep bir kuvveti Menıiyeye gönderdi. 
Yapılan muharebede karşı tarafa (77) telef ve 
ı 12 yaralı verdirdi. Bu sırada barut azalmıt 
iken hükumet konağının bir tarafında bet yüz 
varil barut bulunarak Ali Beye büyük bir 
kuvvet verdi. 

Recebin yirminci cuma günü yine dıtarıya 
asker çıkarıldı. Iki taraf ta hayli zayiat verdi; 
fakat Mehmet Beyin dört topu çivilendi ve ga
libiyet as,ker tarafında kaldı. 

Yusuf Pa§anın evvelki 111Üracaat ve istir
hamı üzerine 1249 senesi rebiülahırının ipti. 
daaında Ali Pafanın valilik fermanı gelerek 
umumun hu:!urunda okundu ve toplar atılarak 
ilan ve icrayı meaerret olundu. 

Yusuf Patanın veziri Hacı Mehmet Şa
labi (ı) mukaddema Bingazi vergisini al
mağa gitmiıti. Oraya vardığından biraz sonra 
karı şıklıklar çıkarak efendisinin çekilip Ali 
Pa§anın vali olduğunu haber almı§b. Hacı 

Mehmedin Ali Paıa ile arası iyi değildi. Bina
enaleyh Trablusa gelrneğe cesaret edemiyerek 
Maltaya gitti ve oradan muhalif tarafa top ve 
barut göndermek suretile yardıma batladı. Bu 
defa dahi üç Malta gemisine gülle, barut ve 
havan ve sair e§yayı nariye yükleterek kendisi 
de beraber olarak gelip 23 recepte Mentiyenin 
üst tarafına yanaıb. 

Ali Pafa bunlann zaptı için iki Trablus ge· 
misi gönderdi ise de onlar yelitmeden gemiler 
hamulesini çık&rflU§ olduğu gibi kabailden üç 
yüz kadar adam da topla karadan Malta gemi
lerini muhafaza etmekte olduklarından Trab
lus gemileri ancak bot bir Malta gemisini alıp 
götürdüler. Fakat kabailin topları da Trablu~ 
gemilerinden birisini sakatladı. Yeni gelen mü

himmatla kabail epeyce kuvvetlendiğinden her 
gün şehire 20, 30 gülle abyorlardı. 

28 muharrem ı250 de Ali Pata dıtarıya 
tekrar hayli asker çık.ardı . Mühim çarpıtma.. 
lar oldu •• 

13 cemaziyelevvel 1250 de Ali Patanın 

memuriyelinde ipkası fcrman.ile padiph tara
fından ihaan olunan kılıcı hamilen kapıcıbatı

lardan Mehmet Şakir Efendi Trabluaa geldi. 
Kaleden ve gemiden 33 selam toplan ablıp 

murnaileyh dı§Br; çıktı. Fransa Konaolosu da 
Ali Patanın memuriyetinin tebriğini havi tah
riratı takdim etti. 

Ali Patanın ricası üzerine Şakir Efendi 
sandala binerek Sahpazarına gitti. Kabilelerin 
muteberlerini topladı. Manasız olan bu mu. 

harebe sebebile herkesin itini gücünü bırakıp 
senelerce biriDirlerile uğraımalan münasip ol. 
marlığından barıtmaları lüzumuna dair naıi

hatler verdi, fakat tesiri olmadı. Ahali aalta
nab seniyye için sahihan can vereceklerini, fa. 
kat Karamanit sütalesini ·kat'iyyen kabul etmi· 

yeceklerini beyan ve bu bapta Şa:kir Efendiye 
gizlice umumi bir mahzar verdiler. Şakir 

Efendi cemaziyelevvel nihayetinde latanbula 
hareket etti. 

(ı248) de darılarak Maltaya gitmit olan 
Ingiliz konsolosu Varington iki Ingiliz harp 
gemisite gelerek kendisi ve maiyyeti patanın 
huzuruna çıkarak memuriyetini bavi tahrirat

la pa~anın memuriyetini tebrik mektubunu ver
di ve bu mektuplar için 9 top abimasını istedi. 
Derhal toplar atıldı. Iki senedenberi haabelicap 

ayrılma§ olduğuna müteessif bulunduğu hak • 
kında bir nutuk a"öyledi. Dıtarı çıkınca yedi 
top ve konsoloshaneye gidip bandtra çekince 
3 top atıldı. Ingiliz gemileri de ayni adette top
larta mukabele ettiler. 

Zilhiccenin betinde lzmir tarilcile bir 
Fransız ve müteakıben bir Ingiliz gemiai Trab

lusa gelip tedip için Osmanlı Hükumeti tara
fından yakında büyük bir donanma geleceğini 

ve böyle uzun uzadıya muharebe, iatiklallerini 

kaybetmekten batka netice vermiyeceğini ve 

eyaletin ikiye taksimi ile yanaında Ali Patıman 
ve yarısında Mehmet Beyin hükumet etme

sini gemi kumandanları tavaiye ve bu bapta 
hayli emek sarfettiler. Fakat bu t.eklifi iki ta· 

(ı) Hacı Mehmet Çelebi olması ve 
Trablus şivesile Şalfibi tellifCuz edilmesi muh. 

temeldir. 



~--;:;f ta kabul et~di. 
Bu aralık Şakir Efendi Ali Paıanın me

muriyetinde ipkası fennanile ikinci defa T rab
lu sa geleti ve Devleti Aliyye tarafından imdat 
ve iane için biraz donanma ile hayli asker ge-

leceğini tebşir etti. Iki sene on bir ayı müte
caviz memleket müternadiyen muhasarada kal
mış olduğundan ahali canından bıkmıştı. Bu 
müjde üzerine herkes dört gözle donanınayı 
bekliyordu. 

-7-

Karıımanlıların iskatile viliiyc>t teşkili 

1251 senesi muharreminin yirmi altıncı 

günü büyük küçük 22 gemi ile Ferik Mustafa 
Nedp Paşa Trablusa geldi (1). Donanma kale· 
den toplarla selamiandı. Vali Ali Paşa bazı 
ınuteberanla gemiye gittiler. Gemiler valiyi 
topla selamladılar. Mustafa Necip Paşa gelişi. 
nin iki tarafı hanştırmak için olduğuna dair 
nutuk söyledi ve şehri mezkurun yirmi seki
:.ı:inci rünü gemilerden (6.000) neferle top ve 
mühimmat çıkarılıp asker haniara yerleştiril

di; badebu kalelere tevzi ve taksim olundu (2). 
Müdafaa için artık ahaliye lüzum kalmadığın

dan ahalinin silih taşımasının yasak edildiği. 
nin ahaliye ilanı Ali Paşaya bildirildi. Paşa 

da halka ilin etti: Necip Paşa karaya çıkına

yıp gemiden emir veriyordu; vazifesi ahvali 
düzeltmek olduğu halde buna dair teşebbüsü 
görülmediğinden Ali Paşa bazı mukarripleri
le istişare edip Nedp Pa§layı ifayı vazifeye da
vete karar verdi; mevcut askerden alay tertip 
ederek muharremin 29 uncu perşembe günü 
akraba ve dairesi mütehayyizanından otuz iki 
kiti ile gemiye gitti. Necip Paşa bunlann hep. 
sini gemide alıkoydu. Kendisi toplar attırarak 
dııan çıkıp doğruca Şakir Efendinin oturmuş 

olduğu (Beytülbeşavat - Paşalar tEvi) ne git
ti. Hakim, müftü, ulema ve muteberanı top
lattı. Padişah tarahndan Trablusgarp valiliği 

uhdesine verildiğini beyan ile derhal kale ka
pılannm açılmasını ve kimsenin girip çıkma
sına karışılmamasını emretti ve oradan alay
la hükumet konağına giderek memuriyet fer. 
ınanını okuttu. Menşiyede bulunan halk ta 
yavaş yavat dağtimağa başladı. H alk biribir
lerile görüşrneğe başladı. Menşiyelilerin vali 
yaptıklan Mehmet Bey de amcası Ali Paşanın 
gemide tutulduğunu duyunca nöbet kendisine 
geleceğinden korkarak tabanca ile intihar etti. 
Kardeşi Ahmet Bey de Malta)·a kaçtı . 

Selerin beşinci günü Trablus ve Menşiye 

şeyhlerinden beş kişi ile hakimi belde Şeyh 
Ahmedüttogar Efendi ve şeyhülbeled yani be
lediye reisinden mürekkep bir meclis teşkil 

olunarak adi davalann bu mecliste görülmesi 
ve büyük işlerin vali huz~runda mürafaası 

usul konuldu ve Beytülbeşavat mahkeme oldu. 
Ahali Istan bul meskukatını bilmediklerin

den fiatı mevzuaları ilan olunarak tedavülüne 
başlandı. 

Memlekette emniyet hasıl olduğundan 

donanma Karamanlı sülalesini ham.ilen l stan. 
bula gitti. 

Necip Paşa etrafa tahriratlar yazarak 
eyaleti kolayca İ#laı-eai altına alacağını zanne
diyordu. Fakat yazdıklarından bir semere ç<k
madığını gördü. Büyük kabilelerden Mahmudi 
ve Beni Nüveyr kabilelerinin şeyhleri : ·rablu
sa geldiler. Şeyh Gomenin gelişinde dört top 
atıldı ve şeyhlere sırmalı bomozlar giydirildi. 
Bu iltifat diğer kabileterin de emin olarak gel
mesini intaç edecekti. Fakat Necip Paşa bir. 
kaç g ün sonra Gome'yi ·haps ve top atılmasını 
yasak etti. Şeybin bırakılmasını birçok müte
hayyizan rica ettilerse de paşaya söz geçire-

(1, 2, 3) Tarihi ibni Galebun donanma
nın geldiği tarihi muharremin altısı ve aske
rin karaya çıkmasını muharremin yirmi sekizi 
olarak gösteriyor ki (22) gün kumandanın, as
kerin donanmanın bu müddetçe gemilerde kal
mış olduğu zehabını veriyor. Halbuki askerin 
bukadar mü.ddet gemilerde kalması mümkün de
ğildir. Binaenaleyh donanmanın geliş i ni 26 mu
harrem olarak kabul ettim. Çünkü aşağıda 28 
ve 29 tarihleri teakup etmektedir. Tarihi ibni 
Galebun askerin (28) de karaya çıkıp iki gün 
sonra kalelere taksim edildiğini yazıyor. Hal
buki Necip Paşa (29) unda karaya çıktığına 

nazaran askerin kalelere daha evvel taksim 
edilmiş olması icap eder. 



mediler. Menşiye, sahil ve Trablus ahalisini, 
geçen dahili muharebeden dolayı, hanştırmak 

için Turgut Paşa camisinde büyük bir meclis 
kuruldu. Paşa tarafından da hazinedan Bekir 
Bey gelmişti. Muharebei mündefiada iki taraf
tan ölenlerin diyet ve kısaaları minbadebu •ka
le alınmamak ve iki tarafın akardan maada bi. 
ı-ibirinden aldıkları mallar ve hayvanlar kimin 
elinde ise yine onda kalmak ve aşar ve rüsu
mat ve sair matlubatı miriye Yusuf Paşa za
manında ne suretle müteamil ise öylece ipka 
edilmek ~artlarile bir senet tanzim ve hazır 
olanlar tarafından imza olundu. 

