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11-0SEYNT A~LES~~
Ord. Prof. I. HAKKI UZUNÇAR~ILI
Mukaddime
Kuzey Afrika'da, Do~u tarafiyle Kuzeyinde Akdeniz ve
Güney-do~usunda Trablusgarp ve Bat~s~nda Cezayir bulunan Tunus
bölgesinde XIII. asr~ n ilk yar~s~ ndan (625 H. 1228 M.) XVI. as~r
sonlar~na yak~ n zamana kadar (981 H. 1573 M.) L~a-°'- Lsz"..Bent
Hafs ailesi hüküm sürmü~tür.
Tunus 941H. 1534 M. de Kapdan-~~Derya Barbaros Hay reddin Pa~ a taraf~ ndan zaptedilmi~~ise de bir sene sora Beni Hafs
ailesine yard~ m eden Alman Imparatoru Be ~ inci ~~arl (~arlken)'in
gayretiyle geri al~narak tekrar Beni Hafs Sultan~~ Mevlay Hasan'a
verilmi~ti. Tunus'un dahili kar~~~kl~~~ndan dolay~~Tunuslular~n baz~lar~~Osmanl~~hükümetine ba~ vurarak Osmanl~~hakimiyetini istediklerinden. K~ l~ ç Ali Pa~ a 977 H. 1563 M. de Tunus ~ehrini zabtetti
ise de Ispanyollar~ n elinde bulunan Halkulvad (Goletta)'~~alamam~~t~.
979 H. 1571 M. de Osmanl~ larla Venedik cumhuriyeti ve müttefikleri aras~ nda vukua gelen Lepanto (Inebaht~ ) muharebesinde
Osmanl~~donanmas~n~n ma~lübiyetini müteakib 981 H. 1573 M. de
Avusturya prenslerinden Don Juan Tunus'u Osmanl~lardan geri
alm~~t~ ; fakat Tunus'un Akdeniz'deki has~mlar~na kar~~~ehemmiyetini
kavram~~~olan Osmanl~~devleti, bu i~ galden bir sene sonra Kapdan-~~
derya K~ l~ ç Ali Pa~ a ile serdar tayin etti~i Koca Sinan Pa~ a'y~~
yollayarak evvela Halkulvad'~~ ve arkas~ndan Tunus ~ehir ve kalesini
zabtetmi~~ve son Tunus hükümdar~~ Mevl ay Muhammed bin
Hasan'~~esir ederek Tunus'u ilhak eylemi~ tir (1574 M.).
Tunus'un Osmanl~~ülkeleri aras~na kat~lmas~ ndan sonra beylerbeyili~ine Haydar Pa ~ a tayin edilip muhafazas~~için de ba~lar~nda
bir a~a olmak üzere dört bin yeniçeri b~ rak~ld~. Tunus'a ikinci beylerbeyi olarak Receb Pa~ a ve ondan sonra ikinci defa Haydar Pa ~ a
Bellegen C. XVIII, 35
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ve onu müteakip s~ ralasiyle Cafer, Mustafa, Hasan, Mehmed,
Cafer ve Hüseyin Pa ~ alar 999 H. 1591 M. tarihine kadar onyedi
sene Tunus'ta beylerbeyilik yapt~ lar. Bu müddet zarfinda muhaf~z
yeniçeriler epeyce yüze ç~kt~lar.
Hüseyin Pa~ a zaman~nda ~~mar~kl~klar~~ artan yeniçeriler
ayaklanarak a~alar~n~~ve büyük zabitlerini öldürüp ~ brahim ad~nda
bir bölük ba~~y~~kendilerine day~~ tayin ettiler; bu suretle ocakl~~idareyi filen ele al~ p beylerbeyiler ismen hükümet sürdüler.
Tunus'ta tayini padi~ah taraf~ndan yap~ lan ve fakat babadan o~ula
veya karde~e intikal eden C-)11.;11 .>4 =Emirü'l-evtan denilen bir Vatan
beyli~i de vard~. Tunus'taXVI. ;s~ r sonlar~ nda yerli hanedandan olan
Ramazan Bey ad~ nda bir vatanbeyi bulunuyordu; ii ~ o H. 1699 M.
de bunu, karde~ i Murad Bey öldürerek Vatan beyi olmu~~ve day~lar~~da nüfuzu alt~ na alm~~t~ . Murad Bey 1112 H. 1700 M. de
Cezayir'e kar~~~açt~~~~seferde ma~lüp olmu~~ve bunun ac~s~n~~ ç~karmak üzere iiLI. H. 1702 M. de yapt~~~~ikinci seferden askerleri memnun olmam~~ lard~ . Bunu firsat bilen Murad Bey'in maiyyeti
kumandanlar~ndan ~ brahim ~ erif ad~ndaki zabit, Murad Bey'i
öldürdükten sonra askeri alarak Tunus'a döndü ve bu suretle seksen
seneden ziyade Vatan beyli~inde bulunmu~~olan Murad Bey ailesinin yerine ~ brahim ~ erif Vatan beyi olmu~tu. Osmanl~~hükümetinin gönderdi~i beylerbeyi yine mevcut ise de hüküm ve nüfuzlar~~
yoktu.
~ brahim ~ erif ~~~~16 H. ~~704 M. de Trablusgarp üzerine yürüyüp ~ehri ku~att~~ise de kuvvetleri aras~nda hastal~k ç~kt~~~ndan geri
dönme~e mecbur oldu; fakat bu defa Cezayir kuvvetleriyle kar~~la~t~ ;
kendisinden memnun olmayanlar ço~alm~~t~ . Onun bu durumundan
istifade etmek isteyen ve aslen Türk olan kumandanlardan Hüseyin
Bey bin Ali, ~ brahim ~ erif'e kar~~~cephe alarak onun verdi~i
emirleri dinlemedi~inden ~ brahim ~ erif Cezayir'le yapt~~~~muharebeyi kaybederek Cezayirlilere esir dü~ tü ve Tunus kuvvetle'riyle
geri dönen Hüseyin bin Ali, ittifakla Vatan beyi oldu (11'7 H.
1705 M.) ve bu suretle Tunus'ta babadan o~ula ve karde~ e intikal
etmek üzere yeni bir Vatan beyli~i ve arkas~ ndan yine ayn~~aileden
olmak üzere Tunus beylerbeyili~i oca~~~kuruldu.
Cezayir day~s~~ Mustafa A~ a, Tunus kuvvetlerini bozup ~ brahim ~ erif'i esir ald~ ktan sonra Elkef mevkiini i~gal ile orada epey
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müddet kald~~~ndan, yeni Vatan beyi Hüseyin bin Ali bundan
istifade ile Tunus'u tahkim edecek kadar vakit buldu. Halbuki Mustafa A~a Ibrahim ~ erif'ten sonra Tunus'u elinde biliyor ve
Hüseyin Bey'e emirler veriyordu. Hüseyin Bey, Cezayir day~m~n Tunus üzerine gelmemesi için evvela ona müti imi~~gibi güler
yüz gösterdi ve haz~rl~~~n~~tamamlay~p müdafaa tertibat~~da ald~ktan
sonra Mustafa Day~ ya kafa tutarak Tunus'ta i~i olmad~~~n~~ve
geri dönmesini bildirmi~ti. Buna kar~~~ Mustafa Day~~derhal Tunus
üzerine gelerek ~ehri muhasara etmi~~ise de külliyetli zayiat vermi~~
ve askerinin de ya~mac~l~~~~sebebiyle Tunus'u alma~a muvaffak
olam~yarak Cezayir'e döndükten sonra day~l~ktan azl ve sonra da
katledilmi~tir.
Hüseyin Bey, bu tehliyeki savu~turduktan sonra tamamen
idareyi eline ald~ ; Tunus'ta yine ismen Osmanl~~hükümetinin göndermi~~oldu~u zat beylerbeyi bulunuyordu. Hüseyin Bey'e kar~~,
Cezayirlilere esir dü~en Ibrahim ~ erif, Cezayir day~s~~ Hasan
Hoca'ya külliyetli para ve bir hayli ~eyler vâdederek tekrar beyli~i
almak üzere deniz yoluyla Tunus üzerine geldi~i gibi, Hüseyin
Bey'in Tunus yeniçerilerin.e day~~tayin eyledi~i Sar~~Mehmed
Hoca da Hüseyin Bey'e kar~~~cephe alm~~t~.
Hüseyin Bey, bu iki hasma kar~~~tedbirli hareket etti; evvela
Sar~~ Mehmed Hoca'y~~ katletti~i gibi, karaya ç~kan Ibrahim
~ erif'i de ma~lüp ederek yakalay~p öldürdü ve bu suretle Tunus
Vatan beyli~ini sa~lad~~(1705).
Hüseyin Pa~a Bey bin Ali
Mehazlar~m~za göre Hüseyin Bey'in babas~~Ali aslen Türktü.
Ali, Ibrahim ~ erif'in maiyyetinde bulun.mu~l çok zaman urbanla
muharebe etmi~, cesaretiyle tan~nm~~~olup 1077 H. 1666 M. da ölmü~tü. Hüseyin Bey de babas~~ gibi Vatan beyi Ramazan ve
Murad beylerin ve daha sonra ~ brahim ~ erif'in maiyyetinde
bulunmu~~ve kumandanl~~a yükselmi~ti.2 Hüseyin Bey, yukar~da
görüldü~ü üzere Ibrahim ~ eri~ 'e muhalefet ile onu öldürmü~tü.
Bunun idaresi zaman~nda Tunus'da sükünet teessüs etmi~~ve ayn~~
Ali, Türkiyyü'l-as1 ve yolda§ yani ocak askeri ki Tunus'ta bulunan ~ brahim
~erif'in sipahilerinden imi~~ (Mektüm Mühimme defteri no. 9, bu defterin son sahifelerindeki vesika).
2 Ayn~~ Mühimme.
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zamanda denizcili~e de ehemmiyet vermi~ti. Hüseyin'in Vatan
beyli~i, pâdi~ah taraf~ndan da tasdik edilmi~ti. Cnvanlan Bey idi ( ~~~~7
H. ~~7o5 M.).
Hüseyin Bey'in ilk zamanlarda o~lu olmam~~t~ ; bundan dolay~~yeniçeri day~s~~bulunan ye~eni yani biraderi Mehmed Bey'in
O~lu Ali Bey'i kendisinden sonra Vatan beyli~ine n.amzet göstermi~ti; fakat daha sonra Hüseyin Bey'in esir dü~en bir Cenevizli
kad~ndan Ali ve Mehmed adlar~nda iki o~lu do~du~undan bundan
dolay~~ ye~eni Ali Bey, Vatan beyli~inin am.cas~n~n ölümünden
sonra onun o~ullanna geçece~inden dolay~~müteessir olmu~tu. Onun
bu teessürünü gidermek için Hüseyin Bey, ye~enini Tunus beylerbeyisi tayin ettirdi (1138 ~ubat). 3 Fakat pa~al~kla beylerbe~i olan
Ali Pa~ a, irsi olan vatan beyi olmamas~ndan dolay~~bu tayinden
memnun olmad~ ; çünkü beylerbey~i ismen büyük ise de nüfuz ve
faaliyetten mahrumdu.
Ali Pa~ a, Vatan beyli~ini elde etmek için ayn~~sene içinde
Tunus haricinde kendisine taraftar olanlarla anla~t~~ ve birgün Tunus'tan ç~karak sarp ve geçilmesi zor olan (;31,42JU-) Cebel üs-salât
mevkiine çekilerek muhalefete ba~lad~ ; Hüseyin bey uzun bir
mücadeleden sonra ye~enini ma~lüp etti ve Ali Pa~ a da o~luyla
beraber Cezayir' e kaçt~. Cezayir day~s~, Hüseyin b e y'i n verme~i
kabul etti~i bir para mukabilinde Ali Pa~ a'y~~ sal~vermiyece~ini
taahhüd etti ve bu suretle Ali Pa~ a, Cezayir'de muhafaza alt~nda
kald~ ; bu hal 1147 H. 1734 M. senesine kadar devam eyledi. Hüseyin b ey ayn~~zamanda beylerbe~ili~i de üzerine alm~~t~.
Ali Pa~ a Cezayir'de bo~~durmay~p hududda taraftar toplama~a ba~lam~~t~. Cezayir day~s~n~n, Ali Pa~ a'n~n bu faaliyetine
müsaade etmesine sebep, Hüseyin Pa ~ a'n~n, Ali Pa~ a için verme~i kabul etti~i tahsisat~~gön.dermemesi ve Ali Pa~ a'n~n da, muvaffak oldu~u takdirde Cezayir' e ba~lanma~~~vadetmcsi idi. Bunun
üzerine Cezayir day~s~, Ali Pa~ a'ya kuvvet vererek onu Tunus
hududun.a yollam~~t~.
Bu durumun ciddiyetini gören Hüseyin Pa ~ a, Ali Pa~ a'n~n
hareketini Istanbul'a bildirdi~inden Osmanl~~hükümeti, kendilerine
münasip sancak verilmek üzere Ali Pa~ a ile o~lunun Istanbul'a
gelmeler ini, aksi takdirde cezalar~n~ n tertibini Cezayir beylerbe~isine
3