Trablus kazası devriye mevleviyeti itti
haz olunarak 1251 ramazanında Samakoflu 
Ahmet Nazif Efendiye verildi . Bu aralık mem
Jekette akçe azaldığından Necip Paşa Trablus 
darphanesinde birkaç cins sikke kestirdi. 

14 cemaziyelevvel 1251 salı günü Trablus 
valiliğine ve 'Irablus kaleleri muhafızlığına 

Ferik Mahmut Raif Pa~a tayin olunarak geldi. 
Necip Paşanın böyle pet, çabuk aziinin sebep. 
leri İ stanbuldan sormadan para kesmesi ve 
muharrerata mutasarrıfı eyaJet imzası koyma
sı ve kendi lehinde ahaliye mahzar yaptırıp 
göndermesi hususatı olduğu hakkında muhte
lif rivayetler vardır. 

Raif Paşa gelir gelmez hemen darphane
yi külliyen kaldırdı. Şeyh Gomeyi hapisten çı
kardı. Yusuf Paşanın torunu Mehmet Beyin 
Taeurada oturmakta olan valide ve hemtire. 
lerinin orada kalmalarını münasip görmiyerek 
Trablusa gelmeleri için haber gönderdi. Ha
nımlar bu teklifi kabul etmediler. Tacuralılar 
da bunları vermerneğe kalkıştılar. Tacuralıla

nn Üzerine asker ve müsellah ahali gönderile
rek şevvalin dördüncü günü Ta,c · ıralılarla mu
harebe oldu. Birçok ahali öldü. Tacuralılann 

hemen bütün malları yağmaya uğradı. Ahali 
cebren itaate sokuldu. Fakat hanımlar evvelce 
MISrataya savuşmuş olduklarından bulunarna. 
dılar. Ordu geriye döndü. Raif Paşa çok hid
detli bir zattı. Tacuralılara çok kızrnış oldu
ğundan bunlara esir muamelesi yapınağa kal
kıştı ise de bazı taraflardan olan ihtarat üze
rine vazgeçti. 

Trablusgarp eyaleti resmen hükümete ta. 
mamile muti, fakat hakikatte şeyhlerin, müte
gallibenin, etrafın elindeydi. Bunlar eyalet pa-
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şa ve •beylerine ufak tefek bazı vergiler vere
rek bütün halkı kendi menfaatlerine işletiyor 
ve soyuyorlardı. Karaınanlılar zamanında da
hili idare hep böyle geçmişti. Istanbuldan eya. 
lete vazıyed edilince halkın hükümete itaati
nin laftan ibaret olduğu ve Trablusgarbın ye
niden zaptı lazımgeldiği anlatıldı. Necip ve 
Raif Paşalar bu işgal ile uğraşblar. 

19 muharrem 1252 de Kaptanı Derya Ta
hir Paşaya şu ferman gönderilmitti (1): 

Trablusgarp eyaletinde evvelce bulunan 
bütün valiler kendi temettülerine düşerek fu
karayı ahatiyi izrar ettiklerinden eyaleti mez. 
küre o makuie sitemkarandan bittasfiye Ferik 
Raif Paşa gönderilmiş ve o da dahili eyalette 
kain Bingazi ve sair havalinin asayitini istih
sal etmiş ise de eyaJet vfui olduğundan asayi
şin layıkıyle tahtı temine alınması muradı mü
lükanem olduğundan ahvale vukufundan dola· 
yı senin istiklali kamile ile havaiii mezkGreye 
tayinine iradei şahanem müteallik olmuttur. 
Bahriye Feriki Naınık Pa§a ve donanınayı hü.. 
rnayunumdan bu defa maiyyetine verilen asa· 
kiri nizarniye ve süfeni hürnayunumu iktizası 
veçhile kara ve denizden icap eden yerlere sevk 
ve istihdamla saltanata muti olanlan taltif ve 
mürnanaat ve muhalefet edenleri tedip ile eya
letin hüsnü nizamma gayret •....•... babmda. 

Tahir Paşa 1252 senesi rebiülevvelinin 
yedinci çar!amba günü 12 gemi ile Trablusa 
gelip askeri karaya çıkardı. Salıpazarına ça
dırlar kuruldu. Tahir Paşa eyalette bulunan 
bütün kabile ve şeyhlere gelip itaat etmeleri 
yahut muharebeye hazır olmalan için mektup 
gönderdi. Şeyh Gome evvelce itaat etmek üze
re geldiği halde hapsedilıniş olmasından ve 
Tahir Paşanın bu ateş saçan mektubundan do. 
layı kimse gelrneğe cesaret edemedi. Tahir 
Paşa ordugahta 13 gün bekledikten sonra 21 
rebiülevvelde asakiri nizarniye ve Şifafe, sahil 
ve Menşiye ahalisinden de iki bin kadar silih. 
lı alınarak denizden Mısratanın (Buıuayefe) 

timanına getirdi. Tunustan da iki tabur imdat 
gelmişti. Bu kuvvetlerle civardaki kabilelere 
saldırarak (28) gün döğüttü. Iki tarafta hay
li telefat verdikten aonra Mısrata kazası Reisi 

( 1) Divanı I:J:.imayun mühimme defteri, 
numara: 251, sayfa 263. 19 muharrem 1252. 
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Osman Ağa Edgam kaçb. Aha1i itaate girdi. 
Memurlar tayin olundu. Yolda uğranılan ka
zalar muharebeaiz itaat ettiler. Ordu da Trab
lusa döndÜ'. Asker Trablusta on be§ yirmi gün 
iatirahatten sonra (Tarhuna) üzerine hareket 
edildi. Tarhuna kabileleri ikiye aynldılar. Bir 
Inaını derhal itaat etti. Diğerleri bir gün mu
h.arebeden sonra Gıryan tarafianna çekildiler: 
Mıaratadan kaçımt olan Osman Ağa Edgam 
da bunlann içinde idi. Osman Ağanın oğlu ve 
kendisi ve diğer üç ıeyhi hud'a ile eelboluna
rak tutolup Trabluaa getirilerek hapse atıldı
lar. Asker de yine Trablusa avdet etti; ancak 
bu harekib askeriye esnasında Mısırlı Liva 
Hüseyin Paıa ve Miralay Dursun Bey, Tahir 
Pata aleyhine ittifak ve arapçaya vakıf olduk
lanndan bazı kabileleri kendi tarafianna cel
betmeğe uğraştıklan hakkındaki mektupları 

Tahir Patanın eline geçti. Itin duyulduğunu 
anlıyan Hüseyin Pqa hemen bir gemiye at
layarak lstanbula kaçıp yakasım kurtardı. Ta
hir Paşa Dursun Beyi tutturup kayıt ve bend
bih ederek ıfstanbula yolladı. 

Tahir Pata Gıryan taraflannda eksik ka
lan tedip harekatını bitirmek üzere 3 zilkade 
252 de kuvvetli ıbir kıt'ai askeriye ile hareket 
etti. Şeyh Gome Pa,adan evvel Gıryana gele
rek asilerle birletmi§ti. Tahir Pata asilerle 28 
defa çarpıştı. 1Fakat muvaffak olamadı. Asite. 

re bir top ve bayli mühimmat kaptırdı. Bu sı

rada ve muharebe esnasında hidematı sabıka
aına mükifaten bütün eyaJet kabzai tasarru
funda bulunmak Üzere Trablus va1iliği Tahir 
Pataya tevcih olundoğu hakkında ferman gel
di. 

Tahir Pap muvaffakıyetsiz taarruzlardan 
vazgeçerek asilerle nev'ama bir mütareke ha
sıl oldu. Bu muvaffakıyetsizlikler lstanbulea 
duyularak Bahriye Feriki Çe,meli Hasan Pa
ta valiliğe tayin olunarak Trabluaa gönderil
mittir (1). 

Hasan Pata 1253 muharremi sonlannda 
Trablusa geldi. Yeni va1i gelinciye kadar ida
rei umurda devam etmesi Tahir Pataya bildi

rilmit olduğundan batladığı muharebeyi yÜz_ 

üstü bırakıp dönmeği münasip görmiyerek 
Şeyh Gomenin aldığı mühimmat ve silihlar 
iade oluııın.k ve Gıryan kazatma Köle Ha. 

san Ağa müdür tayin olunmak tartile müsale
ha yaparak Trablusa gelmitti. 

Hasan Pa,a guya idaresi muntazam bir 
eyalete vali olmut gibi kendi islirahatine has
rı eRcar ederek i§Ieri kağıt üzerinde yürütrne
ğe kalkı§tı. Hariçteki kabileler valinin bu ata
lelinden istifade ettiler. Şimdiye kadar itaate 
girmiş olan yerler eski hallerine döndüler. 

Memlekette emniyet kalmadı. Trablus valiliği 
Menşiye, Sahil ve Taeuraya münhasır kaldı. 

Paşa harekatı askeriye yapacalnnıt gibi 
birkaç defa asker topladı, fakat yola çıkmadan . 
dağıttı. Bu sahte manevre de anlaşılarak artık 
kimse bu hazırlıklara kulak asmaz oldular. 
Askere on ay maaş verilemedi. Eski yeniçeri
lik zamanı geri dönmüş gibi oldu. Bu sırada 
valinin tebdili herkesi sevindirdi. 

1254 senesi cemaziyelahın ortalarmda Mü
şir Ali Aşkar Paşa maiyetinde sü~ari livası Ha
lim ve evvelce kaydü bendie fstanbula gönde
rilmiş olan Miralay Dursun Bey terfian Dur
sun Pa~ olarak Trablusa geldi. Halim Paşa 

Bingazi kaymakamlığına gönderildi. Yeni va_ 
li harap kalelerle camiierin tamirine ba,ladı. 
Evvelki vali ne kadar kaygusuz ise bu pa§a da 
o derece evhamlı idi. İki kişinin gizli konut
masından §Üphelenirdi. Trablus eşrafından ba
zıları bir bahçede ziyafet yaparak eğlenmekte
ler iken Hacı Mehmet Ağa adlı birisi bunu pa
,aya hafi cemiyet olarak haber vermiş ve ken
disi aleyhinde birçok lakırdılar söylenmekte 
olduğunu bildirmiş olduğundan ziyafette bu
lunan Hacı Mehmet Şalabi ve Mehmet Ağa 

Türki ve Ma1iki Müftüsü Ahdüsselam Efendi 
derhal tutularak 1 stanbula sürüldüler. 

Yusuf Pa,a zamanındanberi Fizan kazala
nna musallat olan Şeyh Abdülcelil (1255) de 
Tavul'ga. Ztllitin ve Sahili Harnit ve Humua 
ve. Mıslate kazalarmı ·yakıp yıkarak Trablu
sa doğru gelmekte olduğu haber alındı. Bu 
asiyi kartılamak Üzere gönderilen piyade, aü
vari muntazam askerlerile Arap atlılan Mil
Iate kazasında etkiya ile kartda,tılar. Sekiz 
saatten ziyade süren çarpıtma neticesinde Ab
dülcelil bütün cephanesi ve hatta a.ileaini bı
rakarak Fizan tarafına kaçb. Askeı- Humua, 

(1) Divanı hUmayun mühimme defteri, 
numara : 252, sayfa: 44 . Evalun .zilhicce 1252. 



Sahil ve Zıllitin ve T avurga ve Orfella kaza la.. 
rını muharebesiz itaate soktular. Bu muvaffa
kıyetler üzerine valiye 1256 rebiülahınnm do. 
kuzuncu günü murassa nişan ve kılıç, Dursun 
Paşaya feriklik, zabitana terfi rütbeleri fer

manları geleli. 
Bu aralık Beni Nüveyr Şeyhi Gome bazı 

tahrikat ile Trablusa on iki saat mesafede olan 
(Vadii Here) ye geldiği haber alınarak Üze· 
rine asker gönderildi. Fakat asker beş altı 
saat muhare~den sonra . mağlilben Trablusa 
döndü. Gome de Zaviye, Uceylat, Zevara ka
zalannı eline geçirdi. Bazı vasıtalarla ahali 
tahrik olunarak Gome'nin defi ve izalesine te
şebbüs olunmuş ve ahalide kıyam ve Gome ile 
pençeleımeğe başlamışlana da Gomenin ta
raftarlarının çokluğundan dolayı muvaffak ola
rruyarak validen imdat isterneğe mecbur kal
dılar. Vali Ahmet Paşa kumandasında Zaviye
ye asker gönderdi. Askerin gelmesi üzerine 
Gome Cebel tarafına çekildi. Zaviyede Gome
ye taraftarlık edenler öldürülerek malları iğ

tinam edildi. Ahmet Paşa üç dört gün sonra 
Tarhuna kazasına giderek birkaç saat içinde 
hayli asi öldürüp mallarını yağma ettikten son. 
ra Trablusa döndü. Vilayet merkezine yakın 
(Rekaat) kabilesi de itaatten çrkmıştı. Bunla
rın kuvveti azdı. Ufak bir hareketi askeriye ile 
hepsi kaçırıldı, mallan ve hayvanları zaptolun
du. Bingazideki Cebeli Abdarda bazı muhale
fet emareleri görüldüğünden Halim Paıa az
lolunarak asayişi temin için Dursun Paşa ta. 
yin ve izam kılındı. 

Dağlarının sarplığı, geçitlerinin zorluğu 
hasebile Gıryan mıntakası isyanda devam edi
yordu. Diger mıntakaların asayişi namına bu 
havalinin itaat altına alınması elzemdi. Ahmet 
Paşa kumandasında tertip olunan ordu 1257 
de gönderi ldi. Şeyh Gome yine Gıryanlılara 

yardım etti. Dört beş defa yapılan muharebe
lerde çok telefat verilmekle beraber asker 
Gıryanı zaptetti; Gome kaçtı. Tutulan 70 ka
dar şeyh Trablusa gönderiterek orada idam 
olundular. Kazaya yeniden müdür tayin edildi. 
Müdürün yanına biraz asker konularak ordu 
geri döndü. 

Fizan taraflarına kaçmış olan Abdülcelil, 
oralarda da fesada kalkıtarak (Sokna) (Hun) 
ve (Vadan) kazalanru hükmü altına almaia 
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çalışıyordu. Fakat halk muvafakat etmiyordu. 
Bundan dolayı aralannda çıkan :ı:avgalarda 

hayli adam öldü; Vadan kazasında tutulan 30 
şeybin koyun gibi boğazlanması, halkın hay
vanlarının yağması, mezruatlannın it1afı ve 

hurma ve zeytin ağaçlannın kesilmesi gibi 
zulümler yapıldı. ZulÜ'm gören halk vilayete 
feryatnameler yolladılar. Fakat mevkiin uzak. 
lığı hasebile teessüften başka bir teY yapıla
madı. 

Abdülcelil oradan Sert tarafianna geldi. 
V ali asker ve muti kabilelerle merk.ıımun iz'a
lesini Mısrata kazası müdürüne emretti. Müdür 
de hayli askerle (Cebeli Sert) te (Kare) deni
len yere 21 rebiülevvel 1258 de giderek asi
lerle bir ay fasılalı surette çarpıştı. Nihayet 
asiler muhasara edildi. Etrafıarındaki kuyular 
tutuldu. Yedi gün fiddetli muharebeden son. 
ra Abdülcelil ile kardeşi Seyfünnasrr, Tarhuna 
Şeyhi Hacı Ahmet, ve Mustafa Edgam ve 
Abdülcelilin katibi Mehmet ele geçirildiler. 
Katibin kabahatsizliği anlaşılarak serbest bı
rakıldı. Abdülcelil, kardeşi, Hacı Ahmet ve 
Mustafa Edgam idam olundu. Abdülcelilin ka
fası bir tepsiye konularak şehrin sokaklannda 
gezdirilerek teşhir olundu. Bu muvaffalnye
tinden dolayı Mısrata Müdürü Hasan Beye 
miralaylık tevcih olundu. Gece ıehir donatılıp 
toplar atılarak şenlik yapıldı. 

Ali Aşkar Paıa aziolunarak yerine 6 ce
ınaziyelahır 1258 de Emin Paşa ve defterdar. 
lığa Azmi Bey geldi. Vali Paşa ile beraber di
ğer bir Azmi Bey de tahkik memuru adile gel
mişti. Şimdiye kadar gelip gitmiş olan valiler 
memleketi itaat altına aokmakla uğraşarak da
hili teşkilata ve nizamat teessüsüne vakit bu
lamamışlardı ve Tanzimatı Hayriyenin burada 
tatbikini de bazı mahzurlar dolayıaile müna. 
sip vakte bırakmışlardı. 

Mehmet Emin Paşa Tanzimatı Hayriye
nin tatbiki ve teıkilatı idariye tesisi için gel
mişti. Kaz.alar, livalar, müdürlükler ve meclis
ler teşkil etti. Fizan kaymakamlığına Miralay 
Bekir Beyi yolladı. Kazalarda kefaleti kaviy· 
ye ile ahaliden müdür ve azalar tayin eyledi 
Merkezden başlıyarak umum kazalarda en 
elzem olan kuyudııtı tutturmağı tamim eyledi. 
Vergi, a,ar, mürur tezkereai ve sair kanunları 

tatbika uirattı• Evvelki vali hayli kanlar dök. 
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mÜ§ olmakla beraber nasıl Trablusun hakiki 
fatihi ise Mehmet Emin Paşa da vazıı kanu
nudur. 

Şeyh Gome'nin .duçarı hakaret olması ve 
arzu ettiği gibi hideınatı saltanatı seniyyede 
istihdama nail olamadığı cihetle zaruri olarak 
isyana kalkıttığını ve teyhi merkum eshabı 
cerbezıe ve dirayetten olup pek az iltifatla bü
yük itler göreceği hakkında meclisi kebir aza. 
aı valiyi ilma ederek dehalet etmesini muhte
vi Gome'ye mektuplar gönderdiler. O da razı 
oldu. Dehalet etti. Meclisi ikebir azası (Şeyh 

Gome'nin bükmete sıdku iatikametle hizmet 
~deceğine ve itaatte herdevam iken kendisine 
mugayiri hakkaniyet surette hakaret olunnu
yacağına ve bunun hilafma olarak ekaili kalil 
bir harekette bulunsa dahi mulıakemesi yapıl
mak üzere hemen teslim olunacağına) zamin 
ve kefil oldular. 1258 senesi recebinin sonla
nnda Gome Trablusa geldi; Emin Paşa ve 
meclisi kebir azası toplu iken huzuruna girdi. 
Kendisine kapıcıbatılık rütbesi, beylik Jakabı 
ve meclisikebir azalığı ile (3.000) kuru§ maaş 
verildi. Şeyh senelerdenberi hasret çektiği ilti. 
fatlara birden nail olunca çıldırma derecesin
de sevindi. Familyasını da ıehire getirtti. Bir
•kaç aylar çok güızel hizmet etti. Fakat her na
sılsa vali ile aralan açıldı. Emin Paşa tertip 
ettiği ziyafete Jeyhi •de davet etmi§ti. Bu zi. 
yafette gece yansı Gomeyi tutturup hazır bu. 
lunan gemiye koyup lstanbula gönderdi. lh
timalki pa§ft bu tertibi ta Gomenin dehaleti 
:zlıunanında tasarlamıştı. Bu vak'a Üzerine Go
menin kabilesi atet pii'skürmeğe batladı. Ita
atten çıktı. 1259 senesi saferi evailinde Ahmet 
Pqa nizarniye ve başıbozuktan mürekkep as
kerile Cebelde Kekle denilen yere vardığı za. 
man •Cebel ahalisi ile GomeniJl kabilesi.nin bir
Jetmit kuvvetlerine rastgelerek dört gün tid
detli kavgalar etti. Hayli zayiat oldu. Retin
ci gürü asiler Ahmet Patanın kuvvetini sar
dılar. Yirmi dört saat kimse çadırından çıka. 
madı. Ahmet Pqa bazı hediyelerle kabileler 
arasına nifak 11oktu. Müaalehaya yanattılar. 