Mühimme defteri 133, s. 84, sene ~~ 138 cemaziyelâh~r ortalar~~tarihli hüküm.
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bildirdi.4 Halbuki as~l fesat Cezayir'den geliyordu; buralarda ismen
nüfuzu olan hükümetin bu emrine ald~r~~~edilmedi; iki taraf aras~nda
vukua gelen muharebede Hüseyin Pa~ a'n~n büyük o~lu Mehmed
Bey ibtida muvaffak oldu ise de sonradan bozuldu ve Kayravan'a çekildi; galip gelen Ali Pa~ a, Cezayir kuvvetleriyle beraber Tunus'a
girdi; hem beylerbe~ili~i ve hem Vatan beyli~ini eline ald~~(1152 H.
1739 M.).
Hüseyin Pa~ a, Kayravan'da kuvvet toplay~p Tunus önüne geldi
ise de gerisi Ali Pa~ a'n~n o~lu Yun üs Be) tarafindan tehdid edilmesi üzerine tekrar Kayravan'a çekildi; bu vaziyetlere kar~~~ferman
yollamaktan ba~ka filen bir~ey yapam~yan Osmanl~~hükümeti emri
vaki kabul ederek Ali Pa~ a'n~n beylerbe~ili~ini kabul ve tasdik
etti. Hüseyin Pa~ a Kayravan'da Yun.üs Bey tarafindan muhasara
edilmi~~ve o~lu Mehmed Bey de Cezayir'e kaçm~~t~ ; Hüseyin
Pa~ a da Cezayir'e kaçmak istediyse muvaffak olam~yarak öldürüldü.
Hüseyin Pa~ a'n~n o~ullar~~Mehmed ve Ali beyler sahil ~ehirlerde tutunmak istedilerse de bir netice elde edemediklerinden Cezayir'e çekildiler.
Hüseyin Pa~ a, halka kar~~~merhametli olup, memleketin
imar~na çal~~m~~t~. Tunus'tald yeni camii Hüseyin Pa~ a yapt~rm~~t~r; Tunus'ta uzun süren bu didi~melerden. Frans~zlar istifade ederek
baz~~ ticaret mahallerini müstemleke haline sokmak istemi~lerdi.
Hüseyin Pa ~ a'n~n di~er tesisleri de vard~r. Hüseyin Pa~ a'n~n
Vatan beyli~ine ilave olarak beylerbe~ili~e de tayini ~~133 H. ~~72o M.
senesinden ba~lam~~~oluyor bu suretle beylerbe~i olarak idaresi on
dokuz sene kadard~r.5
Ali Pa~a
Tunus beylerbe~ili~i ile Vatan beyli~ini elde eden Ali Pa~ a,
Cezayir'de bulunan amcazâdeleri Mehmed, Mahmud ve Ali
Mühimme defteri go, s. 282, 383, sene 1147 Receb ve Zilhicce tarihli hükümler.
Mektûm mühimme defterinde Hüseyin Pa ~ a'n~n Tunus beylerbe~ili~inin
ondokuz sene devam etti~i kaydedilmi~tir. Buna göre 1133 hicret y~l~ nda (172o M.)
beylerbe~i olmu~~oluyor. Kendisi 1138 H. 1725 M. de bir ara beylerbe~ili~i ye~enine b~rakm~~, fakat onun muhalefeti üzerine tekrar kendi üzerinde toplam~~t~r;
bu suretle Hüseyin Pa~ a'n~n Tunus beylerbe~ili~i 1152 tarihine kadar ondokuz
sene oluyor. Sicill-i Osmani'de Hac ~~ Ali Bey diye gösterilen Ali Pa ~ a'n~n beylerbe~ili~i 1 139 senesinde gösterilmi~ tir.
4

5
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beylerle u~ra~t~. Bu üç karde~~Cezayirlilerden kuvvet alarak Tunus
üzerine geldilerse de Cezayir kumandanlar~~aras~ndaki ihtilâftan dolay~~
muvaffak olamad~ lar (1159 H. 1746 M.) Mahmud Bey, Kostantin
~ehrinde vefat etti.
Ali Pa~ a'n~n ()kullan~m en kudretlisi Yun üs Bey olup babas~n~n muvaffakiyetinde âmil olmu~ tu; askerler kendisini seviyorlard~ ;
Ali Pa~ a bundan ~üphelendi. Bunun üzerine, Yun üs Bey'e memleketten ç~k~ p gitmesini aksi takdirde öldürülece~ini bildirdi. Bu
tehdid üzerine Yun üs Bey, Tunus'un iç kalesini i~gal ve Halkulvad'~~
da zabtederek muharebeye giri~ ti; fakat onun bu hareketi mevzii
kald~ ; kendisine ba~ka ~ehir ve kalelerden iltihak eden olmad~. Cephanesini tüketti~inden Cezayir'e tabi Kostantin ~ehrine kaçt~. Ali
Pa ~ a, di~er o~lu Mehmed Bey'i vatan beyi ve kendisine varis
yapt~ . Mehmed Bey, kendisine karde~i Süleyman Bey'i rakib
addetmi~~ise de o s~ rada Süleyman Bey'in vefatiyle müsterih olmu~tur.
Cezayir'de bulunan Hüseyin Pa~ a'n~n o~ullar~~ Mehmed ve
Ali beyler, Cezayirlilerden yard~ m gördüler; ald~klar~~kuvvetle ~~ 69
H. 1756 M. de Tunus üzerine gelerek ~ehri zabtettiler; Ali Pa~ a
kaçmak istediyse de muvaffak olamad~~ve yakalanarak o~lu Mehmed bey ve karde~ i ve torunlariyle beraber öldürüldüler; beylerbe~ili~i on yedi sene kadar sürmüstü.6
Mehmed Pa~a

Mehmed Bey ile karde~ i muvaffak olup babalar~n~n intikam~n~~ ald~ktan sonra Mehmed Pa~ a Tunus day~s~~ve beylerbe~isi
ve karde~i Ali Bey de vatan beyi oldular (1169 Zilhicce ve 1756
Eylül), Osmanl~~hükümeti bu mücadelelere kar~~~ bir~ey yapam~yor
ve muvaffak olan~ n beylerbe~ili~ini tasdik etmekle iktifa ediyordu;
bunun neticesi olarak da ancak 1172 H. 1758 M. de hükümet Mehmed Bey'in beylerbe~ili~ini kabul ve hükümetini tasdik etti; bu
suretle Tunus idaresi yine Hüseyin Pa ~ a ailesine geçti.
Mehmed Pa~ a, üç sene beylerbe~ilik etti.7 Eceliyle ölerek
yerine Vatan beyi olan karde~i Ali Bey geçti. Mehmed Pa ~ a,
6 Mektilm Mühimme defterinde Ali Pa ~ a'n~n beylerbe'
~ili~i yirmiiki sene
olarak gösteriliyor; buna göre beyli~i, amcas~~ Hüseyin Pa~a 'ya kar~~~Cezayirlilerin yard~mlar~n~~ gördü~ü ~~ 47 H. 1734 M. tarihinden ba~lamaktad~r.
7 Osmanl~~hükümetinin tasdikinden itibaren beylerbe~ili~i bir sene kadard~r.
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bu k~sa zamanda mûtedil hareket ile kom~ulariyle (Cezayir ve Trablusgarpla) ho~~geçindi. 1172 Cemaziyelâh~r ve 1759 ~ubatta öldü~ü
zaman M ahmud ve Ismail adlarmda küçük ya~ta iki o~lu kalm~~t~.
Vasiyeti üzerine amcalar~~ Ali Pa~ a bunlar~~himayesine alarak vasi
olmu~tu; bu çocuklar büyüyünce beylik onlara b~rak~ lacakt~.
Ali Pa~a
Bu da biraderi gibi hem beylerbe~i ve hem Tunus day~s~~ oldu;
biraderi Mehmed Pa~ a'n~n vaziyyetine muhalif olarak onun yeti~mi~~olan o~ullar~n~~ihmal ile vatan beyli~ini kendi o~lu Hamuda
M ehm e d'e verdi ve daha sonra da ~~ 95 H. 1781 M. de otuz ya~~nda
bulunan o~lu H amuda'ya Tunus beylerbe~ili~i ferman~n~~ alarak
kendisi çekildi ve 13 Cemaziyelâh~ r 1196 da (26 May~s 1782) vefat
etti. Biraderinin yerine beylerbe~i olmas~ndan itibaren hükümeti
23 sene kadard~r. 8 Bunun beylerbe~ili~i zaman~nda Korsika adas~~
Frans~zlara geçmi~ ti. Halbuki Tunuslular, Korsikal~ larla mücadele
halinde bulunduklar~ndan yine hasmane hareketten vazgeçmediler;
bundan dolay~~Fransa ile bozu~ tular; hattâ bir Frans~z donanmas~~
Tunus önüne gelerek bombard~man etti; nihayet Fransa'n~n teklifleri
kabul edilmek suretiyle 1185 Cemaziyelevvel ve 177 ~~Eylülde muhasama sona ermi~di.
Hamada Mehmed Pa~a
Bunun beylerbe~ili~i zaman~nda Tunus beylerinden Mehmed ve Ali beyler ~syan etmi~lerse de bir müddet sonra ~syanlar~~
bast~r~lm~~t~r. H a muda Pa~ a, ilk zamanlar~nda eni~tesi Mustafa
Hoca'n~n tecrübeli idaresi sayesinde rahat etti ve onun ölümünden
sonra da bizzat idareyi ele alarak çal~~t~ ; Cezayirlilerle ç~kmak üzere
olan muharebe iki taraf~n ve bilhassa H amuda Pa ~ a'n~n yumu~ak
ve uysal davranmasiyle önlendi. Venedik cumhuriyeti ile de bozu~ma
oldu, bir Venedik donanmas~~ Sus ~ehrini bombard~ man etti ise de
bir netice alamad~~ve nihayet iki taraf anla~ arak 1207 H. ~~792 M. de
bir muahede imzalad~lar.
Osmanl~larla Rusya ve müttefiki Avusturya aras~nda vukua gelen
1787 seferinde Tunus gemileri de Akdeniz'de faaliyette bulundular.
Mektüm Mühimmede Beylerbe~li~i on dokuz senedir.
° Mühimrne defterinde buna Mehmed Pa ~ a denildi~ine göre isminin Mehmed mahlasmm Hamuda oldu~u anla~~l~yor.
8
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Hükümet, Trablusgarb' a Seydi Ali Pa~ a'y~~ vali olarak göndermi~~
ve sab~k vali Ali Pa~ a da o~ullariyle Tunus'a kaçm~~t~ . Hamuda
Pa~ a, Ali Pa~ a'ya yard~ m ederek onu Trablus' a gönderip Seydi
Ali Pa~ a'y~~kaçma~a mecbur etmi~~ve bu suretle Ali Pa ~ a bu
sayede o~lu Yusuf Bey lehine valili~i tekrar elde etmi~ ti (1210 H.
1795 M.) 1°.
Frans~zlar~n 1798 de M~s~r'~~ i~galleri üzerine Cezayir ve Trablus
ocaklariyle beraber Tunus' da Fransa'ya harp ilan etmi~tir; bundan
sonra Cezayir'le Tunus aras~ nda vukua gelen çarp~~mada Hamuda
Pa~ a kuvvetleri evvela ma~lûp olduysa da ikinci defa galebe çald~ lar ve nihayet iki taraf bar~~ arak muahede imzalad~ lar (1223 H.
~ 8o8 M.).
1225 H. 1810 M. de yeniçeriler Hamuda Pa ~ a'y~~öldürüp
bu, pa~abey ailesinden kurtulmak isteyerek kendilerine bir bey tayini
ile Isyan ettilerse de muvaffak olamad~ lar; ele geçenler katledildi.
Otuz dört sene Tunus beyli'~inde bulunmu~~olan Hamuda Pa~ a
1229 Ramazan bayram~~gecesi vefat etti ve yerine karde~i Osman
Bey beylerbe~i oldu (6 Eylül 1814). Hamuda Pa ~ a'n~n mührünün ortas~nda (,:)!.71-4.;;;A
UAJ.
= Hamuda pa~a bik Mir-i miran)
ve etrafinda ( 1 4‘'‘,7-3..33.

) yaz~lar~~vard~r.

Bey
Ali Pa~ a, Tunus beylerbe~ili~ini, vasiyyeti hilâfina Mehmed
Pa~ a'n~n o~ullarma b~ rakm~yarak o~lu Hamuda Pa~ a'y~~kendi
yerine getirmi~~ve bu defa Hamuda Pa ~ a ölünce Tunus idaresi
karde~ i Osman Bey'e geçmi~ ti. Mehmed Pa~ a'n~n o~lu Mahmud Bey, Hamuda'ya kar~~~muhalefete geçmiyerek ona sad~ k
kalm~~t~ ; bu defa Osman Bey beylerbe~i olunca zahiren ona kar~~~
da sad~ k göründü. Osman Bey'in Salih ve Ali isimlerindeki iki
Osman