Müzakereye gelen yetınit kadar §eybi Ahmet 
Pa§a tutturup kafalannı kestirdi. Batsız ka
lan halk da dağıldı., gitti. Ahmed Paşa (Yif
nn) a geldi. Orada iki gün muharebe ederek 
zaptetti. Hakim ve müdür tayin etti. F eaato 

kazasına hareketle birkaç gün çarpışmadan 

sonra orasını da alarak memurlar koydu. Ken
disi de Fesatoda kaldı. Cebelin nihayeti olan 
Nalut kazaaile Gıdames tarafianna bil'kaç 
yüz atlı gönderdi. Ahmet Paşa Fesatoda otu
rup ordunun masrafını ahaliden tahsil eder. 
ken Kekle ve Yifrin kazalan mezhepsiz ol
duklarından kendilerine ehli sünnetten hakim 
tayininden maksat mezheplerinin tebdili oldu
ğu zannına düşerek ayaklandılar. Memurları 

muhasara ve hakimin kitaplarını parça parça 
ettiler. Ahmet Paşa Fesatodan gelerek biraz 
muharebe ve yüzü mütecaviz §eyhlerini öldü
rüp cebren itaate soktu ve fakat hakimi kaldı
rıp yalnız müdürü bırakarak Trablusa döndü. 

Ahmed Paşa Ali Aşkar Paşanın valiliği za
manında (1254) tarihinde kolağası idi. (1255) 
de Mıslate kazasına yapılan harekati aske-
riyede gösterdiği yararlığa mükafaten mir li
valık verilmişti (1 ) . Ahmet Paşa çok zaman 
danberi Trablusta olup ekser muharebelerde 
de kumandanlık yapmı§ olduğundan nüfuzu 
büyümüştü. Hüki'ımetçe bir işleri olanlar onun 
reyini almadan valiye gitmiyorlardı. Binaena
leyh memlekette iki vali var gibi idi. Bundan 
dolayı da vali Emin Paşa ile aralaı·ında soğuk. 

luk vardı ; fakat vali hazımlı ve dirayetli oldu
ğundan sükiit ediyor, mesele çıkarmıyordu. 

1261 senesi ramazanında Yifrin kazası 
müdürü halkı tahrik ederek ayaklandırdı . Ah
met Paıa bir kuvvetle giderek hayli muhare. 

beler neticesinde müdürü öldürdü. Yerine baş

kasını koydu ve halkı itaate sokarak döndü. 
Evvelce lstanbula gönderilmit olan Şeyh Go. 
menin vekili Milod narnındaki herif I stanbul
dan Cebeli Garbiye gelerek ~eyhin yakında 

avdet edeceğini söyliyerek halkı kandırdığın

dan Cebelin kilidi gibi olan Yifrin kazası 

yine itaatten çıktı . Bu defa Miralay larnail 
Bey kumandasile gönderilen asker asilere bir 
çok zayiat verdirerek itaatlerini temin etti. 
Milod kaçtı. Mehmet Emin Paıa Ahmet Pa
ıaya olan kırgınlığını saklamakla beraber teb

dili için de lstanbula yaz'mı § olduğundan Ah. 
met Paıa ile Defterdar Azmi Bey l stanbula 
çağınldılar. 

(ı) Tarihi ibni Galebun, sayfa : 134. 



Mehmet Emin Paıa zamanında bütün 
Trablusgarp eyaleti fiilen Osmanlı Hükume
tinin idaresi altına alınmı§tı. Mehmet Emin 
Patanın yerine 6 cemaziyelevvel 1236 da Ra
gıp Pata ve mumaileyhin tehditile muharrem 

1265 de Ahmet lzzet Pa§a valiliğe geldiler. 
Ragıp Pa§a •kendi keyfine 
eşin-anın eline bırakmı§tı. 

bakarak hükumeti 
Zamanında Cebel 

Kaymakarnı Ahmet Efendi Gıryan kazasına 

giderken Keklede geceleyin halk hücum ede
rek öldürdüklerinden Bekir Paşa gönderiterek 
mütecavizler tedip olunmuştu. 

Ragıp Paşa geldiği zaman Trablus vila
yetinde görülmedik derecede feyzü bereket oL 
duğundan ayağının uğurluluğuna hükmolundu. 
Vilayette emniyet ve asayit hüküm sürdü. 
Yalnız iki Fransız askeri Cezayirden kaçıp 

sivil kıyafetle gelip meclisi kebirde islam ola
caklarını beyan ettiklerinden ve Fransız konso
losu da bunlann kendi tebaalarından olmadık
larını söylediğinden telkini din olunarak islam 
olmu,lar ve asker yazrlrnışlardı. Iki ay sonra 
hudarın birisi kiliseye, diğeri Fransız konso
loshanesine kaçtılar. 

Zabitler bunlan tutup hapsettiler. Kon
solos evvelce reddettiği bu adamlara şimdi te
sahüp etti ve kendisine verilmelerini istedi. 
Hıristiyanlıktan dönme olduklarından veril
meleri muvafık 'görülmedi. 1268 senesi rama
zanında vali Bingazide idi. Şevvalin sekizinci 
günü bir ve yirminci günü dokuz Fransız harp 
gemisi Trablus önüne gelerek herbiri bir ka. 
lenin önüne demirledi. Iki Fransız neferinin 
(24) saat zarfında kendilerine verilmelerini 
istediler . Iki taraf t" muharebeye hazırlandı. 

Ingiliz konsolosundan maada konsoloslar ge
milere binip açıldılar. Vali Vekili Halit Bey 
kendi mes'uliyeti altında muharebeye girişme
ği kabul edemiyerek neferleri verdi. Iki gÜn 
sonra donanma da kalkıp gitti. 

Ahmet lzzet Paşa ~evvalin yirmi beşinde 
Trablusa geldi. Nüfus yazılması ve (ianei 
umumiye) toplanması için te~ebbüsata ba,tadı. 

Mesele ahaliye iyi aniatılmadığından bazı ılca

n,ıklrklar olduysa da kimsenin burnu kanama
dı. Bu eanada vali değiştiğinden ahali sükil. 
nete geçti. 1268 senesi zilhiccesinin guneain
de Mustafa Nuri Pa,a geldi. Evvelki kan.ık
lığın müsebbipleri olan kimseleri tutturdu ve 
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Men§İye müdürünü azietti (1). Nüfus yazıl
ması ve umumi iane toplanması keyfiyeti bal
ka yolile anlatılarak ahali sevine sevine müta. 
vaat etti·. Bu sene de feyzü bereket çok oldu
ğundan her taraftan tüccarlar erzak alınağa 
geldiler. ltk defa olarak Trablusta Ingiliz ve 
ransız liralan görüldü (2). 

1269 senesi zeytin Ö§rÜnÜn tahsiline Fe
sato kazasına giden iki memur fazla Ö§Ür iste
diklerinden ahali bunlan dövmüş, sonra kor

karak isyan etmit olduklanndan Mirliva Kü. 
çük Ahmet Paşa •kumandasında gönderilen 
askerle tedip edildiler. 

lstanbula sürülmüş olan Gome 1271 de 
Tunusta Müstematiyeye gelmit ve bir memu

riyelle kaynlıp mazharı iltifat olması hakkın
da mektupla valiye müracaat etmi' ise de ka
bul olunmamıştı. Merkum oradan Trablus 

eyaJetine girdiğinden ahali başına toplandılar. 
Nalut, Kubav, Yifrin kazalanna gelince ora
lardaki halk ta •kendisini memnuniyetle kaytı. 
lıyarak itaat ettiler. Bütün bu halk büyük or
du halinde ramazanda Cebel kaymakamının 

oturduğu kasrı muhasaraya aldılar. Burada 
beş altı yüz askerle altı yüz kadar yerli Arap 
atiısı vardı. Bunlarla asilere mukavemet müm
kün olamıyacağından Trablustan da ufak bir 
imdat kuvveti gönderilmişti. Bu kuvvet kasra 
iki saat mesafede (Rumiye) mevkiine gelince 
Gome bağteten hücumla iki saat ic:inde askeri 
dağıtmı~ ve toptarla mühimmatın hepsini aL 
rnışotı. Gome buradan dönerek kasn da zaptet
ti. Mevcut askerle aldığı mühimmat ve toplan 
kimilen Trablusa göndererek eski ricalarını 

tekrarladı. Fakat yine dinlenmedi. Gome her 
tarah itaati altına almak için Gıryana gelince 
ahali kendisine mutavaat ettilerse de hükUmet 
dairesinde muhafız bulunan Kolağası Ömer 
Ağa yiğit bir adam olduğundan Gomenin at- · 
tığı top ve tüfeğe rağmen müdafaa etti. Come
yi hükumet dairesine sokmacb. Gome bura
dan Zaviyeye gitti. Orada halk kendiaile bera. 

( 1) Enderunr Ata Efendi Tarihinde mu
maileyh 1296 da Trablusa gelerek Maliiri 
mezhebinde vali istediklerine dair İstanbula 
mazbata takdim etmiş olaniann tutulup vapur
la İstanbula gönderdiğini yazıyor. 

(2) Tarihi ibni Galebun. 
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ber olduysa da hükUmete sadık hanedan ve 
meclis azalan bir eve toplanarak tüfek aletile 
Gomeyi yanianna aokmadılar. Gome Zaviye
den sonra Trablusa üç saat mesafede bulunan 
Şifane ve Canıruz kabilelerile mukavele ve 
cümlesini kendisine taraftar kılarak Trablusa 
gelmek niyetinde olduğu haber alınarak, evvel
ce vuku bulan iı'ar üzerine Istanbuldan gelmi§ 
olan Mirliva Abdullah Pa§a ve Miralay Hüse
yin Bey ile iki nizamiye, iki redif ve bir yerli 
taburu ve dört bölük süvari ile Trablua ve 
Urban halkından mürekkep bir ordu, Üzerine 
gönderildi. 