" Seydi Ali Pa~ a Gürcüdür. Selefi olan Ali Pa ~ a zaman~nda yal~~vekilharc~~ [Tersane emini] iken vali taraf~ndan tardolunmu~ tu, Fakat Trablus oca~~~
ile Ali Pa~ a aras~ ndaki ihtilâftan istifade ile ocakla anla~arak Ali Pa~ a'y~~kaçlr~p
beylerbe~ili~i elde etmi~ ti. Lâkin sonradan ocakl~~ile de geçinememi~~ve Ali Pa~ a
el alt~ndan Tranblusgarb'a davet olunmu~tu. Ali Pa ~~a, Tunuslularm yard~ miyle
o~lu Yusuf Bey'i göndermi~~ve Trablus zabt olunarak Seydi Ali Pa ~ a kaçma& mecbur olmu~ tu. Ali Pa~ a'n~n ihtiyarl~~~~sebebiyle Trablusgarb'a Yusuf
Bey vali olmu~ tur (Vak'anüvis Halil Bey tarihi - Küttiphanemizdeki nüsha, S. 95),
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o~lu babalar~ndan sonra Tunus idaresini ele almak için o makama
varis olan amcazadeleri Ma h mud beyi öldürmek istediler fakat
Mahmud Bey bunu haber ald~~~ndan daha evvel davranarak
taraftarlar~~ile birlikte beylerbe~inin oturdu~u Bardo saray~n~~ muhasara edip içeri girerek Osman Bey'i öldürdü (1230 Muharreminin yedinci gecesi ve 9 Aral~k 1814). Osman Bey'in o~ullar~~
Salih ve Ali beyler Goletta yani Halkavulvad'a kaçt~larsa da M ahmu d
Bey'in o~lu Hüseyin Bey arkalar~ndan yeti~erek iki karde~i de
öldürdü. Bu suretle Tunus beylerbe~ili~i Mehmed Pa~ a ailesine
geçti. Osman Bey'in beylerbe~ili~i doksan alt~~ gün sürmü~tü.
Osman Bey'in memuriyeti henüz Osmanl~~pâdi~ahl taraf~ndan
kabul ve teasdik edilmeden evvel vefat~~vukua geldi~i için beylerbe~i
rütbesiyle pa~a olamam~~t~r.
Mahmud Pa~a
Bunun zaman~nda da geçimlerini temin için denizde eski usul
korsanl~k devam ediyor ve devletlerle yapt~klar~~muahedelere her vakit
riayet edilmiyordu. Mahmud Pa~ a, kuvvetli donanmas~~ olan Cezayir'den ve kuvvetleri artan Frenklerden çekindi~i için mevcut gemilerini
artt~rm~~t~ ; bunlar Akdeniz'deki devletlerin sahil ~ehir ve kasabalar~n~~
vurmakta devam ediyorlard~. 1231 H. 1815 M. de iyi teçhiz edilmi~~
yirmi Tunus gemisi Sicilya'y~~ vurarak esir al~p dönmü~lerdi. Bu hal
Viyana'da büyük devletler aras~nda yap~lan kongrede duyulunca
teessür uyand~rm~~t~ ; al~nan esirlerin iadesi için Ingiltere hükümeti
çal~~aca~~n~~ taahhüdetti ve Ingilizlerin tavassutu üzerine bir bedel
mukabilinde esirler geri verildi. Bu uyu~ma~~~istemiyen askerler bir
Isyan tertib ettilerse de muvaffak olamad~lar. Isyan edenlerin bir
k~sm~~teslim oldu, bir k~sm~~da gemilere binip kaçt~lar ve bu kaçanlar
korsanl~~a ba~lad~lar. Zarar~n ucu Osmanl~~hükümetine dokundu~u
için bunlar~n yakalanmalar~~ve cezaland~r~lmalar~~sahil bey ve kad~lar~na emrolundu.
Mahmud Pa~ a 28 Receb 1239 (30 Mart 1824) 'da vefat etti;
beylerbe~ili~i dokuz sene üç buçuk ayd~ r.
Hüseyin Pa~a
Mahmud Pa~ a'n~n o~ludur; babas~ndan sonra Tunus beylerbe~isi oldu. Bunun zaman~nda kom~usu olan Cezayir Frans~zlar~n
i~galine u~rad~~(1830 M. de). Cezayir'in ablukas~~ s~ ras~nda Hüseyin
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Pa~ a, o tarafa hiç yard~m eylemedi~i gibi Çengelo~lu Tahir
Pa~ a'n~n Cezayirlilere yard~m etmek üzere Tunus'tan geçmesine de
müsaade etmedi. 1830 da Frans~zlarla bir muahede imzal~yan Hüseyin Pa~ a güya bu surtle mevkiini kurtarmak istedi. Bunun zaman~~hâdisesiz geçti ve 23 Muharrem 1251 (2 ~~ May~s 1835) de vefat~~
üzerine karde~i Mustafa Bey beylerbe~i oldu. Hüseyin Pa~ a
on bir sene iki ay beylerbe~ilik etmi~tir."- Hüseyin Pa~ a, Sultan
Mahmud'un asakir-i nizamiye te~kilat~na ehemmiyet verdi~ini
haber al~nca memur göndererek bu husustaki kanun ve talimatla
muzika ve asker elbiselerir~.den nümune istemi~~ve bunlar kendisine
gönderilerek az zamanda be~bin mevcutlu bir muntazam kuvvet
vücuda getirmi~tir."
Mustafa Pa~a
Osmanl~~ hükümeti yeni te~kilat mücibince Mustafa Bey'i
asakir-i mansure ferikli~i ile Tunus valili~ir~e tayin etti." Bunun
valili~i iki buçuk sene sürdü ve gürültüsüz geçti. ii Receb 1253
ve ii Ekim 1837 de vefat ederek yerine ferik rütbesiyle büyük
o~lu Ahmed Pa ~ a tayin edildi." Mustafa Pa~ a, Osmanl~~hükümetinin Trablusgarp oca~~n~~ve Karamanl~~ ailesini bertaraf etti~i s~rada
Osmanl~~donanmas~na hayvanat ile dolu dokuz gemi göndermek
suretiyle yard~m etmi~tir.
Ahmed Pa~a
Cezayir'in, Frans~zlar tarafindan zabt~~üzerine Osmanl~~hükümeti
Tunus'u da kapt~rmamak için oras~n~~do~rudan do~ruya vilayet olarak
kendi nüfuzu alt~na almak istiyerek kaptan-~~ derya Çengelo~lu
Tahir Pa~ a kumandasiyle donanma ve asker yollay~ p i~gali kararla~t~rm~~t~~; fakat bu tasavvuru haber alan Fransa hükümeti, Tunus
sular~ na donanma yollayarak bunu önledi. Fransa'ruv bundan mak11 Mektûn~~Mühinune defterinde vefat~~metindeki gibi gösterilmi~~ise de
merhum Aziz Sami h Ilter'in ~irnali Afrika'da Türkler isimli eserinde (C. 2, s. 16o)
Hüseyin Pa~ a'n~n vefat~~29 Muharrem olarak kaydedilmi~tir.
12 .1.42tfi tarihi, c. 3, s. 169.
13 Cevdet tasnifi dahiliye v. 10744.
Osmanl~~ hükümeti Hüseyin Pa~ a'dan
sonra bir aileye inhisar eden Tunus valili~ini kald~rmak ve oray~~do~rudan do~ruya merkeze ba~lamak istediyse de durum bunu tatbika imkân b~ rakmad~.
14 ~imali Afrika'da Türkler isimli eserde (c. 2, s. 170) vefat~~birgün evvel gösterilmi~tir.
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sad~~buras~n~~da kolayca elde etmekti. Osmanl~~hükümeti bu durum
üzerine ileri gidemiyerek te~ebbüsünden vazgeçti. Hükümet, müracaat~~ve ricas~~ üzerine Ahmed Pa~ a'ya 1256 Cemaziyelâh~rda
(9 A~ustos 1840) mü~ir ve vezirlik verdi; bu aileden ilk defa Ahmed
Pa~ a vezir ve mü~ir olmu~tur.
Ahmed Pa~ a, memlekette faydal~~yenilikler vücuda getirdi;
esir al~m satma-~ l k~smen kald~rd~ ; Fransa'dan zabitler getirterek
talimli asker te~kilat~~yapt~~ve askere Avrupa askerleri tarz~nda elbise
giydirdi ve bu suretle yirmi bin ki~ilik bir ordu vücuda getirdi. Fransa
hükümeti kendisini koltukluyordu; bundan dolay~~bir k~s~m maiyyeti
ile Fransa k~ral~n~~ziyarete gitti (1262 H. 1846 M.) Ahmed Pa~ a'n~n
bir hükümdar gibi k~ral~~ziyarete gitmesini Osmanl~~elçisi Süleyman
Bey protesto etti ise de bir netice vermedi." Fakat Osmanl~~hükümetinin Tunus'a taarruz etmesi ihtimaline binaen Fransa Tunus'u
müdafaaya da karar vermi~ti; lakin hükümet i~i tatl~ya ba~liyarak
ileri gitmedi ve Ahmed Pa~ a'n~n sadakat~nden bahis ile ona Tunus
beyli~inde ibkas~n~~havi bir ferman yolld~ ; bu fermam kurenadan
Selim Bey hususi vapurla Tunus'a götürdü; hükümetin bundan
maksad~~ Ahmed Pa~~a'y~~ Cezayir'den sonra Tunus'a da göz dikmi~~
olan Fransa taraf~na kaç~rmamakt~. Bunun zaman~nda Fransa k~ral~,
kendisine bir vapur hediye etmi~~ve bu vapur Halkulvad yani Goletta
liman~nda kuma saplanarak kurtar~lamam~~t~r."
Ahmed Pa~ a 'ya 1269 H. 1852 M. de nüzül isabet etmi~~ve 1 27 1
H. 1854 M. de vefat~~vuku bulmu~tur. Ahmed Pa~ a 1853 deki Osmanl~~-Rus [K~r~m] muharebesinde maiyyeti ümerasmdan Menlikli
Ahmed Pa~ a kumandasiyle on ikibin ki~ilik bir firka asker göndermek suretiyle —ki Fransa'da o s~rada Osmanl~~devletine yard~m
maksadiyle harbe i~tirak etti~inden Ahmed Pa~ a'n~n bu yard~m~nda
onun da tesiri olmak laz~md~r— sadakat göstermi~tir. ~ kinci Abdülhamid zaman~nda ba~vekil olan Tunuslu Hayreddin Pa~ a,
Ahmed Pa~ a'n~n kölelerinden ve yeti~tirmelerin.dendir. Ahmed
Pa~ a'n~n Tunus valili~i onbe~~sene kadard~r. Ahmed Pa~ a'n~n mührü
dört kö~eli olup ortas~nda» N yov
1-1't), — Pa~abey Ahmed 1257» ve
. 1g.~~
j»
‘5A . IJ).A3
• 1:112AJ!
etraf~nda
dJ
duas~~görülüyor.
Latfi tarihi, c. 8, s. 70.
Fransa k~ral~n~n gönderdi~i vapurun kurtar~lamamas~~sebebiyle bir yenisinin yollanaca~~~ ~ayi olmu~tu. Bu ikincisi de vas~l olmazsa Fransa devleti buna
bedel Tunus'a ne ihda edecektir; yani ne külah giydirecektir, mealinde gazeteler
mutalaalar beyan etmi~lerdir" (Lûtfi tarihi, c. 8, s. 150).
15

15
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Ahmed Pa ~ a Tunus eyaletinin veraset hakk~n~n ailesine
tahsisini istemi~~ise de maksad~~müstakil olmakd~r denildi~inden
iste~ine muvaffak olamanu~~ve ~stanbula davet edilmi~~fakat özür
serdiyle gelmemi~tir,
Mehmed Pa~a
Hüseyin Pa~ a'n~n o~lu ve Ahmed Pa~ a'n~n amcas~~o~ludur. 17 Mü~irlilde Tunus valisi oldu. Kendisinin valili~e intihab~~münasebetiyle sadakat ve devlete ba~hl~~~ndan bahis ile pâdi~aha takdim etti~i arapça arizesinin tercümesi, makalemizin sonunda Hayreddin Pa~ a'n~n lâyihasmda görülür. Bunun valili~e tayini senesinde 1853 Osmanh-Rus harbi devam etti~i için Mehmed Pa~ a da
selefi Ahmed Pa~ a'n~n yapt~~~~gibi —onun kadar olmamakla beraber— Mirliva (Tu~general) Mehmed Pa~ a kumandasiyle bir
Inikdar yard~mc~~kuvvet yollam~~t~r.
Mehmed Pa~ a, be~~sene kadar Tunus valili~inde bulunarak
1276 Cemaziyelevvel ve 1859 aral~kta vefat etti~inden yerine ikinci
mü~ir denilen karde~i Mehmed S âd~ k Pa~ a intihab edilmi~tir.
Valili~i zaman~~hâdisesiz geçmi~tir.
Sad~k Mehmed Pa~a
Biraderi Mehmed Pa~ a zaman~nda Tunus veziri idi. Tunus
valili~ine intihab edilince ~ o Cemaziyelâh~r 1276 ve 5 Ocak 186o da
mü~ir ve vezirlik men~uriyel valilik ferman~~gönderildi" ve ondan
aç~lan Tunus vezirli~ine de karde~i S ey di Ali Bey getirildi.
Sad~k Pa~a Tunus valili~inin kendi evlâdma inhisarm~~ve bu
suretle Osmanl~~devletine s~k~~surette rab~tasuu arzetmek üzere Müdiran reisi Tunuslu Hayreddin Pa~ a'y~~ 1281 H. 1864 M. de
Istanbul'a göndermi~~ ise de o tarihte Tunus'un mevcut vaziyetini
kendi hesaplar~na uygun gören yani Osmanl~~devletine s~k~~surette
ba~l~l~~~n~~istemiyen Fransa hükümetinin tesiriyle S âd~ k Pa~ a'n~n
17 Ba~vekâlet ar~ivi, Cevdet tas~tifi Dahiliye vesikalan, No. 7803. Mehmed
Süreyya Bey merhum Sicill-i Osmat~ f ile Nuhbet iil-vekayi' isimli eserlerinde
Mehmed Pa~ a'y~, Ahmed Pa~a'n~n karde~i olarak göstermekte ise de dogru
de~ildir. Gerek aile ~eceresinde ve gerek Hayreddin Pa~ a'n~n sureti a~a~~ya konulan lâyihas~nda Mehmed Pa~a'n~n, Ahmed Pa~a'n~n amcas~~ o~lu oldu~u
görülüyor.
18 Mühimme defteri, 259, s. so.
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bu arzusuna müsaade edilmedi ve bu hususta uzun uzad~ya muhabere cereyan eyledi."
S â d~ k Pa~ a ayn~~senede Fransa'dan istikraz yapt~~ve bilâhare
bunu ödemedi~inden Fransa, Ingiltere, Italya ile Tunus'dan iki~er ki~ilik bir komisyon te~kili ile Tunus maliyesine el konuldu (1869). Bunu
müteakip Prusya-Fransa muharebesinde Fransa'n~n ma~lûp olmas~~ve
k~rall~~~n cumhuriyete ink~lab~ndan istifade eden Tunus valisi, tekrar
Hayreddin Pa~~a'y~~ Istanbul'a yoll~yarak Tunus'un Osmanl~~idaresine ba~l~l~~~n~~ve beyli~ini ailesine inhisar~n~~elde etme~e muvaffak
oldu (1288 H. 1871 M.). Bu husustaki ferman mûcibince Tunus valisi
Osmanl~~hükümetinin müsaadesi olmadan ne harp ve ne de sulh
yapabilecek ve lüzumu halinde de Osmanl~~ordusuna asker gönderecekti; Tunus ahalisi tarafindan memnunlukla kabul edilen bu ferman tatbik edilmedi ve bunun neticesi olarak S â d~ k Pa~ a 1294 H.
1877 M. deki Osmanl~-Rus harbinde asker yollam~yarak cüz'i miktarda para yard~m~~ile bin kadar hayvan göndermekle iktifa etti.
S â(l~ k Pa~ a ayn~~zamanda Tunus'un Osmanl~~ idaresine rabt~n~n
memleketi için hayati bir i~~oldu~unu takdir ile onun takviyesine
çal~~m~~~olan reisi müdiran Hayreddin P a~~a'y~~ da onun yerine
geçmek isteyen Mustafa Pa~ a'n~n tertibat~~neticesinde azleyledi
(14 Receb 1294/25 Temmuz 1877) 20.
Tunus'a, Fransa'dan ba~ka yeni te~kil edilen Italya k~rall~~~~da
göz dikmi~~ve bu hususta bu iki devlet aras~nda bir rekabet has~l
olmu~tu. Bu hususta Tunus müdiran reisi Mustafa Pa~ a'n~n
yanl~~~hareketinin de tesiri vard~. Çünkü bir zamanlar Fransa'ya
meyl ile ona vasi imtiyazlar verdiren ve hattâ Fransal~dan ba~ka
Tunus'ta hiçbir devlet tebaas~na imtiyaz vermeme~i taahhüd ettiren
Mustafa Pa~ a, daha sonra Italya'ya yana~m~~~ve bu halden
ku~kulanan Fransa f~rsat koll~yarak Tunus'u nüfuzu alt~na olmak
için vesile aramakta bulunmu~tu.
19 Bu siyasi muhabereler için merhum Aziz Samih ~ lter'in ~imali Afrika'da Türkler (c. 2, S. 171 ilâ 184) isimli eserine bak~n.
20 Hayreddin Pa~a'n~n, heyet-i müdiran riyasetinden çekilmesinin sebebi,
onun Abdülhamid'in ~eyhi Zafer Efendi'ye gönderdi~i mektuptan anla~~l~yor ki sureti Son sadrâzamlo'da (s. 897) vard~r. Hayreddin Pa~ a ~eyh Zafer
Efendi'nin tavsiyesiyle Istanbul'a getirilerek geldi~i gibi (1295 ~evval) de de
vezir oldu.
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~~te bu s~ralarda yani 1881 'de Tunus'un Cezayir hududundaki
kabilelerden Humir (Krumir) a~iretinin aralar~nda her zaman vukua
geldi~i üzere Cezayir arazisine tecavüz ile buna mani olmak isteyen
Frans~z hudut kuvvetleriyle çarp~~malar! Fransa'n~n Tunus'u istilâsma
bir vesile oldu ve Fransa derhal Tunus hududuna kuvvet y~~maya
ba~lad~. Bu durum üzerine S â d ~ k Pa~ a keyfiyeti bir telgrafla Osmanl~~hükümetine bildirmi~~oldu~undan hükümet kendisine metin
olmas~n~~bildirdi~i gibi Tunus kuvvetlerinin, mütecaviz â~ireti tedib
edece~ini ve dostlu~a mugayir bir hareket yap~lmamas~n~~ Paris elçisi
vas~tasiyle Fransa hariciye nezaretine bildirdi ise de 21 Fransa'n~n
maksad~~ ba~ka oldu~undan buna ehemmibyet verilmedi ve bu müracaat, isyan~~kendilerinin bast~raca~~~cevabiyle kar~~lanarak red olundu.
Filhakika Frans~z kuvvetleri hududu geçerek Tunus'a do~ru
ilerleme~e ba~lad~lar 22. Bunu müteakip Tunt~s'taki Fransa konsolosu
Sad~ k P a~~a'ya bir mektup yollayarak Frans~z kuvvetleri kumandanm~n kendisiyle görü~erek yapaca~~~teklifleri kabulünü istedi~ini
bildirmesi üzerine vali büsbütün ~a~~rd~~ve keyfiyeti 13 Cemaziyelah~r 1298 ( ~ 3 May~s 1881) tarihli telgrafla Istanbul'a bildirdi ve S âd ~ k Pa ~ a ayn~~zamanda Fransa konsolosu Ros t an'a verdi~i nota
ile vaziyeti protesto etmekle beraber kumandanla görü~me~e
muvafakat etti 23.
21 Osmanl~~hükümeti, Paris'teki elçisi vas~tasiyle Fransa hariciye nezaretine
müracaat ederek Cezayir cihetine tecavüz eden baz~~ Tunus kabilelerinin teclibi için
Tunus valisinin lâz~m gelen tedbiri ittihaz etti~ini ve Osmanl~~devletiyle Fransa
cumhuriyeti aras~ndaki dostlu~a mugayir bir hareket v-ukua gelmemesini, valinin
ittihaz eyledi~i tedbirlerin asayi~in iadesine kâfi oldu~unu bildirmi~tir (Ba~vekâlet
ar~ivi, Sand~k 1, melfuf 6, Tunus ve Cezayir evrak~).
22 Tunus valisinin 2 Cemaziyelâh~r (2 May~s 1881) tarihli telgraf~nda Fransa
askerinin Tunus'ta ilerlemekte olup Ktif ve Bace ~ehirlerini ald~klar~n~, memlekete
~zt~rab dü~üp Tunus'a gelirlerse keyfiyetin ne olaca~~= bilinmedi~ini ve bu telgraf yaz~l~rken Frans~z donanmas~ndan üç büyük gemi ile bir k~~rvetin limana
demir att~klar~n~~ve bu hale kar~~~Osmanl~~donanmas~n~~n Tunus sular~na gönderilerek kendisine de haber verilmesini istirham etmi~tir (Cezayir-Tunus evrak~, s. 7

melfufu 1).
22 13 Cemaziyelâh~r 98 ( 13 May~s 1881) tarihiyle S â d~ k P a a'n~n telgrafmdan :"...~u saatte bir büyük dahiye zuhur etmi~tir; ~öyle ki Fransa konsolosu
taraf~m~za bir mektub gönderip mazraununda Tunus ~ehrine yirmi mil mesafede
budi olan Cedid. nam mahalden Fransa askerinin Tunus'a taka~rrüb etmek üzere
olduklar~~ve asakir-i mezk~lre reisinin (kumandan~n~n) kulurluz ile mukabele edip
halen vuku bulan suubat~n def ve ref'ine müsaade istedi~ini" kulun= cevab~mda
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Bu durum üzerine Ba~vekil Said Pa~ a, yap~lacak tekliflerin
bildirilmesi ve Frans~zlar~n arzular~na göre mukavele akdinin zararlar~~
mûcip olaca~~~ve düveli muazzama taraflar~ndan tasdik olunmad~kça
hiçbir mukavele imza edilmemesini yazm~~~" ve S â d~~k Pa~ a da
tavsiye mûcibince hareket edece~ini bildirmi~~ise de süratle ilerliyen
Fransa kuvvetleri kumandan~~ General B re ar valinin görü~me~e
muvafakati üzerine bir bölük kuvvetle Tunus ~ehrine girmi~~ve do~ruca
valinin saray~na gidip on madde üzerine haz~rlanm~~~olan sulh ~artlar~n~ ! okuyarak dört saat içinde cevap verilmesini ve bu cevab~~
al~ncaya kadar sarayda kalaca~~n~~beyan eyledi~inden Sad~ k Pa~ a
dikte ettirilen bütün teklifleri kabul etmi~tir 25. Bu anla~ma gere~ince
Tunus valili~i yine S âd~ k Pa~~a'da kal~yordu. Frans~zlar lüzum
gördükleri mahalleri askerle i~ gal edecekler ve Tunus maliyesini nezaret ve kontrollar~~alt~na alacaklard~ ; i~te Cezayir'in i~galinden yar~m
as~r sonra (12 May~s 1881 ve 12 Cemaziyelâh~r 1289) tarihli Brear
muahedesi ile Tunus da Frans~z boyunduru~u alt~na girmi~tir.
Osmanl~~ hükümeti Tunus'un i~ galini ve yap~ lan mukaveleyi
tan~ m~ yarak keyfiyeti protesto ile beraber Tunus'a donanma ve asker
Fransa askerinin Tunus'a takarrüblerine hiçbir veçhile muvafakat olunam~yaca~~~
ve bu hususta protesto edilece~i beyanile asakir-i mezkûre reisi ile görü~me& muvafakat edip vuku bulacak teklifat~ n taraf~m~za tahriren takdimini mü~ir cevab
ita olunmu~tur. Bu telgrafnâme yaz~l~ rken Frans~ z kuvvetleri protestomuzun hilâf~ na olarak süratle ilerledikleri ve yap~ lacak teklifat~n bildir ilece~i arzolunur.
24 Hükümet, S â d ~ k P a~a 'y~~ikaz ile Fransa'n~ n arzusuna göre mukavele
akdi büyük zararlar~~mücib olaca~~ndan Bab-~~âliye arzedilmedikçe ve düvel-i
muazzama taraflar~ ndan tasdik olunmad~kça hiçbir mukavele imza etmemesini
valiye tavsiye etmi~. Fakat pek az sonra valinin mukaveleyi sormadan imzalad~~~~
Avrupa ajanslar~ndan ö~renilince hükümet keyfiyeti sorarak hakikaten S ûd ~ k
Pa ~ a'n~n Fransa'n~ n tekliflerini aynen kabul eyledi~ini ö~renmi~tir.
25 Ba~vekâletin sormas~~üzerine S ad ~ k Pa ~ a 'dan ge len 14 May~s 1881 tarihli
telgraf:
"Cedide'ye vurudunu arz ve i~'ar eyledi~im Fransa kuvve-i askeriyesi kumandan~~per~enbe ak~am~~ (~~2 May~s) merkezi hükümete yakla~m~~~bâdehu bir bölük
suvari ile saray~ ma gelerek Fransa himayesini mutaza~nm~n bir muahedenâmeyi
imza etmekli~imi talep ile cevab~n~~ almad~kça saraydan ç~km~yaca~~n~~beyan ve
bunun için dört saat mühlet ita eylemi~tir. Kendimi, merkezi hükümete takarrüb
etmi~~bir ordunun cebr ve tazyiki alt~nda gördü~ümden namusumu vikaye ve sefk-i
dimay~~men için muahede-i mezkûreyi asla tetkik ve tezekkür etmiyerek imza etme~e mecbur oldum ve bunu cebir ve tazyik ilcaatiyle imzalad~~~m~~kendisine
beyan eyledim" Ba~vekâlet ar~ivi ( Tunus ve Cezayir evrak~~ ).
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gönderme~e kalk~~t~~ve hattâ don.anmay~~ haz~rlad~~ise de Fransa'n~n
tehdidi ile kar~~la~t~~~n.dan 26 ve tavassutlar~~istenilen büyük devletlerden hiçbirisi de bu i~e müdahale etmediklerinden bir netice has~l
olmad~.
Sad~ k Pa~ a 1299 senesi sonlar~na do~ru (1882 M.) vefat etti~inden yerine karde~ i S eydi Ali Bey Tunus beyi olmu~tu. Osmanl~~
hükümeti S ad~ k Pa~ a'n~ n yerine S eydi Ali'nin geçti~ini haber
al~nca bunun memuriyetinin padi~ah taraf~ndan tasdiki için Fransa
hükümetine müracaat etmi~~ise de red cevab~~alm~~t~r."
Tunus'un, filen Fransa idaresi alt~na geçmesinden sonra, ~~o
A~ustos ~ g2o deki Sevr muahedesine kadar Osmanl~~hükümeti katiyyen
bu ilhak~~kabul etmemi~~ve nihayet bu muahedenin yirminci maddesi
mûcibince 1886 tarihinden müteber olmak üzere Tunus' un Fransa'ya
ait oldu~u tasdik olunmu~tur.
Cereyan eden vakayi, Tunus valisinin hiçbir fiili harekette bulunmad~~~n~~ve Frans~z kuvvetlerinin de mukabele görmeden Tunus'a
kadar geldiklerini göstermektedir. ~u halde S â d~ k Pa~ a, telgrafinda
da beyan etti~i üzere namusunu vikaye için Frans~ z tekliflerini kabul
etmi~~oldu~una göre kendisinin evvelden bu i~ gale taraftar oldu~u
man.as~n~~ ç~karmak hata olmasa gerektir.
***

28 7 May~s 1881 tarihiyle Fransa sefaretinden hariciye nezaretine gelen telgrafta ~öyle denilmektedir :
"Fransa cumhuri Tunus ahalisinin bir k~srniyle elyevm muharib oldu~undan
cânib-i devlet-i aliyyeden Tunus'a kuvve-i askeriyyece vuku bulacak hergiina sevkiyata bir hareket-i hasmane nazariyle bakaca~~ndan Osmanl~~donanmas~n~~yolda
tevkif etmek ve emaretin hangi cihetine olursa olsun asker ve mühimmat ihrac~na
mümanaat eylemek için Fransa donanmas~na emir verilecektir" bu kat'i cevap üzerine asker sevkinden vazgeçihni~~ve buna mukabil alâka gösterilmedi denilmesin
diye donanmadan iki gemi yollanmas~~teklifi de red olunmu~tur.
27 Ba~vekil Said Pa~ a'n~n mâbeyne arizas~nd an :
"Tunus valisi Sad~ k Pa~ a'n~n vefat~~cihetiyle yerine S ey di Ali Bey'in
tayini emrinde hukuk-~~saltanat-~~seniyye icabat~ndan oldu~u üzere muamele-i
kadime-i mer'iyyenin icras~~hakk~ nda Paris sefaret-i seniyyesine icra olunan tebligata cevaben al~nan telgrafnâmenin tercümesi leffiyle hariciye nezaret-i celilesinin
tezkeresi arz ve takdim k~l~nd~; hülâsa-i i~'âr gerek Fransa urnur-~~ hariciye nâz~rm~n ve gerek Dersaadet Fransa sefirinin bu babta müzakere ve mübaheseye
yana~mad~klar~~ifadesinden ibaret olup.. (Cezayir ve Tunus dosyas~, s~ra numaras~~ 16).
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Ba~vekâlet Ar~ivindeki Mektüm Mühimme defterinin dokuzuncu say~s~n~n son sahifelerinde 28 aslen Türk olan bu Tunus beyleri
hakk~nda ~u malûmat vard~r:
Tunus Beylerine dair
"Ali Türkiyyü'l-as1 ve yolda~~yani ocak askeri ki Tunus'ta bulunan
Ibrahim ~ erif'in sipahilerinden. imi~. Mezkûr Ali'nin Mehmed
ve Hüseyin isimlerinde iki o~lu.
Merkum Mehmed'in o~lu Ali
Ikinci künyede muharrer Hüseyin bin Ali'nin Mehmed ve
Ali isimlerinde iki o~lu.
I~ bu Hüseyin'in o~lu Mehmed'in iki o~lu olup biri Mahmud, di~eri Ismail.
Dördüncü künyede muharrer Ali bin Hüseyin'in iki o~lu
olup biri Hamuda di~eri Osman'd~r.
Alt~nc~~ künyede muharrer Osman bin Ali'nin Salih, Ali,
Ahmed isimlerinde üç o~lu.
Be~inci künyedeki Mahmud bin Mehmed'in iki o~lu olup
biri Hüseyin di~eri Mustafa.
Sekizinci künyede muharrer Hüseyin bin Mahmud'un
sekiz evlad~~olup isimleri Mehmed, Sad ~ k, Hamuda, Ali,
Tayyib, Memun, Tahir, Mahmud.
Sekizinci künyede muharrer Mustafa bin Mahmud'un iki
o~lu olup biri Ahmed di~eri Emin'dir.
***
"Hüseyin bin Ali, Tunus'ta Ibrahim ~ erif'in sipahisi olup
Ibrahim ~ erif'e asi olarak onu katl ile yerine geçmi~~ve bâdehu
Tunus'ta yeni camii bina ve in~ a ile ondokuz sene beylik etmi~tir.
Buna kar~~~biraderi Mahmud'un o~lu Ali Isyan ederek öldürüp
yerine geçti~in.den Hüseyin'in o~ullar~~ Ali ile Mehmed Cezayir'e
kaçm~~lard~r.
Ali bin Mehmed yirmi iki sene beylik ettikten sonra Cezayir'de
bulunan Hüseyin'in o~ullar~ndan Ali ve Mehmed bir ordu tertib
edip Tunus'a gelip Ali bin Mehmed'i bozup yerine büyük olmak
Bu Mektüm Mühimme sahifeleri munaralanmam~s oldu~undan dolay~~
vesikan~ n en sonda bulundu~unu söyledik.
28