Şifane ve Canzor kabileleri, Gomenin gel
mesini beklemiyerek daha evvelden Trabluaa bir 
saat mesafedeki Karakı§ kasn (Karaku§, Kırk
kant dahi denilmektedir) na gelmi§lerdi. As. 
kerin taarruzuna kar'ı asiler çekildiler ve ak
§8JOa doğru Canzor kazasına döndüler. Güne§ 
batmadan iki saat evvel Şeyh Gome de yeli
terek asilere çok yardım ettiae de asker bu 
imdat kuvvetine de ebemmiyet vermiyerek 
gece üç saat daha taarruza devam etti ve düt
mana çok :ıayiat verdirdi. Gece asiler için bü· 
yük nimet oldu. Çünkü askerin kılıcından ve 
kurtunundan kurtulmalannı karanlığa borçlu
durlar. Gome gece Canzorda kaldı. Ahalinin 
gözü kaçmakta olduğunu tavırlanndan anladı
ğından maiyyeti ile beraber erkenden iki saat 
uzaktaki (Maye) mevkiine gitti. Ertesi sabah 
asker tekrar taarruza batlıyarak Canzora girdi. 
Gome Mayede iken bapna toladığı ahalinin 
miktan yirmi bin kadardı. Binaenaleyh askerin 
de takviyesi dütünülerek Trablus ve Men§iye 
ve sahil ahalisinden biraz silahlı daha gönde. 
rilerek imdat edildi. Asker 'Mayeye de hücum 
etti. Muharebe bir gÜn sürdü. Gome ve taraf
tarlan bozularak cebele doğru kaçblar. Ordu 
da Zaviye kazasma giderek orada kaldı. Bu 
eanada Vali Mustafa Pa§a aziolunarak yerine 
(20 aacer 1272 çartamba) Osman Pa§a geldi. 

Vali, Şeyh Gomenin yanmda bulunan te
bel Kaymakamı Kasım Pa§ayı çağırttı. Fenni 
harpte malumatı olan Ingiliz Konaolosu Mis
ter Hermen'i de yaruna aldı. Nizarniye asker. 
lerile urbandan miktan kAfi ordu yaparak 
Trabluaa ı ı Rat ~zakta (Kidve) mevkiinde 
Abdullah Pata kuvvetile birle§ti. Rumiyede 
bulunan Gomeye taarruz etti. Muharebe aekiz 

saat sürdü. Gome bozuldu, F eaato kazaama 
kaçtı. Iki gün sonra vali bazı muteberanla Go. 
meye ağır bir bomoz ve bir at göndererek ba
dema Trablus eyaJetine girmeyip ve eyaJet 
aleyhinde te~ebbüsatta bulunmamak üzere Tu
nusa çekilmesi için mukavele yapbrdı. Gome 

72 adamile Tunusa gitti. Ordu da ,geri döndü. 
Gome Tunuata rahat duramadı. Etrafa 

sarkıntılığa batladı. Fakat burada çok taraf
tarları öldü. 20 kadar atiısı kaldı. Bunlarla 
Trablusa dönerek Gıdames kazasına geçti. 

Gomenin yapılan mukaveleyi bozduğu ha
ber alımnca vali kethüdası Mustafa Pata ile 
bir ıkuvvet yola çıkardı. Bunlar Gomeyi (Dan) 
nam vadide hayli süvarilerle haymenetin iken 
bastırdılar. Şiddetli bir çarpıtma oldu. Gome 
kurşunla vuruldu (16 recep 1274). Ba~ı kesL 
!erek Trablusa getirildi. Isyan ve kıF_;nın bü
yük sebebi ortadan kalktıktan sonra Trablus 
ta sükunet buldu. Vilayette bundan sonra 
esaslı ayaklanmalar olmadı. 

1274 seferinin 11 inci cuma günün Ahmet 
lzzet ve 1277 muharreminin 16 ıncı cuma gü
nü 'Mahmut Nedim Pa,alar Trablus valisi ol
dular. Bunlann zamanında kayda layık vuku
at çıkmadı. Ahmet lzzet Pa~a zamanında diva. 
nı hümayundan verilen emirde (Trablus dev
letin eyaiab cesimesinden olduğundan düveli 
mütehabe tüccar ve tebaası !beyninde vuku bu
lan mÜDazaatın hallü faslı eyaleti merkuroada 
müesses mahkemei muhtelitei ticarette riiyet 
olunmakta ise de düveli ecnebiye tebaasmdan 
tebaai seniyye Üzerine katil ve sirkat ve aair 
töhmetlerle müttehim olaniann yahut düveli 
ecnebiye tebaasına kar~ı bu cürümleri irtikap 
edenlerin muhakemezi için bir cinayet meclisi 
teşkili) bildirilmis ( 1) ve Mahmut Nedim Pa
~a zamanmda Trablusun eyaJet ismi vilayete 
tebdil olunmu~tur (2). 

Bundan sonra Trablusun huausi bir tari
hi kalmadı. Osmanlı Hükumetinin bütün viliL 
yellerinin mukadderatına Trablus tA i~tirak 

etti. Ancak Osmanlı kanunlannın he!)si bura
da tatbi!< olunamadı. Bilhana askerlik kanu-

(1) Divanı hümayun mühimme defteri. 
numara: 257, sayfa: 210. 

(2) Divanı hümayun mühimme defteri. 
numara: '262, sayfa: 126. 



nu Trabluata cari olmadı. 
nndan Hamidiye taburları 
te,ıruatı yapıldı. 

Ancak Kuloğulla
ve (1313) redif 

Evveldenberi Trablusgarp ve Bingazi kıt. 
aları bir eyalet ve bir vilayet tetkil etmiş iken 
muahharen ikiye aynlarak Trabluagarp vilayet 

ve Bingazi müataki) mutasarnflık ittihaz 

olundu. 

Trabluagarp nizarniye fırka merkezi idi. 
Efradı Istanbuldan gönderiliyordu. Kuloğulla
rından yapılan Hamidiye taburlannın yalnız 

Trablusta kullanılacakları mukarrerdi (1). 
Ledelhace Rediflere ve ahaliye tevzi edilmek 
li':zere 40 - 50 bin de silah gönderilmitti. 

Trablusgarp 15 nizarniye fırkası: 

······/ 
Süvari 
Topçu 

15 inci ni§am:ı taburu 

9 uncu piyade Jivası: 57 ve 
58 inci alaylar 
30 uncu piyade livası: 59 ve 
60 ıncı alaylar 
37 ve 38 inci süvari alaylan 
15 inci topçu alayı ve üç bö
lüklü Trablusgarp kale topçu 
taburu 

Yerli Piyade Hamidiye alay ve ta
burları 

1 d ari teşkilatı 1327 de a ,ağıdaki gibi 
idi (2): 

Vilayet merkezi : Trablusgarp 

Sancaklan: Humus. Cebeli Garbi, Fizan 

Merkezi viliiyete bağlı nahiyeler: Tacura, 
Cifare, Zanzor. 

Merkezi viliiyete bağlı kazalar : Nevabii 
Erbaa kazası , merkezi : Hani. 

fiat 

ziye. 

Nahiyeler~: Men§iye, Sahil, Ulavne, Re-

Gıryan kazası: 

Nahiyeleri : Tarhona, Zaviye, Zevara, Azi· 

Orfella kazası : 

Nahiye)eri : Uceyliit, Nijat (merkezi Cuş) 

Humus sancağı : Merkezi (Lübde) Humus 

Kazaları Mrsrata, Zıllitin, Mısalete, Sert 
( Tavurga ve Tabye nahiyeleri vardır). 

Cebeli Garbi sancağı : Merkezi Kuaeybat 
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Liva merkezine bağlı nahiyeler: Havuz, 
Kekle, Mezde, Zentan, Yifrin. 

Gıdames kazası, Nalut kazası, Fesato ka
zası merkezi Cadu 

Fizan sancağı: Merkezi Mer:zuk 

Liva merkezine bağlı nahiyeler: Süphe, 
Vadii Atebe, Zile, Katron, Vadii Şa.rki, Vadii 
Garbi 

Sökne kazası, Şati kazası, Gat kazası: 
Nahiyeleri Cant ve Bereket. 

Tibur§Bde kazası, merkezi Berday (Kay
makamı Sefami Efendi). 

Bingazi müstakil mutasarrıflığı: 

Liva meııkezine bağlı nahiyeler: Bera'sa, 
Seluk, Kımıs, Sersis 

Derne kazası: Nahiyeleri Tobruk, Bomba, 
Kubbe, Selum. 

Burç kazası; Nahiyeleri: Hase1 Derse 
Ucle ve Calu ka:taaı 
Cüdabiye kazası; nahiyesi: Berika 
Kefre kazası. 

Son zamanlarda Trahluagarp dahilen hiç. 
bir sarsıntı geçirmemitti. Sultan Harnit kendi 
isminin ve hilafetinin bütün Afrikaya yayıl
ması için ehemmiyet veriyordu. Valiler Trab
lus hududurıu Büyük Sahraya doğru genitleti
yorlardı. 1292 de Mustafa Asım Papnm vali. 
liği zamanında ahalisinin istidaaı Üzerine a&ker 
ve top gönderilerek Gat mıntakası Osmanlı 

idaresine alınmt§h (3). 

Fransızlar Cezayiri işgalden sonra Büyük 
Sahrayı benimsemit ve her taraftan ketif ve 
i şgale çahtmakta bulunmutlardı. Bu hareket 
Osmanlılarda Trablusun cenup hudutlannı ge. 
nit Jeterek Çad gölüne kadar uzanmak hevesle
rini doğurmuştu. (1299 - 1881) sem!si martı
nın birinci günü Tibesti ve Burko kıt'alannı 
ihtiva etmek Üzere (Tiburtade) kazası tqkil 
olunarak bet yüz kuru§ maat la Mino Toki 
adında birisini (Mina Yekbu lisanmda bey de
mektir) kaymakam tayin oluomut ve yanına 
Ali adlı bir jandarma verilmitti. 

Mina Toki öldükten sonra 1325 de kay. 

(1 ) Esvatı Sudur I( Memduh Pa§a) . 
( 2) 1327 Resmt Salnamesinden ahn

tiU§tır. 
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makamlığa Mine Sefami tayin edilmittir (1). 
1323 de Tiburtade kazasının merkezi olan 
Berday kasabasında ufak bir hükumet konağı 
yapılarak jandarma ikame edilrniıtir. 

Çant mevkii Gat kazasına mülhak bir na

hiye olduğu halde Fransıztarla mucibi müna
zaa olmu~ ve Fransızlar tarafından i§gal olun
mu§tur. Cant fiilen Osmanlı idaresine girme· 

mit ise de manen kazanın mülhakatındandır. 
Ahatisi Gat pazarile alı§ veri§ eder, arala,nnda. 
,ki veraset ve sair hukuk işleri Gat ter'i mah
kemesinde görülür. Şeyhleri olım (Emor) Gat 
hükUmetinin muavenet ve himayesite icrayı 

riyaset ederdi. 
1321 de seyyah safatile bir Franaızın 

Canta gireceğini haber alan Şeyh Emor Gat 
hükumetinden alnut olduğu Osmanlı sancağı
nı camiin minaresine çekerek burasının Os-1 
manlı nahiyesi olduğunu seyyab Fransız zabi
tine söylemittir (2). 