Belleten C. XVIII, 36

562

1. HAKKI UZUNÇAR~ ILI

hasebiyle Mehmed bin Hüseyin bey olmu~, üç sene beylik edip
eceliyle vefat ederek yerine karde~i Ali bin Hüseyin geçmi~~ve
ondokuz sene beylikten sonra arzusiyle çekilerek yerine o~lu H amu da 'y~~1195 senesinde Tunus beyi yapm~~t~r.
Hamuda otuzalt~~sene beylik ederek 1229 senesi ramazan
bayram~~gecesi eceliyle vefat etmi~~oldu~undan yerine karde~i Osman
bin Ali nasbolunup doksanyedi gün beylik ettikten sonra 1230
senesi muharreminin yedinci gecesi amcazâdesi Mahmud bin
Mehmed bunun üzerine hücum ve o~ullariyle beraber katl ve idam
ile yerine geçmi~~ve on sene beylik ederek 1239 senesi eceliyle ölmü~~
ve yerine sekizinci künyede muharrer o~lu Hüseyin bin Mahmud
geçip oniki sene beylik edip 1251 senesi muharreminin yirmi üçüncü
günü eceliyle vefat eylemi~~bâclehu yerine kannda~~~ Mustafa bin
Mehmed geçip ikibuçuk sene beylik etmi~~ve 1253 senesi recebinin
onbirinci günü eceliyle vefat edip yerine o~lu Ahmed, Tunus beyi
olmu~ tur. Elhaletü hazihi beylik etmektedir. Tarih-i kay~t 1269
Safer 25."
~~ te Mektüm Mühimmedeki Tunus beylerine ait bu kay~ tlara
göre bu Türk ailesinin a~a~~daki tertip üzere bir âile ~eceresi vücude
gelebilir. Bu Mühimme listesi haricindeki birkaç isim di~er mehazlanm~ zdan al~nm~~ t~r.
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Tunus hakk~nda
Tunuslu Hayreddin Pa~a Lay~has~~
Tunus' un i~galine tekaddüm eden günlerde II. Abdülhami d,
esbak Sadr-~~ azam Tunuslu Hayreddin Pa~ a'dan Tunus' un bir
tarihçesini istemi~~ve o da muhtasar bir ~ekilde bir~ey kaleme al~p
takdim eylemi~~ise de bunu kendisi de kafi görmedi~inden daha mufassal olarak 20 Cemaziyelevvel 98/8 Nisan 97 tarihli (20 Nisan
1881) layihams~~ ikinci bir tarihçe takdim eylemi~tir. Tarihi bir
hat~ra olmak üzere bunu a~a~~ya aynen neklediyorum; Hayreddin Pa~ a bilhassa Fransa'n~n Tunus'u istila için nas~l ve ne gibi
desiselerle haz~rland~~~n~~ aç~k olarak kaydetmektedir.
"Memâlik-i mahrusa-i ~ahanenin eczay-~~mütemmimesinden
olan Tunus k~tas~n~n havza-i devlet-i aliyyeye geçti~i tarihten bu ana
kadar cereyan eden ahval ve ~ekl-i idaresi hakk~nda olan malümat-~~
ubeydânemin atebe-i ulyay-~~ meali- ihtivay-~~hazret-i hilafetpenahiye
arz~~ hakk~nda ~erefmüteallik buyurulan emir ve irade-i seniyye-i
cenab-~~padi~ahlye imtisalen geçende bir lâyiha takdim k~lmm~~t~.
Ferman-~~celilülunvan-~~cenab-~~veliyyünnimetin sürat-~~infaz~~maksadiyle lâyiha-i mezkûrede etrafl~ca ve mükemmelen arz-~~malümat
olunamam~~~ idü~ünden vilâyet-i mezld~renin ahval-i tarihiyyesine
ve saltanat-~~seniyyeye olan :merbutiyet ve tabiiyyet-i kadimesine
dair tafsilk-1 muktaziyyeyi ~amil bu kere terkim ve tanzim olunan
lâyiha takdim k~lmm~~~ve orada hizmet-i vilâyette bulunanlar~n bu
ana kadar ne suretle itaat ve ubudiyyet ettiklerine ve vilayetin
derece-i merbutiyyetine delil-i vaz~h olmak üzere mukaddema atebe-i ulyaya ve bab-~~âliye arz-~~ubudiyyeti muhtevi arizalar~~suretleri dahi zeyl olarak tahrir olun.mu~~ve bu muharreratm nusha-i asliyyelerinin Bab-~~âlide mahfuz olmas~~laz~m gelece~i cümle-i maruzattan bulunmu~tur. 20 Cemaziyelevvel sene 98 ve 8 Nisan sene 97.
Hayreddin
L'eiy~ha sureti
Bu esnada Fransa devleti ile Tunus hükümeti beyninde tahaddüs
eden münazaadan dolay~~ nâs beyninde ve gazeteler aras~nda bir
tak~m sözler tekevvün edip bu husus~~ hergün me~reb ve a~raz~na
münasip görünen esbaba haml ile hattâ baz~lar~~ Tunus eyaletinin
istiklali davas~na dahi mütecasir olmu~~olduklar~ndan eyâlet-i mez-
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kûrenin berveçh-i hülâsa tahrir tarihi ile devlet-i aliyyeye sebeb-i
tabiiyetini beyan eyleme~i lazimeden gör-mü~üzdür.
Tunus eyaleti halife-i salis Osman hazretlerinin zaman~nda ve
hicretin yirmi alt~nc~~senesinde (milâdi 646-647) fütuhat-~~islâmiyyeye
inzimam etmi~ tir. Eyâlet-i mezkûre tarih-i merkumdan yüzseksen
dört (800 M.) tarifine kadar gerek Emevi ve gerek Abbasiye sülâlelerinden olan hulefa taraf~ndan mansub bir valinin idaresinde bulunmu~tur. Bu tarihten sonra vülattan Beni A~leb marifetiyle istiklali
idare rengine girme~e ba~lam~~t~ r; nihayet müstakil oldular ve Cezayir
ve Fas ve Trablus ve Tunus'tan mürekkeb bir memleket merkezi ve
payitaht~~ dahi olmu~tur.
Netâyic-i ink~ lab ile eyâlet-i mezkûre gah bu suretle merkez
olmu~~ve galfice hükümdarlar sülâlelerinin tebeddüliyle bilad-~~garbiyyenin idaresi Fas'a tabi olarak Tunus dahi oraya iltihak etmi~~ve
bir aral~k M~s~r ve Kahire bunlara munzam olarak merkez-i idare
olmu~tur. Yani Beni Hafs hükümdarlarm~n zamaruna kadar eylâlet-i
mezkûre gh merkez-i idare-i hükümet olup ve gâh M~s~r veyahut
Fas idarelerinde mültehik olup renkten renge girmi~tir. Beni Hafs
sülâlesinin evahir-i ~rlüddetinde aralar~nda ihtilaf zuhur edip tak~m
tak~m ayr~larak yekdi~erin aleyhinde olduklar~~zamanda hükümdar
bulunan M evl ay Hasan, Ispanya'ya firar edip ~spanya k~ral~na dehalet etmi~~ve ~spanya taraf~ndan kuvve-i külliyye-i askeriyye sevk
olunup muharebat-~~ ~edideden sonra Tunus'u istilâ ile M evl ay Hasan suret-i zahirede bir hükümdar makam~nda bulundurulup idare
ispanyollarda olmu~~ve ahali ~ u idareden bizar olduklar~ na binaen
Cennetmekan Sultan Selim Han-~~ San ~~hazretlerinin zaman~nda
hilâfet-i uzmaya müracaatla üzerlerinde olan ~spanyol belas~n~n
def'ini istida ettiklerinde ol vakit Sinan Pa ~ a'n~n kumandas~nda
bir kuvve-i askeriyye ve K ~ l~ ç Ali Pa~ a kumandas~ nda dahi bir
kuvve-i bahriyye tertip olunarak Tunus'a sevk olur~mu~~ve bu da 981
senesinde (1673 M.) vaki olup muharebat ve müsademat-~~külliyeden
sonra Ispanyollar oradan teb'id olunarak cünt'~ d-~~Osmaniyye muzaffer oldukta hutbe nam-1 nâmi-i hümâyuna okunmak ve sikke dahi
saltanat-~~seniyye nam~na darp olun~nak ve varidat-~~mahalliyye bittamam mahalli masarifat~ na kalmak ve b~rak~l~ p ikame olunan asker
için Ramazan Bey nam~nda tayin olunan kumandan marifetiyle
emr-i muhafaza icra k~ l~nmak üzere Haydar Pa~ a vali tayin olunmu~tu. (Sinan Pa~a'n~n orada ikame eyledi~i asker [an~n] refakatinde
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olan kuvve-i cünûdiyyeden idi; hattâ noksan terettüp ettikçe mahalli
ahalisinden asker tahrir olur~ may~ p yine memâlik-i mahrusadan celb
ve istihdam k~l~ nur idi, bu kaide tâ asakir-i nizamiyenin te~kiline
kadar cari ola geldi~i cihetle Tunus'un memâlik-i Osmaniyyeden bir
cüz oldu~u bu kaidenin icrasiyle müey-yed olup her zaman teceddüd
eder idi).
Sinan Pa~ a bu suretle eyâletin tertibat~n~~ikmal eyleclikten
sonra avdet edip Haydar Pa~ a dahi valili~i icra ve Ramazan
Bey de muhafaza ve inzibata itina eder idi. Vakta ki Haydar Pa~ a'n~n vefat~~vuku buldukta Sinan Pa~ a'n~n ikame etmi~~oldu~u
asakir-i müstahfizan~n heyeti içinde sahib-i nüfuz olanlar makam-~~
vilâyete nail olarak ve birisi dahi emr-i muhafazaya memur edilerek
keyfiyet Bab-~~âliye inha olunur ve vilayet ferman-~~âlisi dahi onun
nam~na tastir ve tesyir k~l~nur idi.
I~bu usul-i idare devam etti~i müddetçe emr-i zab~ taya memur
olanlar~n unvan~~ bey olup vali makam~ nda bulunanlara dahi day~~
denilir idi ve her ikisi memur ise de gâh beyin nüfuzu, ve gâh day~m~n
iktidar~~ tefevvuk eder idi. Murad Bey nam~nda bir zat makam-~~
vilâyete [vatan beyli~ine] nâil oldukta bu usulün la~y~na muvaffak
olarak valili~i sülâlesine hasretmi~~ve birçok zaman bunun sülâlesi
orada valilik eylemi~tir.3°
Andan sonra Hüseyin bin Ali nam~nda bir zat asakir-i muhafaza içinde sahib nüfuz olarak valili~i Muradiler sülâlesinden
al~p kendisi vali oldu~u gibi yine Muradiler misillü bu makam~~sülâlesine tahsis edip elhaletü heza Tunus valisi bulunanlar bu zat~ n ahfad~ndand~rlar.
I~bu sülâle meydana ç~kal~ beri iki yüz sene kadar her valinin
vefat~ nda yerine geçen zat ahali taraf~ndan suret-i resmiyede makam-~~
vilâyete ikad olunup keyfiyet Bab-~~âliye yaz~l~r ve cânib-i Bab-~~
âli'den ferman-~~vilayet tastir ve tesyir olunur. Vülât-~~muharrerenin kaffesi ~ u suretle devlet-i aliyye taraf~ ndan mansub vali olduklar~~ halde Sinan Pa~ a tarafindan vazolunan kaide mûcibince vilâ30 Hayreddin Pa~ a merhum, vatan beyi ile beylerbe~iyi kar~~t~rm~~t~r.
Onun kayd~ndan zikretti~i beyin vatan beyi oldu~u anla~~lmal~d~r. Bu vatan beyleri idareyi ellerinde bulundurduklar~~zaman ayr~ca Osmanl~~hükümetinin Tunus'ta
beylerbe~isi vard~. Sonradan hem vatan beyli~i ve hem beylerbe~ilik Hüseyin bin
Ali ailesine geçmi~tir.
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yet heman hutbeyi ve sikkeyi nam-1 nâmi-i padi~ahiye tahsis edip
muharebat-~~haile ve cesime vukuunda dahi tahammül mertebesinde
berren ve bahren devlet-i aliyyenin hizmetine bir miktar asker dahi
tayin ve izam olunagelmi~tir; varidat-~~mahalliyye dahi masarifat-~~
mahalliyeye kar~~l~ k olup devlet-i aliyyeye bir vergi tertip ve ita
k~l~nmam~~t~r. ~~te ~u idarenin aras~ nda bundan iki yüz sene mukaddem ibtida Ingiltere devleti ile Tunus valisi beyninde bir mukavele-i ticariye teâti olunup andan sonra Fransa ve sair devletler ile
dahi bu suretle akd-~~mukavelât olunmu~tur.
~u hallerden anla~~l~yor ki Tunus, öteden beri ~imdiki idare-i
müstakilleye nâil olup bir aral~ k ecnebiler ile muahede-i ticariye
teâtisine kadar istimal-i istiklal etmi~~ve yirmi seneden mukaddem
dahi Ingiltere ve Fransa ve Italya ve Avusturya ve Almanya devletleriyle
Tunus'ta istimlak-i emlak için akd-~~mukavele edip ol vakitten beri
düvel-i mü~arünileyhim tebaas~ndan çok kesan orada çiftlik, ba~,
bahçe, konak, hane gibi arazi ve akarat mübayea etmi~~ve Fransal~lar
cümlesinden ziyade buna ra~bet ve inhimâk ederek hayli arazi-i cesimeyi gerek ahaliden ve gerek ~imdiki ba~~müdür Mustafa P a ~~a'dan
i~tira eyleyip 31 bu münasebetle orada tebaa-i ecnebiyye ve betahsis
Frans~zlar ço~alm~~~ise de her vakitte hutbe ve sikke nam-~~nâmi-i
hümâyuna mahsus olarak bir vakit buna halel gelmemi~tir; ve imtiyazlar~~muhafaza ile beraber Tunus hükümeti veya ahalisi hiçbir
'zaman devlet-i aliyyenin hukuk-~~me~ruas~~aleyhinde bulunmam~~t~r.
Bu kaziyyenin ~öhreti olbabta irae-i hucec ve delâilden müsta~ni
ise de bakiyye-i müddet ona k~yas olunmak üzere karn-~~haz~r~n n~sf~~
ahar~~müddetinde vukua gelip bu eyalet ümerasm~n ve hususiyle
Beyt-i Hüseyni'nin (Hüseyin bin Ali sülâlesinin) devlet-i aliyye-i
Osmaniyyeye iltizam eyledikleri itaat-~~gayr-~~mütegayyire-i kâmilelerine delâlet edece~i derkâr olan baz~~vekayiin zeyil-i lâyihada
zikri faideden hali de~ildir.
Avrupa devletleri bu muahedat~n icras~ndan istifade ile umur
ve hususlar~nda resen Tunus ile muhaberata ba~lam~~ lar ise de bir
vakitte muamele-i valualan bir hali ittirad kesbedemeyip gâh ol
veçhile resen Tunus ile tem~iyet-i umur ederler ve gâhice Tunus hususat~nda Bab-~~âliye müracaat ve ~ikayette bulunurlar idi. Fransa
devleti dahi bu cümledendir.
31 Frans~zlar~n Tunus'tan küll~yetli arazi almalar~~ Cezayir'in i~galinden sonra
olup i~galin mukaddemesi demekti.
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Bin ikiyüz k~ rkalt~~tarih-i hicri'sinde (1830 M.) Fransa devleti
Cezayir'i istilâ ettikte Tunus hükümetinin siyaseten müstakil olup
devlet-i âliyye ile beyinlerinde cari olan muamelât ve muvasalat
yaln~z bir rab~ ta-i ruhaniyeden ibaret oldu~unu iddiaya k~yam ederek
muamelât~n~~münhas~ran Tunus ile icraya ba~lam~~~ise de sair devletler Tunus'un istiklali davas~n~~tasdik etmeyip yaln~ z tahaddüs eden
davalarm~~ Tunus ile tesviyeye ba~lad~ lar. ~ngiltere devleti dahi bu