Trablusgarbın hududunun geni§letilmesi. 
ne gayret olunınakla memleket idare ve imar 
noktai nazanndan diğer Osmanlı memleketle
ri gihi iyi bit halde bulunmuyordu. Trablus
garp son zamanlarda sürgün ~eri olmuttu. 

halyanlar Tunusu Fransızlara kaptırdık

tan sonra Trablusu da kaçırmak istemiyor ve 
mali, iktısadi müesseselerile memlekete yerle
ıiyorlardı. Bu vaziyet lstanbulca görülüp bL 
tiniyordu. Buna kar~ı ya9ılan tedbir vilayete 
silah gönderilmesi ve Kuloğutlanndan Hami
diye kıt'alaı:ı tetkilinden ibaret kaldı (3). 

1327 senesinde Tra:blusgarp vilayetinde 
(24) erkek ve (1) kız islam mektebi, (9) Ya
hudi mektebi ve (3) erkek, (2) kız mektebi, 
(1) muhtelit halyan mektebi ve Fransızlan n 
(2) erkek, (2) kız mektebi vardL Bingazide 12 
resmi, (39) hususi erkek mektebi, (1) 
darülmuallimin ve (3) kız islam mektebi. (1) 
Muaevi ve (1) erkek, (1) kız halyan ve (1) 
kız, (1 \ erkek Fransız mektebi vardı (1). 

Meırutiyetin ilanından sonra halyanın 
Trablus Üzerindeki emelleri herkesçe anlatıl
mıt ve milliyetnerverlerce takin olunınağa ve 
ltalya nüfuzunun ilerlemesi baltalanmağa bat
lanmıfb. Daha zaman geçerse Trablus aynL 
maz aurette anavatana bağlanacağını 1 talyan
lar gördüler. Trablusgarptaki fırkanm hizmeti 
askwiyeaini bitiren efnıdı terhis edilmit ve 

yerlerine yeni efrat gelmiyerek zayıf bulun
mu§ ve vali tebdil olunarak yenisi de henüz 
gelmemit olduğu bir zamanı ltalya harekete 
en müsait zaman buldu. Deniz yolunun ha
kim donanmalarile tutulması Trablusa anava
t<'lndan imdat imkanını bıraknuyordu. Mısır 

ve Tunus ise Fransız ve Ingilizierin bitaraflık 
vaziyetler ile emin idi. Binaenaleyh siyasi me. 
rasime müracaatle eyaleti i~gal kararını verdi. 
23 Eylul 1911 (10 eylul 1327) de Istanbulda
ki ı talya sefiri Babıaliye a~ağıki takriri tevdi 
etti: 

[Osmanlı zabitanı ile Ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin adamlannın müteassıp ve cahil 
ahatiyi 1 talya ve ı talyanlar aleyhine tahrik et

tiği "e bu halin Trablusgarp ile Bingazi hava
lisinde bulunarı halyanların emniyetlerini sel
bedecek v"him bir tehlikeye maruz bır:::' : tığı. 

nı hükumeti metbuam sureti mahremanede is
tihbar etmistir. Birtakım ltalyan aileleri ketı
dilerini tehlikeye maruz gördüklerinden yarın 
havaiii mezkureyi terkedeceklerdir. Ahvali ha

zırada asakir ve erzak ve mühimmatı harbiye
vi hami! Osma,.,Jı vanurlaranın Trablusgarn ile 
Bingaziye muvasalahnı biikumeti kraliye, çün. 
lcü mezkur va!lurlann vi;,-udü galeyanı taassu
bu mucip olacağı ve hükumeti Osmaniye itbu 
ırateyanı teskine hahişker ol~ bile muvaffak 
olamıyacağı cihetle tebaım için badii tehlike 
görmektedir.] 

Babıali bu takrire verdiği cevapta Trab
lusta halyanların ~mniyetini selbedecek bir 
hadise ve tehlike olmadığını ve birdenbire ga
leyanı taassup vultuu el'dişeleri haklı bulun
madığını ve büklımetin mezkur vilayette em. 
niyet ve asayisi temine k"dir olduğunun hü
kumetine ibiağını sefire bildirdi. 

ltalva sefareti 28 eylul 1911 de ikinci no
tavı verdi: 

rHayli se.,elerdenberi ltalya Hükumeti 
Trablus ve Bingazi kıt'alannın bulunduğu ha
li ke~meke~ ve metrukiyet nihayet bulank 
havaiii mezkurenin de ,imali Afrikanın aksa
rnı sairesince ikti sap edilen ayni terakkiyattan 

( 1) KamusülaHim. 
(2) 1327 senesi Resmi Salnamesi. 
(3) Tanin gazetes: (30 mart 1325 ). 
( 4) Esvab Sudur, sayfa: 68. 



müstefit olabilmeleri lüzuınu kafisini Babıali. 
ye ispattan hali kalmamııtır. Medeniyetin ih
tiyacatı umumiyesi muktezasından bulunan 
havaiii mezkure ile ltalya sevahili arasındaki 
mesafei kaliteye mebni 1 talya için birinci de
recede bir nıenfaati hayatiye teşkil eylemek

tedir. • 
Son zamanlardaki rnesaili muhtelifei siya

siyede Hükumeti Osmaniyeye halisane müza. 
heret göstermiş olan ltalya Hükumetinin tav
n hareketine ve bu ana kadar ibraz eylediği 
itidal ve sabra rağmen Trablus hakkındaki ef
kir ve nazariyatı tasvip edilmedikten başka 
fazla olarak 1 talyanların havaiii anifülbeyanda 
her guna teşebbüsatı da mütevaliyen gayet 
musirrane bir muhalefete giriftar olmuttur. 

Trablusgarp ve Bingazi havalİsinde hal
yanların her guna faaliyeti me§ruasına karşı 

el'an bu veçhile bir husumeti daime izhar et
miş olan hükumeti seniyye ahiren bir te. 
~ebbüs icra edip uhudu mer'iye ile Devleti 
Aliyyenin vak' ve haysiyeti ve menaSi ali
yesi ile kabili telif her guna imtiyazatı ikiısa
diye bahşetmeğe arnade bulunduğu beyanile 
hükumeti kraliye ile bir itilif peydasını teklif 
etmiştir; ancak hükumeti kraliye faydasızlığı 

tecaribi maziye ile sabit olan ve ati için bir 
zıman teş kili şöyle dursun, daima bir sebebi 
ihtilif ve ni;:a teşkil edecek olan mÜzakeratı 
mürnasileye girişebilecek bir halde değildir. 

Trablusgarp ve Bingazideki halyan konsolos 
ve memurları orada hükümferma olan ve zabi
tan ile sair memurini hükumet taraflarından 
gayet aşikar olarak ltalya tebaası aleyhine ic
ra kılınan tahrikit sebebile hal ve mevkii son 
derece mühlik olmak üzere gösteriyorlar. Tah. 
rikatı mezkure yalnız 1 talya tebaası için değil 
bilcümle tebaai ecnebiye için yakın bir tehlike 
teşkil etmekte ve tebaai mezkure kendi emni
yetlerinden bihakkin endişenak olarak Trablus 
garptan bilamüddet infilli ederek vapurlara 
binrneğe ba§Iamı§lardır. Nakliyatı askeriye se
faininin izamından ciddi neticeler hasıl olaca
ğı akdeınce hükumeti kraliye tarafından hü
kumeti seniyyeyc ityan edilmiı iken sefaini 
mezkurenin Trablusgarba vürudü hal ve mev. 
kii vahim kılmaktan batka bir netice hasıl 

etmiyecek olup hükumeti kraliyeye bundan 
tevellüt edecek muhatarata karp ittibazı teda-
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bir eylemek vücubu mübrem ve kat'isini tah
mil eylemektedir. Binaenaleyh hükumeti kra· 
liye badezin kendi haysiyet ve menafiinin ai
yanetine mecbur bulunduğu cihetle Trablua. 
garp ve Bingaziyi kuvvei askeriye ile it~ıale 
karar vermittir. İtalyanın tevakkuf edebilece
ği yegane sureti tesviye bundan ibarettir. Bi
naberin hükumeti kraliye itgali mezkiinm me
murini hazırai Osmaniyece bir guna muhalefe
te uğrarnaması ve bu itgalin neticesi olarak it.. 
tihaz edilecek tedabirin bilimütkülat icraaı 

zımnında hiıkumeti seniyyece •evamiri lAzime 
ita edileceğine intizar eder. Bundan husule ırc
Iecek hal ve mevki o kıt'ayı tanzim için ilerde 
hükumeteyn arasında akdi itilifa ihtiyaç mea· 
sedecektir. 

Dersaadet italya Sefareti bu veaikayı Ba
bıaliye tebliği tarihinden itibaren yirmi dört 
saat zarfında bir cevabı kat'i itasmı talebe me· 
mur edilmi§ olup aksi halde hükumeti kraliye 
İ§gali ternine matuf tedabirin hemen tatbikine 
mubateret mecburiyetinde kalacaktır.] 

Babıa.Ji bu notaya 29 eylulde (16 eyliil) 
verdiği cevapta Trablusgarpın naamü terak.. 
kiden arzu edildiği derecede hissement olma· 
maları idarei sabıkarun eseri olup hükiimeti 
meşrutarun muatep olamıyacağı ve Trablu1ta 
ltalya tetebbüsatına husumet göstermemit ol
duğunu ve ahiren İtalyanın mezkiir viliyette 
faaliyeti iktısadiyesine vasi saha açacak imti

yazatı nafıa vermeği teklif ettiğini ve gerek 
l talya tebauı, gerek sair tebaalar için hiçbir 
tehlike ve mucibi endite vak'a olmadığım ve 

Trablusa, ancak 23 eyliilde verilmit olan nota
dan evvel yola çıkarılmıt bir nakliye gemisin.. 
den başka gemi gönderitmediğini ve zaten u
keri hamil olmıyan mezkiir vapurun ıritmeai 
oraca sükiinu mucip olacağını ve hükiimeti 
kraliye meınleketi itgale tetcbbüs et.mediji 
halde Babraliden itin halli için azmi kaviye te

sadüf edeceğini ve İtalyanın Devleti Osmani
yenin tarnarniyeti mülkiyesini muhil olınıunak 
tartile her teklifi kabul olunacağını ve miizake-

rat esnaaında Trabluata ve Bingazide hal ve 
mevkiin bittahaia ukeri noktai nazardan teb.. 
dil olunınıyacağını bildirdi. Fakat İtalya eaa· 
sen Trabluau itgale karar vermit ve hatti mu
haaemeye batlamıfb. Yalnız telde ait aiyaai 



~uameleyi ikmal için ltalya masialıat2üza.ı 
atağıdaki ilanı harp notasını verdi.' 