cümleden bulunduysa da daimi surette Frans~zlar~n istiklal politikas~ na muaraza eder ve devlet-i âliyyenin hukukuna halel getürecek
~eyleri men'e çal~~~ r idi. Ingiltere devleti bu minval üzere icray-~~
muamelât~~Cezair-i seb'an~n runan'a terkine kadar iltizam etmi~~ve
Cezair-i mezküre elinden ç~kt~ktan sonra Fransa'n~n Tunus hakk~nda
olan politikas~na art~ k ehemmiyet vermiyerek bu suretle politikas~n~~
tahvil etmi~tir.
Fransa ise Cezayir'e vaz'-~~yed-i istila ettikten sonra her bâr Tunus
hükümetini müstakil bir hükümet tan~d~klar~n~~s~ras~~ dü~tükçe suret-i
aleniyede Tunus valilerine ifade edegeldikleri gibi Cezayir'in ittisalinde büyük bir devletin kom~u olmas~n~~kabul etmiyeceklerini ve
Tunus taraf~ndan buna kar~~~bir hareket zuhur etmedikçe Fransa
taraf~ndan muhafaza olunaca~~~ve her türlü muavenat dahi icra k~l~naca~~~misillü e~erçi ba~ ka bir devlet tarafindan merbutiyet iddia
ediliyorsa devlet-i âliyye için olsa dahi bu iddiay~~kabul edemeyip
nüfuzunun tefevvukuna çal~~ aca~~~sözlerini Frans~zlar ara s~ra tefevvüh ederler ve istilâ efkar~ nda olmad~klar~n~~dahi temin eylerlerdi.
Bundan sonra Sardonya devleti ~talya heyetine girip Roma'y~~
istilâ ettikte bu devlet dahi Tunus'ta tezyid-i n.üfuza kalk~~arak bu
münasebetle Fransa'n~n rekabetini davet eylemi~~ve Fransalularm
korkusiyle arzusunun icras~nda tereddütten ayr~ lamarn~~t~r.
Vakta ki Almanya devleti ile Fransa, muharebeye k~yam ettikte
Italyanlar bunu firsat addederek ileriye at~lma& ba~lad~klar~ndan
ve ol vakit de H ayr e ddin Pa ~ a (layiha sahibi) Tunus'un ba~~müdürlü~ünde bulundu~un.dan ~ u halin tehlikesini mütalaa ile keyfiyet
Tunus valisi taraf~ndan Bab-~~ aliye inha olundu~u gibi ba~~müdür
Hayreddin Pa~ a dahi Ali Pa~ a'ya, arize-i mahsusa ile arz-~~tafsilât eylemi~ tir. Binaenaleyh Bab-~~ah bu hususun müzakeresi için
Tunus'tan bir memurun izam~n~~bildirmi~~ve vali taraf~ndan. H ayr e ddin Pa~ a intihab olunup yola ç~kt~ ktan sonra Ali Pa~ a'n~n
vefat~~vukubulmasiyle Dersâadete vusulünde M ahmud (Nedim)
Pa~ a hazretleri makam-~~sadarette bulunmu~~idi.
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01 vakit mü~arünileyh hazretleri ile bu husus ariz ve amik müzakere olun.arak ve beynelvükelâ dahi mübahese ve müzakereler
cereyan eyliyerek rab~ ta-i kadimeye tevfikan Tunus'un devlet-i âliyyenin imtiyaz tahtmda bir eyaleti oldu~unu ve keyfiyyet-i merbutiyeti mutazammin bir k~ta e~rr-i ali tastir olunmu~tur.
I~bu emr-i alinin ~sdarmda Tunus ahalisi ve hükümeti kaziyeden fevkalgaye rnesru~ iyet ve memnuniyet iktisab ve ibraz etmi~lerdir.
Bu nazik eyalet malûmdur ki birtak~m düvel-i mütehasidenin
ortas~ nda vaki bir nokta olmak hasebiyle emr-i idaresinde ne kadar
mü~kilât oldu~u bedihiyattan olarak bununla beraber içinde hayl~ca
göçebe kabaile sakin oldu~undan ve civar~nda olan Cezayir'de dahi
bu a~air-i müteharrikenin kesreti bulundu~undan bunlar beyninde
alettevali yekdi~eri aleyhinde bulunmak ve mal ve hayvanat ya~ma
etmek öteden beri câri bir hal ise de Cezayir'in Fransaluya geçmesinden beri mürur eden ~u elli sene zarf~nda ve betahsis onbe~~sene
müddet Hayreddin Pa~ a'n~n ba~~müdürlük memuriyetinde mütebass~ râne hareketle bunca esbab-~~kaviyye ve dü~var muarnelat-~~
mütenevvia-i siyasiyyeye kar~~~idare-i mahalliyeye zerre kadar halel
getirilmemi~~ve gerek Fransa ve gerek ~talya devletleri tecavüzata
meydan bulmaks~z~n hüsn-i idare edildi~i gibi cümle devletlerle muamelat-~~dostanede bulunulmu~~ve devlet-i aliyyen.in hukuk~~ dahi
muhafaza k~l~nm~~~iken üç sene mukaddem ba~~müdürlük memuriyeti ~imdi müdür Mustafa Pa ~ a'n~n uhdesine ihale olunarak zimam-~~urnur~~yed-i idaresine al~ r almaz makas~d-~~zatiye ve a~ra2-1
~ ahsiyesinin terviç ve tenfizi için ibtida Frans~z konsolos~ma meyl
ve konsolos-~~mumailehye müsaade kap~s~n~~ açt~~~p Tunus' un umur-~~
dahiliyesin.in muarnelat ve suret-i cereyan~na kadar müdahale etme~e
sebebiyet vermi~~ve bununla beraber Tunus ~ehrinden Cezayir'e olan
mesafenin ortas~nda vaki Dahle nam mahalle kadar ~ömendöfer
in~as~~imtiyaz~n~~ alm~~~olan Fransa kumpanyasma hatt~n Cezayir hududuna temdidine ve oralar~ n hatlariyle rabtma müsaade göstererek
imtiyazat~~tevsi ve tecdit eyledi~i gibi Tunus'tan sahile kadar olan
mesafede bir ~ömendöfer in~as~~ ve yine Tunus'tan cihet-i ~imaliyeye
di~er ~imen.döfer hatt~n~n temdidi imtiyazlar~n~~verdikten ba~ka
üçüncü hatt~n imtiyaz~nda bir de Fransalulardan ba~ kaya ~ömendöfe~~in~as~~imtiyaz~~verilmiyece~i ~art~n~~dahi mukavelenâmeye idhal
etmi~~ve bundan maada Halkulvad'da veyahut Tunus ~ehri yan~nda
bir liman in~as~~imtiyaz~n~~vermi~~oldu~u ve böyle bir rnuvazenesiz
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harekette bulundu~u cihetle ~ talya konsolosu ile m.umaileyh Mustafa Pa~ a'n~n aras~~ aç~ larak hattâ birkaç ay birbirleriyle görü~memi~~idiler.
~u halin aras~nda nas~ lsa mumaileyh Mustafa Pa ~ a, Fransalular~n taraflar~n~~birden bire b~rak~p Italya konsolosuna izhar-~~meyl
ve mehabbete ba~lam~~~oldu~undan ve Fransa gibi kom~ u ve kavi
bir devletin muamelat~nca ittihaz olunmak laz~m gelen mesle~in
ehemmiyetini takdir etmiyerek muamelât~n~~dahi bozmu~~ve ~ömendöferler in~as~nca dahi birtak~ m mevaniin haylûltinde iktiza eden
tedabir-i hakimaneyi ittihaz etmeyip bütün bütün Frans~zlar' gücendirmi~~oldu~u esnada yukar~ da zikr ve beyan olundu~u üzere
eyâletin a~ayirinden Tunus hududunda sakin Humir kabilesi taraf~ndan Cezayir'de olan baz~~kabaile taaddi vuku bularak ve mümaneat
eden Frans~ z askerine silah ile mukabele edilerek Fransa devleti
zaten gücenmi~~ve hükümetin muamelât~ndan na ho~nut bulunmu~~
oldu~undan bu vakadan dolay~~ i~tinam-~~ firsat ederek tehdidata
k~yam etmi~tir.
E~erçi bu hususta i~~yaln~z a~ayirin edebsizli~inden ibaret olmu~~
olsa malûmdur ki bunlar~n terbiyesini hükümetten talep ederek ve
tazminat ve tarziye-i lazimeyi alarak i~ e nihayet verilmesi ve bilfarz
Tunus'un tedib-i a~ayi~e gücü yetmiyecek olur ise kendi taraf~ndan
buna te~ebbüs olunarak maksad~ n husuliyle iktifa eylexnesi iktiza
eder idi. Ne çare ki i~~bu kaziyeden ibaret olmay~p Mustafa Pa~ a'n~ n ittihaz eyledi~i meslek bunlar~n nüfuzunu tedenni ettirmi~~
ve Tunus'ta galebe-i nüfuz Italya'ya münhas~r olmu~~olmas~~cihetiyle
a~airin her iki suretle tedibi Frans~zlara kanaat bah~~olam~yaca~~~
ve behemehal nüfuzlann~ n tefevvuku nas~ l esbab ve vesaile mütevakk~f ise ittihaz ve icras~nda ~srar edece~i umur-~~tabiiyeden olarak
korkulur ki bu s~ rada devlet-i mü~arünileyha daha ileriye dahi at~l~p
hukuk-~~devlet-i âliyyeyi ve eyâlet-i Tunusiyye'yi bir tehlikeye de
ilka edebilir. Mumaileyh Mustafa Pa ~ a'n~n tasarrufat vak~as~ndan
düvel-i ecnebiye politikas~nca zuhura gelen mü~ kilâttan ba~ka ahalinin enva-~~mezalime duçar olmas~~ gibi sui haller dahi rünüma olup
hattâ bu sebeple çok kimseler ecnebi himayesi alt~na girmi~lerdir.32
32 Merhum Hayreddin Pa ~ a (kendisinin vezir-i kebirlikten istifas
~na sebep
olan meselenin vali Sad~ k Pa~ a'n~ n himayesine mazhar olan ve henüz genç bir
ya~ta bulunan bu Mustafa bin ~ smail Pa~ a oldu~unu merhum ~eyh Zafer
Efendi'ye göndermi~~oldu~u 14 Receb 1294 tarihli mektubunda beyan etmektedir. Mektubun sureti (son sadrazâmlarda s. 897) da vard~r.
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Tafsilat-~~me~ruhadan anla~~l~yor ki bu halet ve mü~kilât Tunus
valisi pa~a hazretlerinin idare-i umurda derkâr olan halile beraber
zimam-~~idareyi muktedir bir zata tefviz etmeyip idaresiz ve mülâhazas~ z bir elde b~rak~lmas~ndan ne~et etmi~tir.
19 Cemaziyelevvel Sene 98
Zeyil
124.5 tarihinde Mora ihtilâli vukuunda devlet-i aliyye merhum
Hüseyin P a ~~a'dan alelâde iane-i harbiye irsalini talep etmekle
derhal mü~arünileyh harp gemileri irsal etmi~tir ki zikrolunan gemiler Avarin (=Navarin) vak~as~nda devlet-i aliyye donanmasiyle
beraber muhterik olmu~tur ve 1252 tarihinde de Trablusgarb beyliginde bulunan Karamanl~~ o~ullar~'mn idarece siyret-i seyyieleri görüldü~ü cihetle onlar~n tardiyle Trablus'u zabtetmek üzere devlet-i
âliyyenin ba's ve isra etti~i kapdan pa~an~n ianesinde bulunulmas~n~~ Tunus hükümetinden talep eyledi~ine binaen filhal
Mühürdar ~ akir Pa~ a donanmay-1 harbiye ile Trablus'taki asakir-i ~ahaneye iane olmak üzere hayvanat ile memlû dokuz kit'a
sefineyi bilistishab Trablusgarb'a gönderilmi~tir.
Devlet-i aliyyenin donanma ile kapdan-pa~ay~~ Trablus'a gönderdi~ini Fransalu haber al~nca kapdan-~~mü~arünileyh Tunus'a _da
gelür vahimesiyle firkayetinlerini Tunus'un Halkulvad liman~na irsal
eylemi~tir; bu halde merhum vali-i Tunus Mustafa Pa~ a'n~n bu
babta Fransa konsolosuna hitaben yazd~~~~mektup sureti zirde terkim
olundu :
"B'ade'l-elkab
Fransa devleti muktezay-~~meveddet ve mehabbeti üzere firkateyinlerini memleketimizin liman~na gönderdi~ine binaen taraf~m~zdan mukabele-i ikramiye icra olunrnu~tur; çünkü bizim gemiler
Fransa limanlarmda bulundu~u halde kendi limanlar~m~zda bulunmu~~gibi oldu~una nazaran Fransa gemileri dahi bizim limanlarda
bulundu~u halde Fransa limanlar~nda bulunmu~~demek oldu~unda
~üphe yoktur. Lâkin devlet-i âliyye donanmasm~n kapdan pa~a kumandas~nda olarak hemcivar bulunan Trablus'ta bulundu~u halde
zikrolunan Frans~z firkateynlerinin liman~m~zda ikameti hakk~m~zda
dai-i i~tibah olabilir mevaddan olmas~~mülâbesesiyle hakk~m~zda
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mûcib-i fevaid olan devam-~~vücud-~~ ~evket ve kuvveti eltaf-~~ilahiyeden mütemenna olan devlet-i aliyye tarafindan halen ve istikbalen
hakk~m~zda müntic-i mazarrat olabilece~i muhtemeldir. Halbuki
Tunus vülât~, devlet-i aliyyenin emir ve nehyine itaat etme~e mecbur
oldu~umuz ve camilerirnizde pâdi~ah~rruzm ismini ziver-i hitabet
edegeldi~imiz gibi meskûkât~m~z dahi ismiyle mutarraz oldu~u cümlenin malûmudur. Binaenaleyh hiçbir vakitte pâdi~ah~m~z~n emrine
muhalefet ve yahut bir ~eyde kendusine irae-i mâsiyet etmek hat~r~m~za hutur edemez. Bu mukaddemc-i sâd~kay~~serd ve beyandan
murad~m~z bu babta vukuu melhuz olan mazarrat~, amirale bildirmeniz içindir. Hüsn-i tebli~-i keyfiyyet hususunda kemal-i dirayet-i
velakârinize itimad~m~z berkexnal olmakla ve kavanin-i mehabbet
muktezasmca Fransa gemileri her ne vakit buradan mürur eder ve
yahut limanlar~m~za gelecek olursa muamele-i terhibiyye ve ikramiyyeye mazhar olarak kabul olunacaklar~~derkârd~r
r5Liii
,1:41 ile hatime-zen-i makal olurum. Fi ~~~~Cemaziyelâhire sene 1252".
Bir de 1255 tarihinde dahi merhum Ahmed Pa~ a kenduye
rütbe-i mü~id ihsan buyurubnasm~~devlet-i aliyyeden taleb etmekle
cennetmekân Sultan Abdülmecid Han tarafmdan rütbe-i samiye-i mü~iri ve vezaret ihsan buyuruldu ve 1265 tarihinde dahi mü~ir-i mü~arimileyh zât-~~ ~âhâneye ve vüzerasma hedayây-~~cesime
irsal eylemesine cevaben cânib-i
sadaretpenahiden varid olan
cevabnâmede vüzeraya olan hedâyanm mahallerine tevziini ve zât-~~
hazret-i padi~ahiye olan hediyenin tevkifine ruhsat-~~hazret-i pâdi~ahl
erzan buyruldu~u ve baz~~mülâhazat~n~n dahi ifadesi, gönderilen
memurun takrir-i ~ifahisine tevdi k~hr~d~~~~tahrir ohmmu~tur.
~~bu mütaleattan biri mü~arünileyh Ahmed Pa~ a'n~n bizzat
merkez-i hilâfete gelmesi lüzumunu ihtar oldu~u halde bundan mü~arünileyh Ahmed Pa~ a zât-~~ ~âhânenin kendüsünden ho~nut
olmad~~m~~hissederek havfe dü~üp cevaben ~u mealde bir k~t'a mektub
gönderdi :
"Bâderi-ftitah vet'-tahiyye
Pâdi~ah~rruz~n mecbul olduklar~~ kerem-i (
) uba' ve (j.b.
tül-i bi icmâ-~~ürnmetin mûtekid oldu~u mesailden olmakla o subh-i
ihsan~~bir setire örternemekte ve o ~ems-i âufeti bir (U) kinâ seti'