[Tarabya 29 eylul 1911 
Zirde vaziülimza ltalya Maslahatgüzarı 

metbuu müfahhamı İtalya Kralı Hazretlerinin 
hükumetinden aldığı evamiri infazen hususatı 
atiyeyi zab fahimanelerine beyan ile iktisabı 

fahreyler: 
lttihazı derecei vücupta görülen tedabirin 

ku~veden fiile isali için hükfuneti kraliyenin 
ahiren hükumeti seniyyeye verdiği mühlet 
mucibi hoşnudi bir cevap vürut etmeksizin 
münkazi oldu. Bu cevabın ademi vürudu Trab
lus ve Bingazideki halyan hukuk ve menafii
nin muhafazası emrinde hükfunet ve memuri. 
ni Osmaniye tarafından asan adidesi gösteri
len suiniyet veya aczi müeyyettir. Binaberin 
hükumeti kraliye hukuk ve menafiinin ve ıe
ref ve haysiyeti hükiimetin müdafaasına yedi 
iktidanndaki vesait sayesinde doğrudan doğ

ruya tevessül ebnek mecburiyetindedir. Tea
kup edecek hadisat müddeti medidedenberi 
hükumeti seniyye canthinden halyaya kartı 
taıkip edilen hatb hareketin gerçi müellim, fa.. 
kat zaruri bir neticesi olmaktan gayri bir veç
hile telildU edilemez. 

Memleketeyn arasındaki münasebab mu
hadenet ve müsalemet tU suretle münkati ol· 
mu§ olduğundan ltalya Hükumeti bu andan 
itibaren kendini Türkiye ile hali harpte ad
deyler. 

Zirde vaziiliimza hükumeti metbuasından 
aldığı emre ittibaen Romadaki Osmanlı masla
batgiizarma pasaportlarının arnade bulunduru
lacağı zab fahimanelerine beyan ile beraber 
kendi pasaportlannın da bilimebil irsalini rica 
eder. Kraliyet dahilinde bulunan tebaai Osma
niyenin emniyeti zatiyeleri emval ve mesaiibi 
için bir gilna halelden ihtiraza mabal kalmak· 
sızm tenıdidi ikamet edebileceklerini de beya
na hükumeti kraliye zirde vaziülimzayı memur 
eylemiıtir.] 

ltalya Hükumeti çoktanberi arazisini bü. 
yütmek emeline dü§mii§tü. Yarrmadanın, mev
cut nüfusu hesliyemediğini ve genişlemek, ye
ni arazi bulmak mecburiyelinde olduğunu id
dia edip duruyordu ve hala da o iddiasında de
vam ediyor. O zaman, 1 talyanlar la meskiln olan 
,Avusturya arazisinden bir parça koparmak 

imkanı yoktu. Tunus bu emel için iyi bir he. 
defti. Fakat Fransızlar daha evvel davranarak 
arasını elde etmi§lerdi. Krispi tamah gözlerini 
Trablusa çevirdi. Eski Romalıların asırlarca 

evvel oraları istilalarını hatırlatnuıt ve Trab· 
lusla Bingazinin ltalyanlaı·ın babadan kalma 
mirasları olduğu fikrini ahaliye yaynu§tı. 

1 talyanlann Habetistan tarafında' arazi 
edinmek için kalkı§tıkları seferde (Aduva) da 
uğradıkları hezimet genişiemek heveslerine 
soğuk su gibi tesir etti. Fakat bozgunluğun 
acısı unutulunca yine te§vikata giriştiler. 

Hariciye Nazırı Priniti zamanında sefer 
hazırlıklarına bile başlannu§tı. Fakat sosyalist
lerin muhalefeti ve o zaman Avrupa devletle
rinin umumurıun muvafakatİ alınmanuş olma-
sı dalayısile istila yerine hululü ın~slihane de. 
nilen sistem kabul olundu. Trablus ve Binga
zide geniş arazi satınalmak ve oralarda her 
türlü teşebbüsat ve umuru nafıa imtiyazlannı 
1 talyanlara hasrebnek için elli milyon frank 
sermayeli bir §irket kuruldu ve şirkete büyük 
nüfuzlular, büyük sermayeliler girdi. 

Fakat Trablus vilayetinin mümanaati üze
rine §irket İ§ yapamadı, dağıldı. Lakin şirke

tin yerini ve emellerini Banko Di Roma ken
di üzerine aldı. 

Fatoda hadisesi, hinteriant itilafnamesi, 
Elcezire konferansı, Fas meselesi Afrikanın 

§imal kısnunrn vaziyetini tesbit ediyordu. Bi. 
naenaleyh ltalyanlar harekete kalkı§makta 
acele lü2lUJllunu anladılar. 

1911 senesi ağustosundanberi gazeteler 
İtalyanın Trablus üzerindeki emellerinden 
açıkça bahsediyorlardı. Fransanın Fas i§gali
ne karşı taviz olarak halyaya da Trablus gös
terilmi§ti. İngiltere ve Fransa buna razı idiler. 
Avusturya nzasmı bazı §artlara bağlamı§b; 

yalnız Almanya, kendisinin Trablustaki men
faa!lerini dü§Ünerek muhalif kalnu§sa da son
ra o da susmu§tll!. Binaenaleyh büyük Avrupa 
devletleri T rablusu 1 talyaya bağı§lamakta 
UYU§mU§(ardL 

B~lnili l talya ya n ota vererek matbuabn 
Trablus hakkındaki tavırlarına dair izahat is. 
tedi. Daha sonra düveli muazzama kabineleri
ne müracaatle bu mesele hakkında istimzaçta 
bulundu. Kabineler buna dair aralannda mü
zakere olmadığı cevabını verdiler. Halbuki her 



şey olup bitmi~ti. Devietler bizi_ alda~ıyorlardı. 
Trablusta vali yoktu. Yenı tayın olunan 

Bekir Sami Bey 15 eylul 1327 de hareket em. 
rini almıi}tı. 7 eylulde Trablus eş:rafı ve mute
beranı Sadrazam Hakkı Paşaya telgraf 
çekerek Trablusun Türkiye ile rabrtasını bo
zacak her türlü taarruzu def'e azim olduklan
nı ve şimdiye kadar ihmal edilmi§ olan Tr~b
Jusa tahkirnal vesaiti ve mühimmatı harbıye 
ve bahriye ve bir senelik zahire gönderilmesi. 
ni ve Trablusta 1 talyartlara iktısadi imtiyaz
lar verilmesi için müzakereye girişilmemesini 
ve boykotaj düşünülmüşse de bükilmetin İcra
atını akim bırakmamak için vazgeçtiklerini ve 
kanlarının son damlasına kadar vatanı müda
faa edeceklerini bildirmişlerdi. Babıali Trablu
sa (100) askerle (25.000) büyük mavzer tü. 
feğini ve mühimmatı harbiyeyi harnil Deme 
vapurunu göndermişti. Vapur 26 eylul efren
cide Trablusa vararak yükünü çıkartmıştı. 

Maamafih Osmanlı kabinesi ilanı harp no
tasına kadar harp olacağına inanmadı. Sadra
zam Hakkı Paşa Meclisi Meb'usanda Trablu
sa taarruz şayialarını tekzip etti. T rab! usa 
gönderilen emirde ltalya harp gemileri Trab. 
)usa asker çıkarınağa kalkışırlarsa bir miktar 
geri çekilerek hattı müdafaa teşkili ve kan 
dökülmeden içtinap olunması bildirilmitti (Ta
nin 17 eylul). 

Sadrazam Hakkı Pa~ ltalya ilanı harbi
nin ferdasında istifa ederek Sait Pa~ sadra
zam oldu. Beşinci Sultan Mehmet Ingiltere 
Kralına ve Almanya lmparatoruna vekayii ha-
2irraya dair telgraf çekti. Sir Edvard Grey ta. 
vassul zamanının geçmiş olduğunu bildirdi. 
Almanyanın tavassut te§ebbüsü 1 talya tara
fından baridane karşılandı. Hep Avrupa gaze
teleri ltalyanlan takbih ettiler. Hatta Ameri
kalılar bile. Fakat bunlar tabiidir ki vekayie 
zerre kadar müeuir olamadı. 

ltalya donanması kale ve istihka.mları 
bombardımanla tahrip ettikten sonra yerli Ya
h u dilerin kılavuzluğu ile 22 eyliil 1327 de 
Trablus şehrini belediye reisi Karamanlı Ha. 
sune Paşadan teslim aldı. 959 da aldığımız 

güzel şehir (368) sene sonra elimizden gitti. 
Muhasematın batlamasından dört gün ev

vel Erkanıhamiye Miralayı Neşet Bey Trab
lus umum kumandanlığına tayin olunmuttu. 
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Şehirde jandarmalarla yüz kadar asker ve 
istihkamda topçular bırakılarak diğer kıtaat 
13 eylulde §ehir baricine çekilmiıti. ltalyanlar 
donanmatarının kuvvetile sahil terurlerini muh
telif tarihlerde itgal ettiler. 

Müdafaa için Trablus vilayeti biribirinden 
ayrı iki muhtelif mıntaka tetkil ediyordu. Bin. 
gazi ve · :ırablu11 l~etet Beyin kumandaamda 
olarak iki mıntaka yapılmıttı. 