TUNUS VALISI HÜSEYNI A~ LES~~

573

edememekte oldu~u gibi selefi, hizmet-i devlette irtihal-i dâr-~~ahret
ve halefi de saye-i fazl ve ihsân-~~pâdi~ahide iktisab-~~hüsn-i taayyü~~
ve at~fet eylemi§ olan bu abd-i âcizin devlet-i aliyye-i ebediyüddevama
olan revab~t~~esasen sabit ve pâydar ve cümle indinde malûm ve
â~ikâr olma~la ve elhak vuzuh-~~ sabah gibi vâz~h bulunmakla ~erh ve
beyan iktiza etmez.
Zât-~~hilâfetsimat-~~ mülkdarilerinin (< 4;;IP !,-UtilP 14 al 1).-La
âyet-i kerimesiyle mevsuf olanlardan bulundu~una binaen ehl-i 'iman
hakk~nda ternhid buyurduklar~~ ~ûle-i amân-~~ pâdi~ahi iki ki~i aras~nda ihtilâf vaki olam~yacak surette vaz~h ve âyan oldu~una binaen
ana münafi olabilir bir hal hutur nümây-~~ bâl olamaz. Bu abd-i
kemineleri hayli zamandan beru huzur-~~ âli-i pâdi~ahiye müsul olarak
envar-~~ mecidiyye ile karirülayn-~~ mü~ahede olma~~~temenni eder
isem de ne çare zamanenir~~müsaadesine ve rüzgâr-~~ zuhurat~n mü~tehây-~~ süfün-i âmâle muvafakat cereyan~na mazhar olamay~~~m ~u
emel ve arzf~y-~~hâlise ve sad~ kaya mâni olmaktad~r; yoksa müstehilât-~~akliyeden olan adem-i emniyet-i kemteranem mümanaat nüma
olmad~~~~derkard~r; buna niyet ve amal-i çâkeranemde kat'an halel
ve nakise rünümây-~~merkez-i husul olmamas~~delil ve zarnin-i asard~r ; binaenaleyh kalb-~~bendegânemi Dersaadete azimet, inayet-i
devlet-i âliyyeye taarruz-~~nefsten ibaret olmay~p ikamet ise bu iklimde olan savlet-i ~âhânenin hüsn-i vikayesine itinaya münhas~ r
oldu~undan mezid-i inayet-i hazret-i veliyyiinnimete taarruza hizmet-i vâcibeyi tercih edelim.
Kald~~ ki bu çaker-i ~akirü'l-ihsan~n Dersaadete gelemeyi~im
mücerred selah-~~umur ve devam-~~muhafaza-i cumhura müsaberet
etmek sebebine münhas~r oldu~u mülâbesesiyle an~n kat'an müntic-i mahzur olam~yaca~~~itikad~nday~m ve medarik-i ukulde ihtilâf-~~ nev-i be~er e~erçi mâkul ve menkul ise de mü~ahede-i s~dk-~~
hizmet ~u ifade-i vak~a-i bendegânemin tasdikini iktiza edece~i rehin-i
bedahat ve Cenab-~~Allah muvaffakiyet-i sadaretpenahilerini te~yid
ve cvamir ve nevahi-i hay~rhahilerini enva~~ yümn ve sülid ile
teyid buyursun.
Hat~rhâh-~~bendegâ.nemin emanet-i aliye-i sadaretpenahilerine33
tevdi eylemekli~imi talep ve irade buyurmalar~~niyet-i âcizanemin
33

Bu tarihte Mustafa Re~ id Pa~ a sadriâzam bulunuyordu.
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te~rih ve maksud-~~ bendegânemin tavzihine mecburiyet vermi~tir.
~öyle ki :
Cenab-~~Allah hafi ve celi her bir hal-i ubeydâneme ~ahittir ki
bu abd-i âciz devlet-i aliyyeye itaat etmek hal-i felah i~timalinde
ne~et ve hal-i merzât-~~celiyye-i saltanat-~~seniyye ile tezyin-i dü~-1
mefharet etmi~~ve lebân-~~ at~fet-i pâdi~ahi ile tagaddi ve ihsan-~~
bi pâyan-~~ ~ehin~ahi ile taayyü~~eylemi~~ve z~ll-i eman-~~devlet-i
âliyyede müstaz~l ve eben an Ceddin onuncu mertebede ~eref-i hizmet-i bâhirti'l-mes'adet-i hilâfetpenahi ve mazhariyyet-i niam-~~günagün-~~sultani ile magbut-~~emasal ve akran olmu~~oldu~uma binaen
âzam-~~
bendegânem devam-~~ r~zay-~~hazret-i pâdi~ahi ile
beraber abâ ve ecdad-~~bendegânem melû' f olduklar~~ adet üzere hizmet-i saltanat-~~seniyyede ibka buyrulmaktan ibaret ve buna nailiyet
ise cedd-i kemteranemin mazhar buyruldu~u saadet idü~i ve bu
eyâlet i~te bu hal-i itaat üzere devam eyledikçe himaye-i kuvvet-i
saltanat-~~seniyye ve ~evket-i hakaniye-i devlet-i âliyede hiçbir cihet
ve surette rehin-i havf ve keder olam~yaca~~~ve itaat-i memleket ve
salah-~~ cemâat-i eyâlet ise bu hale vabeste bulundu~u emr-i
meczumdur o I4 j ttz .131j-4.
emr-i ilâhisine nazaran bu ümmet-i islâmiyenin içtimâ kelimesine sermaye-i müstakil dahi bu hal oldu~una ve her beldenin âdetlerine temessük eylemeleri ahali-i belde ile beraber yarad~lm~~~bulundu~una binaen her
cihette cereyan eden âdetlerin yekdi~erine muhalefeti taat ve ittifaka
münafi olmad~~~~gibi iftiraka da bahis olam~yaca~~~malûmdur. Binaenalayh Cenab-~~Allah nusrat~n~~müstedam buyursun, devlet-i âliyye
e~er bu abd-i âzcizin maksad-~~ s~d~kda bulndu~umu bilip rastguy
oldu~umu tahkik buyurdu~u halde bu cemiyet-i kalileye ac~y~p istidalar~n~~karin-i hayr-~~merhemet buyurmas~~ve cernâat-~~Tunusiyenin
ve âdât-~~cemilelerinin ibkasiyle cem eylemesi ve fasl ve insaf-~~pâdi~ahiye nazaran eslaf-~~kiram~n~n in'am etti~i hilat-~~ iftihar bah~ay~~
nez' buyurmay~ p belki measir-i eslâf-~~ kiram~n~~ ihya buyurmak muktezây-~~haslet-i kerime-i ~âhâ'nelerinden bulunmakla tezyid-i
mekâr~m buyurmalar~~ memul ve muntazard~r.
Malûmdur ki hizmet-i sadatta iltizam-~~sadakat menfaat-i mahsusa-i ~ahsiyeye mukaddemdir deyu avudup bizzarrure hakk~nda
envar-~~Osmaniyye ziyadar-~~kemal ve ~evket-i hakaniyenin himayetsâz-~~cemal olan i~bu ocakta mûtad olan usul mûcibince Bâb-~~
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âliye hedâya takdimi ile takarrüb-i âcizânernden ibaret olan tarik-i
melüf ve marufa iktida eyledim. Mâhaza saltanat-~~serliyyenin takdime-i âzcizanemin ezafmdan isti~nas~~emr-i malûmdur.
Zikroltman emirnâme-i sâmide atebe-i ~âhâneye olan takdime-i
âcizanemin tevkif~ne izn-i hümâyun sâd~r oldu~u ve vükelây-~~fiham
hazerat~~için gönderilen hedayân~n erzan buyurulan ruhsat-~~seniyye
muktezas~nca kabul olundu~u hakk~nda olan f~kra bais-i endi~e-i
derun olmu~ tur, çünkü tevkif-i hediyyeden adem-i kabul ve adem-i
kabulden dahi hakk-~~âcizide noksani-i r~za mânas~~mefhum-~~acizi
olmakla kalb-i âcizi rehin-i hüzn-i bi~ümar ve müsta~rak-~~ bihar-~~
efkâr olmu~tur. Halbuki noksâni-i r~zay-~~pâdi~ahIyi muktazi bu abd-i
âcizeden ne bir güna hareket sudur etmi~~ve ne de meslek-i selefe
mugayir bir veçhile sülük vaki olmu~tur. Kald~~ki Tunus'un selâmet
ve saadetinin husuli, devlet-i aliyye ile olan revab~t-~~kadimenin teyid
ve te~yidine mütevakluf idü~i cümleye malûm olup bunu inkâr eden
ise bedihiyata kar~~~gelmi~~idü~i emr-i meczumdur.
Enva-~~mehaziri milcib olabilecek tebaud ve tevahhu~~etme~e
gelince, an~n mahalli taraf-~~âciziden kalb-i hümâyunun muntavi
oldu~u makamda muhalif hal ve hareket veyahut tagayyür-i efkâr-~~
hümâyun~~muktazi bir fi'l ve maslahat sudur eyledi~i vakittir. Halbuki çaker-i kemineleri hukuk-~~mt'~ tadeyi inkâr ve bihakk-~~hüda bir
güna inad ve ~srar~~izmar etmedi~im gibi hakk~mda bir güna i~tibah~~
davet eder esbaba dahi tevessül eylemeyip hemi~e evân-~~ salifedden
beru sadât-~~âl-i Osman taraf~ndan takdir buyurulagelen mesleki
itiyad edegeldi~ime ve kadim ise k~demi üzerine terk ve ibka edilmek
lâzimeder~~bulundu~una binaen ~imdiki halde nefs-i vatan cihetinden
bir güna muhatara olmad~~~~derkârd~r; ~öyle ki :
Uhde-i islâmiyete mütehattim olan umur-~~vâcibe ve mefruzay~~
mütekeffil olan zât-~~hazret-i zillullah~n herkes hakk~nda râyegân
buyurduklar~~eman ve niyet-i hayriyye ve adalet-i ömriyye-i bi-payan
ve ~efkat-i bi-güman iktizas~nca ihsan eyledikleri hürriyet icab~nca
nefs-i çâkeranemce bir güna muhatara görmedi~im gibi vatanca dahi
madem ki himaye-i devlette bulunuyoruz savlet-i ~âhânenin an~~
muhit oldu~una binaen olbabta edna mertebe taarruz vuku~~ farz
olunsa kuvvet ve ~evket-i mülkdari eydi-i mütearr~z~~ ~ikest eyliyece~inde i~ tibah olunmamasma nazaran hatar görülemez.
Bu halde Tunus gibi bir islâm rnemleketini himaye ve tetavül-i
ey-di-i mütearr~ zdan muhafaza ve ol memleketin istimrar-~~ âdetine
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müsaade buyurxnak meyanu~da birgüna münafat olmad~~~~rehin-i
subuttur. Binaberin lisan-~~ s~dk-ni~an-1 bendegâneme alam~yacag~m
tevehhüm-i istiklâlin hayal ve hat~r~ ma hutur eylemesi emrinde
cenab-~~hakk~n ma~firetini taleb eder ve bu makule mekalden hüday-~~
müteale s~gm~r~ m; çünkü bu iklimin minberleri her cuma günleri
taat-i pâdi~ahiye mülâzimeti yâd ve beyan ve âdet-i melii~feleri makrun-~~takdir-i mülkdari olmasmdan nâ~i icrây-~~ ~ükr ve mahmedet-i
bi payan etmekte oldu~u ve dirhem ve dinar-~~Tunusinin aktâr-~~
sâirece revac~~nâm-~~nâmi-i hazret-i pâdi~ahi ile ziynetyab-~~cemal
olmasma münhas~r bulundu~u vareste-i külfe-i beyan ve elkab-~~
bendegânemin e~refi ise saltanat-~~seniyyenin mahz-~~fazl ve kemal-i
adli olarak in'am buyurdu~u meratib-i seniyyeden müstahik gördü~ü elkabtan ibaret idügi dahi emr-i ayand~r.
~~te vareste-i ~iyn ve temviye ve azade-i hat~ r-1 münafat-~~te~bih olarak kalb-i bendegâ'nemde olan nuhbe-i âmâli arz eyledi~ime binaen i~bu ifade-i çakeranem makrun-~~kabul olur ise memul-i çakeranem
.4:1114:>1
rehin-i kuvvet olup bilâkis zuhur eder ise naçar
J

riz.b

demekten ba~ka

ne diyebilirim.
Allahü azimü~~an hazretlerine ayand~r ki biz ne tagayyür ettik
ve ne de mâruz-~~huzur-1 âli olan âmâlden ba~ka bir ~ey izhar eyledik
ve kâffeten tahrir olunan akvalden
rY, » de mesul olaca~~m~z itikad~nday~m.
i~bu mektubumun kâffe-i maaliye müstahik olan Bâb-~~âliye
mevsuk~m~z faz~l ve kâmil ve nuhbe-i emasil o~lumuz asakir-i bahriye mirlivas~~ Mehmed Pa~ a, isaline memur edilmi~~ve refakat~na
kâtib-i habir ve mevsukumuz o~lumuz (cS.,U..)A>) Ali e d-D er na vi
verilmi~~olmakla sely-1 âciziye tavsil ve tebli~ini murad buyuracak
kâffe-i tebli~atu~~mumaileyhimaya tevdi buyurulmas~m ve kalb-i
bendegâneme mucib-i inbisat ve bais-i iade-i üns ve ne~at olan
ahbâr-~~hayriyye ile iade edilmelerini zât-~~âli-i sadr-~~âzamiden
arzu ve tevakkuday~m, ve eltâf-~~ilâhiyeden de devlet-i âliyye-i mecidiyyenin devam-~~izz ü ~evketi ve hududunun kuvveti ve ~u hudud
ve hukukuna xnuanid olanlar üzerine husuli-i muzafferiyeti istidas~nday~m baki vesselâm. Fi. 20 Zilkade sene 1265.
i~bu mektup merhum Ahmed Pa~ a'n~n istiklâliyet talep ve
arzus~~nda oldu~u hakk~nda baz~~cühelân~n isnat ettikleri azviyyattan
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beraetine vaz~han delâlet eder. 34 Gerek bu mektubu ve gerek
amâl-i adidesi ve hususiyle K~r~ m muharebesinde kaffe-i masarifi,
Tunus hükümetine âid olmak ~artiyle oniki bin neferden mürekkeb
bir ordu ile alt~~k~ ta sefme-i harbiye irsali ile icra eyledi~i iane-i askeriye delâletiyle mü~arünileyhin bilâkis devlet-i âliyyeye tamamiyle
itaati iltizarn etmi~~oldu~unu isbat eder.
Mü~arünileyhin nuhbe-i imal ve mesaisi saltanat-~~seniyyenin
taarrüf ve te~kilât~nca Tunus eyaleti vilayetin.in ailesine veraset hakk~n~n resmen ita buyrulmas~~idi. Bu lütuf ve müsaade kenduden
sonra Hayreddin Pa ~ a vas~ tasiyle 1288 (1871 M.) tarihinde müyesser olan ferman-~~Mi ile rehin-i husul olmu~tur.
Mü~arünileyhin vefatiyle yerine ammizadesi merhum Mehmed
Pa~ a vali olmakla adat-~~kadixne-i eslafa riayeten tasdik-i vilayeti
hakk~nda ferman-~~ah' isdanru pi~gah-~~Cenab-~~zillullakiden sureti
zirde muharrer arizesiyle talep ve istida etti.
Suret-i tereüme-i ar~iza
Ba'de'l-elkab. Hak-i pây-i all-i hazret-i padi~ahiye rnaru-~~abd-i
kadimleridir ki cenab-1 hak zat-~~hilafetmeab-~~ ~ahanelerine ömür
ve afiyet-i bipayan ve kemal-i nüfuz-~~emrü ferman ihsan buyursun.
Rehin-i nimet-i bipayan ve abd-i kemer beste-i taat ferman-~~cenab-~~
mülükâne olan ve hizmet-i devlet-i aliyyelerinde bu 111-i Hüseynrnin
onuncusu bulunan anunizadem Mü~ir Ahmed Pa~ a bi-eyyi niyetin
ve amelen zat-~~~evketsimat-~~hilafetpenahilerine itaat ve hüsnü hizmette bulundu~u halde irtihal-i dar-~~ahret etmekle ve ol anda Tunus ahalisi kaffe-i makalid-i umurlann~~yed-i kemteraneme teslim
eylemekle çâker-i kemineleri temin-i bitki ve izale-i havf ve ha~yet-i ibad ve seddi turuk-~~fesad hususunda r~zay-~~hilafetpenahilerine
tir34 Merhtun Hayreddin Pa~ a, Ahmed Pa~ a'n~n kölelerinden ve yeti~
melerinden olup efendisi hakk~nda müdafaada bulunmas~~nimet~inasl~~~na delildir. Fill~akika Ahmed Pa~ a da arizas~nda sadakatinden ve istiklül sevdas~~olmad~~~ndan bahis ile hakk~ndaki dedikoduyu red eyliyor; fakat kendisinin Istanbul'a
davet edilip özür serdiyle pâcli~aha arz-~~ tazimat etmemesi ve Fransa k~ral~n~~ziyarete gitmesi dikkatten kaç~~~amaktad~ r. Trablusgarb oca~~n~n kald~r~larak oras~nm do~rudan do~ruya hükümet taraf~ndan tayin edilen bir vali ile
idare olunmas~~gibi kendisinin de Istanbul'da tevkifi ile ayn~~hale u~ramas~ndan
çekinmi~~olmas~~kuvvetle muhtemeldir.
Bellsen C. XVIII, 37
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muvaffakiyet arzusiyle cem'i kelime-i islâmiyye ve menabir-i eyalette
saltanat-~~seniyyeye daavat-~~hayriyye vacibat~ m iltizarna müsaraat
ve ahkam-~~ ~ eriyyeye itisama mübaderet eyledi~imi ve eslaf-~~kemteranemin selef-i salih-i selâtin-i devlet-i aliyye ile derkâr olan adetlerine tevfikan her bir emr-i ferman-~~hümâyunlarma hasr-~~samia-i
itaat etti~imi arz ve beyan ile beraber bu çakerleri z~ll-i zalil-i sakanat-~~seniyye-i ~ ahanelerinde büyüyüp niam-~~at~ fet-i celile-i münimaneleriyle perverde olmu~~ve eltaf-~~mütenevviatülecnâs-~~ ~ahaneleriyle
kesb-i iftihar yeylemi~~ve beynennas ~ahrah-~~muvaffakiyet olan
envar-~~sât~atülasar-~~inâyet-i zillullahileriyle
'I) istizâa eylemi§
oldu~uma ve nuhbe-i âmâl-i bendegânem ise hizmet-i kemteranemin eslaf-~~çakeraneme faik olarak bu sebeple r~zay-~~ali-i hilâfetpenahilerini istihsal etmekten ibaret bulundu~una binaen hidemat-~~ sab~kay~~mucib-i hürmet-i faika addederek
CA51-4.
âdâtü's-sâdât Saclatu'l-adat müeddas~nca eslaf-~~çakeranem hakk~ nda rayegân buyurulan inayet-~~celile-i ~ahanelerinin
hakk~~ubeydânemde tezyid ve mebâni-i ubudiyet ve ihtisas-~~ kemteranem te~yid ve tekid buyurulmak istidas~na cüret ve cenab-~~hak
niyet-i ubeydâneme göre âmâl-i maruza-i kemteranemin madamelhayat ibraz-~~ meassir-i me~ küresine muvaffak buyursun.
Evvelce gönderilen ve mazhar-~~ hüsnü kabul olan bir firka-i
askeriyyeye kuvvetüzzahr olmak üzere bu kere dahi bir miktar asker
irsaline müsaraat eyledim.35 Bunlar hakk~ nda dahi neyyir-i kabul-i
mülûkânelerinin ~a~aa-nümay-~~envar buyurulmas~n~~ istida eylerim
ve e~erçi miktar~ n~n zaaf-~~ acizanemi irae edece~i derkar ise de
(44
j-c• L1411 ) "Elhedaya alâ kadr-i mühcliha„ meseline
derkar olan ilmi sâmi-i ~ehin~ahileri medar-~~tesliyet-i ubeydânem
oldu~una ve bir de taraf-~~ ubeydânemden havass-~~bendegan-~~saltanat-~~seniyyeden ve çakerlerince vüsuk ve emniyet ve necabet ve
kifayetine ~timad~ m bulunan erkan-~~ heyet-i vilâyetten ferzend-i
çakeri mesabesinde bulunan mirliva Mehmed Pa ~ a asakir-i merkumenin kumandas~ nda takdim etmek üzere bilvekâle memur edildi~ine binaen arzuy-~~ mebusün anh-~~bendegânemin hayyiz aray-~~
zuhur olmas~n~~ lûtf ve inâyet-i celile-i ~ehin~ahilerinden iltimas
ederim.
35 Bu tarihte Osmanl~-Rus muharebesi (me~
hur Sivastopol muharebesi)
devam etmekte idi.
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Cenab-~~ hak bu abd-i âcizi saltanat-~~seniyyelerine vacib olan
itaate hüsnü muvaffakiyetle begam ve mevdu-~~yed-i müeyyedi olarak
Tunus'ta sakin bulunan tebaa-i ~ahanelerinin hukuk-~~ me~ruas~n~n
teminine ve r~zây-~~mekârim irtizay-~~mülükânelerini istilzam eden
hidemat-~~ me~ kûrenin hüsn-i ifasma nailiyetle rehin-i sürur-~~malakelâm buyursun Amin. Fi ~evval sene 1271).
Tunus ümerasaun devlet-i aliyyeye itaat ve in.k~yadlarma dair
saded-i zikrinde bulundu~umuz delâilin ziyade izalu hakk~nda eyaletin 1251 tarihinden bu ânedek Bab-1 âliye gönderilen memurlara-~l
~ikredelim :
Evvela 1251 (1835) tarihinde merhum Mustafa Pa ~ a'n~n
vilayeti hakk~nda ferman-~~ Mi talebi için mühürdar ~ akir Pa ~ a
hedayay-~~cesime ile Asitâneye izam k~l~nd~~ve 1252 (1836) tarihinde
Ahmed Pa~ a, vilayeti için ferman istihsali z~mn~nda büyük Ahmed Bey birtak~ m hediyeler ile irsal olundu ve 1254 tarihinde
Ferhad A~ a gönderildi ve sal-i mezkûr evahirinde memleketin
alimi ve asr~n benam~~olan E ~~ eyh Esseyyid Mahmud irsal olundular ve 1255 (1839) tarihinde de Cennet-mekan Firdevs- a~iyan
Abdülmecid Han Hazretlerinin cülüs-~~hürnayunlarm~n tehniyeti
ve o vesile ile merhum Ahmed Pa ~ a uhdesine mü~iriyet unvannun
ihsan buyurulmas~~ ricasiyle Pehlivan Mustafa Pa ~ a hedayay-~~
vafire ile izam buyruldu~una binaen pa~ay-~~ mü~arünileyhe maa
vezaret rütbe-i mü~iriyet ihsan buyrulmu~tur.
Ve 1256 (1840) tarihinde de Ferhad A ~a birtak~m mekâtib
ve hedaya ile isra k~l~nd~~ve 1258 (1842) senesinde dahi Hayreddin
Kethüda (esbak Ba~ vekil Tunuslu Hayreddin Pa~a) ile beraber
Ee~~ eyh Seyyid Ahmed bin Ebi'z-Ziyaf hedayay ~~ cesime
ile ba's olundular bu cümle-i mütekaddime meyan~nda ede-s~k-1 harbiyesiyle beraber bir k~ ta sefine-i harbiye irsal ve üçyüz bin frank
nakid dahi irsal k~l~nm~~t~ r.
Ve 1265 (184.8) tarihinde Mirliva Mehmed Pa ~ a hedayay-~~
cemile ile gönderildi ve 1269 senesinde de vefat eden valide sultan~n
tâziyeti zamanda Mirliva Mehmed Pa ~ a irsal k~l~nd~~ve 1270
tarihinde de Rusyalu ile kü~ad olunan muharebede devlet-i âliyyeye
iane olarak mirliva Mehmed Pa ~ a kumandasiyle malûmül miktar
asker gönderilmi~~ve levaz~mat~~ pa~ay-~~ mü~arünileyh vas~ tasiyle
ihzar k~l~ nm~~t~ r ve 1271 de de mumaileyh Mehmed Pa ~ a tekrar
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hedayay-1 kebire ile tisyar k~l~nd~ . Ezcümle merhum Mehmed Pa ~ a
(Tunus valisi) için vilayet fermanm~n talebi z~mn~nda bir milyon
frank dahi ihda olundu ve 1276 (1859) tarihinde de Hayreddin
Pa~ a, ~imdiki vali Mehmed S ad~ k Pa~ a'n~n vilayeti için taleb-i
ferman memuriyeti ile ve hedayay-~~cesime ile gönderilmi~tir ve
1278 (1861) tarihinde de Sultan Abdülaziz Han'~n tebrik-i
saltanat~~ z~nuunda Harbiye Naz~ r' Mustafa Pa~ a hedayay-1 cesime
ile israil olunmu~tur.
Ve kezâlik 1281 (1864) tarihinde de Tunus eyaletinin saltanat-1
seniyyeye olan revab~ t-1 kadimesinin tahriri memuriyetiyle mü~arünileyh Hayreddin. Pa ~ a gönderildi~i gibi memuriyet-i mezküre
için 1288 (1871) sal-i ferhunde falinde tekrar tayin olundu. Mü~arünileyhin bu son azimetinde maksud-~~mezkürun itmam~ , 1288 tarihli
ferman-~~ ali~an~n ahziyle has~l olmu~tur.
Ve 1292 (1875) tarihinde 36 dahi harbiye müdiri Rüstem
Pa~ a evvela Sultan Murad hazretlerinin tebrik-i cülüs~~için gönderildi~i gibi saniyen dahi halen ~evket-efzay-~~taht-~~ali-baht-1 saltanat olan hilafet-meab efendimiz hazretlerinin tehniyet-i cülüs-~~
hümayunlar~~z~mn~nda i'zam ve isra k~l~n.d~~ve muharebe-i ahire esnas~ nda Tunus'tan evvel-i emirde irsal lulmacak miktar asker haz~ r
ve muntazam bulunmad~~~~halde yetmi~~be~~bin lira ve bin at ve
ester iane k~l~n~ p ondan sonra muharebenin ~iddetlendi~i s~rada bir
miktar asker dahi tehyie Umm§ iken müsaleha mün'akid olmu~tur".

33 Sultan Abdülaziz'in hal'i ile V. Murad'~n cülüsu 1293 Cemaziyelevvelinin yedisinde oldu~undan Hayreddin Pa~ a'n~n metinde gösterdi~i tarih
yanl~~t~r.
37 1294 H. 1877 M. Osmanl~ -Rus harbinde oldukça mühim kuvveti olan
Tunus'un asker göndermemesi tevil ile örtülmü~, Hayreddin Pa~ a o tarihte reis-i
müdiran oldu~undan bu husustaki kay~ts~zl~~~ n ve mühimsememenin sebebini
yazmam~~t~r.