Müdafilerin elindeki asker, cephane, ai
lah çok az dı. · ı edarik ve ikmali fevkal.ade zor
du. Anavatanla doğru irtibat yoktu. Mısır ve 
Tunus bitaraf yani Türk müdafaasına yaraya
cak unsurlarm geçmesine muhalifti Trablua 
halkının ekserisi ya!nız din ayrılığı dolayıaile 

Halyan işgalini ho§ görmüyordu. Binaenaleyh 
Trablusu müdafaa edecek Tüııklerin vazifesi 
çok ağırdı. Mahza Türk haysiyet ve terefini 
kurtarmak için bütün Türk zabitleri Trabluaa 
·koşarak bu fevkalbeşer vazifeye girmeği vazi. 
fe bildiler. Mısır, Tunus yollarile muhtelif ad
lar ve kıyafetlerle zabitan Trablusa ko~uyor
lardı. Cephane, malzeme, para, her türlü va
sıtalardan istifade olunarak Trahlusa gönde
rilmeğe çalıtılıyordu. Kaçak olarak karadan 
ve denizden bir miktar vesait müdafilere ye. 
tİ§tiriliyordu. Fakat Italyanın kırk bin kitilik 
ordusuna ve açık denizden bin türlü vaaıtalar
la gönderdiği malzerneye nisbetle inanılauya
cak derecede az teYlerdi. Bir avuç kahraman 
Türk askeri ltalyanm her türlü._vaaıtalarla mü
cehhez koca ordusunu §ehirlerin etrafında kur
duldan istihkamlardan dıtarı çıkarınıyorlardı. 
Vil.ayetin dahili tamamile bizim elimizde idi. 
Sünusilerin herkesi korkutan hurafeki.ri kuv. 
vetinin hiçten ibaret olduğunu Nuri Bey 
Kefre vahasında gördü ve öğrendi. Bu heyuli
nın orada kalarak yayılmıt dehıetini gillünç
lüğe sakınanıası ehven görüldü. Y erlilerin pa

ra ve erzak için yardııru da büyük menfaatler 

vermiyordu. Bütün müdafaa vazifesi Türklerin 
elinde idi. Çanakkaleden evvel ATA TORK, 
Gazi Mustafa Kemiıl Hazretleri vatan kurtarı
cılığına Trablusta batlanuttı ve dütman aavlc· 
tine uğrayan uzak vatan parçasını lrurtarma
ğa en evvel koımuıtu. 

Demedeki arkadaılan ve Türk yiğitlerile 
ltalyanlara karıı ııöaterdiği kahramanl"dn 
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tarihimizin mefahirindendir. Bu yiğitler kütle-
• sine karşı halyanın ilerlemesi çok güç olacak
tı. Trablus !ehrinin iş.galindenberi bir sene 
geçmi§ ve 1912 teşrinievveli gelmiş olduğu 

halde halyanlar hala sahillere yapı§ıp kalnuş
lardı. Osmanlı Hükumeti yalnız bu harple 
metgul olsaydı bu vaziyet devam eder ve bel
ki de halyaniara zararlı şekle geçerdi. Fakat 
Türklere karşı Avrupalıların hazırladıkları sui 
kast zincirinin ikinci halkası meydana çıkma. 
ğa başlarm ttı. l talya harbinin başlamasile be
raber hazırlığa koyulan Balkan hükumetleri 
seferberliğe geçtiler. 3 eylul 1912 de Bulga
ristan, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ sefer
berlik ilan ettiler. Osmanlı Hükumeti de 
1 teşrinievvelde seferberlik emrini verdi. 
8 Teşrinievvelde Karadağ Hükumeti Balkan 
devletlerinin pişdarı olarak ilanı harp etti. 
15 leşrinievvel de Bulgaristan ve 17 teşriniev
velde Yunanistan harbe girdiler. 

Anadolu ve Rumeli kıt'alarımızın tehlike. 
ye düttüğü sırada Trablustaki haysiyet har· 
binin idamesi imkansızdı. 18 leşrinievvel 1912 
de •Lozan civarında (Oşi) de Türkiye ile ltal. 
ya arasında sulh imzalandı. Osmanlı Hüku
meti guya haysiyet ve şerefini kurtarmak için 

garip bir tedbir bulmuttu. Hükumeti Osmaniye 
Trablusgarba istiklal veriyor ve orada yalnız 
bir naibüssultan bırakıyor ve İtalya da Trab
lusu istila etmiş oluyordu. Kabine erkanından 
batka aJemde kimseyi i.nandınnası ihtimali oL 
mıyan bu tedbirle Trablus terkolundu. Balkan 
muharebesinin devamı esnasında bazı vatan
perver zabitan yeriiierin müdafaa tertibatını 

idare etmek üzere orada kalnuflardı. ltalya 
Hükumetinin müracaati üzerine Harbiye Na
zırı Nizım Paşa 1913 kinunusanisinin betin
de, Trablusta kalacak asker ve zabitlerin asi 

sayılacağını ilan etti. Harbi Umum esnasında 
Almanlarm da ittirakile Trablusta İtalyanlara 
kllJ'fı zorluklar çıkanlmağa çalrtıldı ise de bü
yük bir ehemmiyeti olmadı. 

Sevr muahedesinin 121 inci maddesite 
zatı tahane Trablus ve Bingazi Üzerinde mu.. 
bafaza buyurduğu bilcümle hukuk ve imtiya
zaltan sureti kat'iyede feragat ettiği gibi 24 
temmuz 1923 tarihli Lozan muııhedeainin 22 
inci maddeaile Türkiye 18 tetrinievvel 1912 

tarihli Lozan (Oti) muahedesi ve O'aa müte
allik senedat mucibince her ne mahiyette olur
sa olsun T rablusgarp üzerinde haiz olmuş ol
duğu her türlü hukuk ve imtiyazatın ilgayı 
kat'isini tanıdı. Türık hakimiyeti şimali Afri. 
kadan silindi. 

Trablusgarp 1'iirkleri - Trablusgarba 
giden Türk asker ve memurlaı·ının yerli ka
dınlarla evlenmeleri burada da Kuloğullannı 
meydana getirmiştir. Türk askeri garnizonları 

ve etrafı Kuloğullarile iskan edilmiştir. Maat· 
teessüf bunların miktarı sahibi bilinemiyor. 
Fakat üç buçuk asırdan fazla zaman içindeki 
evlenme ve doğumların pek yüksek adede var
ması tabiidir. Trablusgarp şehrinin Kuloğu!

ları Alevna, Menşiye, Sahil, Rekiat, ve Şefa. 

ne, Aziziye nahiyelerindc mütemekkin olup 
miktarları elli, altmış bin kadardı. Kuloğulları 
Trablusta hususi bir sınıf teşkil ederlerdi. 
Başlarında (ba§Bğa) namile hükumetçe man
sup birisi bulunurdu. Vilayetin resmi polis ve 
jandarmaları şehrin sur içindeki kısıruna ba
karlardı. Sur haricindeki emniyet ve asayişin 
temini Kuloğullarına aitti; yani bunlar bir ne
vi jandarma idiler ve vergiden ve a§Brdan mu. 
aftılar. Bu vaziyederi 1317 - 18 senelerine ka

dar sürdü. 1318 de Vali Hafız Mehmet Pa§B 
başağalığı ilga ederek Nevahü Erbaayı ve 
sonra da Aziziye kazasını teşkil etti. Kuloğul
ları imtiyazlarının kaldırılmasına ve tahriri 
emlak, nüfus ve tapu muamelatı yapılmasına 
muhalefet etmek ve tahrire giden heyete kar. 

şı silah kullanmak gibi hallere kalkıştıklann
dan Sukulcumaya asker gönderildi ve bir gün 
için birkaç zayiatta muhalefetin cinüne geçildi. 

Sahil nahiyesinin ileri gelenlerinden 12 kiti 
Bingaziye sürüldü. Matlup olan nüfus, emlak 
ve tapu muamelab yapıldı. Vilayet merkezile 
civardaki KuJoğullan cesur, cür'etli ve iyi aü
varidirler. Vali Namık Pa§a zamanmda Hami
diye alayları namile yalnız Trablusta istihdam 
olunmak üzere kıt'alar te§'kil olunmu§tu. Bun. 
lar senede birkaç ay toplanarak talimlerle met· 
gul olurlardı. Fizan, Bingazi, Deme gibi as
keri merkezlerle diğer kazalarda külliyetli 
Kuloğullan vardı. Trablusgarp Kuloğulların- • 
dan birçoğu Mektebi Harbiyeye gelerek zabit 
yetitmitti. 



Fihrist 

Sayı fa 

3 Dayılar devri haklanda umumi malômat 
Daydar devrinin ırnabadi. ı o 

20 Şaban dayı, Hacı Ahmet Mustafa, Hüse· 
yin hoca, Meh~et Bektaş dayılar. 

24 Paşa Dayılar - Deli İbrahim, Sakeli Ali 
çavuş, Mehmet efendi, kör Abdi dayı. 

3ı- Abdi paşa- Tunuslu Ali paşa- Arslan 
Mehmet paşa - .İbrahim pa§a. 

42- Fas ahvali- 1139 dan ı246 ya kadar. 
46- Küçük İbrahim paşa - Mehmet paşa 

Ali dayı. 
53 - Mehmet paşa. 

Sayı fa 

ı ı6- 942 den 982 ye kadar Tunua ahvali. 

ı2s - Haydar paşa - Recep paşa - Haydar 
paşa (ikinci defa). 

ı32 - 990 tarihinden sonraki ahvaL 

ı36- Tunus'ta D ayılar devri. 

ıso- Hüseyin bey - Ali paşa - Mehmet paşa 
-Ali bey, Haınude pap. 

ıso- Haınude paşa - İsmail bey. 

ı67- Osman bey - Mahmut bey - Hüaeyin 
bey, Seydi Ali paşa - Mehmet paşa. 

ı7ı- Müşiri salis Mehmet Sadık paşa. 

58 -lapanyol hücumu - ı784 Ehlisalip taar- 185- Üçüncü kısım - Trabluagarb - bizim 
ruzu Mehmet paşanın ölümü. elimize geçineeye kadar Trabluagarbın 

66 - Haaan paşa. kısaca tarihi. 
74- Mustafa paşa- Ahmet paşa. ı87- Turgut Reia. 
80- Ahmet paşa- Ali dayı. 209- Turgut'tan sonra Beylerbeyller devri. 
84- Hacı Ali paşa - Hazineci Mehmet paşa 2ı9- ıooo tarihinden sonra. 

- Ömer ağa dayı - Ali Hoca dayı. 22ı- Daydar devri. 
94- Hüseyin dayı paşa- Cezayirin ziyaı. 229- Trablus'ta Karamanh aiiLilesi. 

ı ı3 - Garp ocaklan meskükatı. 244 - Karamantı'ların iskatile viliyet teıkili. 
ı ı4- Cezayir Beylerbeyleri, Dayılan ve Ağa - 252- Trablusun elden gibneai. 

lannın memuriyet tarihlerinin cetveli 256- Trabluagarb Türkleri. 
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