B~R "ZIRVATA"* OLA'YI TUNUS'UN ~~GAL~~
MEHMET ÖZDEM~R
Tunus Kuzey Afrika'n~n Akdeniz k~y~s~nda olan ülkelerden birisidir. Do~usunda Trablusgarp (Libya), Akdeniz; bat~s~nda Cezayir; kuzeyinde Akdeniz ile çevrilidir.
Osmanl~lar, Do~u ve Bat~~Akdeniz'i kontrol eden Malta-Sicilya-Tunus üçgeninin bir ucunu te~ kil eden bu yerin Akdeniz hakimiyeti için önemini anlad~lar. Devlet hizmetine giren Barbaros Hayrettin Pa~a ilk seferini Tunus'a
yapt~~ ve 1534 y~l~~ sonlar~na do~ru Tunus ve limana hakim Halkulvad
(Goulette) Osmanl~~ülkesine kat~ld~. Fakat ertesi y~l, 1335 yaz~nda bu bölge
ispanyollar taraf~ ndan geri al~nd~. 1569 y~l~na kadar ~spanyollarla yap~lan
mücadeleler sonunda Halkulvad hariç Tunus tekrar ele geçirildi. Uzun süren Tunus'un fethi i~ini sonuçland~rmak üzere; 1574 y~ l~nda Yemen fatihi
Koca Sinan Pa~a ve Kaptan-~~Derya K~l~ç Ali Pa~a görevlendirildiler. Ayn~~y~l
Tunus tamamen ele geçirildi. 1881 y~l~nda Frans~zlar taraf~ndan i~gal edilinceye kadar 307 sene Osmanl~~Devleti hakimiyetinde kald~.
Tunus Osmanl~~hakimiyeti döneminde idari yönden çe~itli safhalar geçirdi. Önceleri merkezden gönderilen Beylerbeyiler taraf~ ndan idare edilirken sonralar~, buran~n muhafazas~~için b~rak~lan dörtbin yeniçeri isyanlar ve
idari i~lere s~k s~k kar~~arak merkezden gönderilen valilerin nüfuzunu k~rd~ lar. 1591'de yap~ lan bir isyanla yeniçeriler ileri gelenleri öldürerek ortadan
kald~ rd~lar. Aralar~ndan seçtikleri birisini "Day~" ad~yla i~ba~~na getirdiler.
Beylerbeyiler (valiler) bunlar~n gölgesinde kald~.
Tunus'ta "Day~lar" devri denilen bir dönem ba~lad~ . Bu dönemde çok
defa merkezden vali gönderilmeyip yeniçerilerin seçimle i~ba~~na getirdikleri
Day~ 'ya Beylerbeyi'lik de tevcih edilir (verilir) oldu.
Bu devir de fazla devam etmedi. Emirü'l evtan (Vatan beyi) denilen Tunus sancakbeyleri önem kazanmaya ba~lad~ . Soy takip eden bu beyli~e geçenler Tunus Beylerbeyili~i'nin de kendilerine verilmesini sa~layabilirlerse
* Z~rvata: Topuzlu k~sa sopa
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Pa~a-Bey unvan~n~~al~yorlard~. Yönetimi ve maliyeyi denetleyen Bey, Day~ 'ya
yard~mc~l~k ediyordu. Uzun y~llar day~, vatan-beyi (Bey) mücadelelerine
sahne olan Tunus eyaletinde, onyedinci yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan itibaren
Day~, Bey'in vesayeti alt~ na girdi. Sonunda Hüseyin Bey 1705'te bu unvam
büsbütün kald~rd~ . Kendisine merkezden beylerbeyi'lik tevcih ettirerek Pa~aBey (Bey) oldu. Böylece Tunus'ta Beyler devri ba~lad~ '.
Asker kökenli Day~'lar~n uzakla~t~r~l~p yerli Bey'lerin yönetimi ele almas~ ndan itibaren Osmanl~~hakimiyeti kabul edilmekle birlikte Türk öge di~er
yerli unsurlar aras~ nda önemini kaybedip, kar~~arak Tunus milletine dönü~mü~tür2 .
Tunus'ta Türk soylu nüfus oldukça fazla idi. Bunlar~n önemli bir k~sm~ n~~
Tunus'a giden yönetici ve asker çocuklar~~ te~kil etmekte idi. Ayr~ca; S~ rp
isyan~ nda (1806-1813) Manasur'dan 8.000, Girit isyan~~ (1896-1898) esnas~ nda buradan 15.000 Türk, göç ettirilerek Tunus'a yerle~tirilmi~ti3.
1710'dan itibaren babadan o~ula geçen Bey'lik otoritesi ba~lang~çta Tunus merkez kasabas~~ve di~er büyük kentleri pek a.~ m~yordu. ~ç kesimlerin
fethi, Ali Bey (1759-1782) ve Hammude Bey (1782-1814) dönemlerinde tamamland~. Frans~zlar~n Cezayir'i i~gali, uluslararas~~alanda korsanl~ k ve köleli~in yasaklanmas~~Tunus ekonomisini zora soktu. ~ngiltere, ~talya ve Fransadan büyük miktarda borç paralar al~ nd~. Al~nan borçlar~ n ödenememesi,
uluslararas~~ bir ~ngiliz-Frans~z-~talyan Mali komisyonunun kurulmas~~(1869)
ve ekonominin bunlar~n kontrolüne verilmesiyle sonuçland~~4.
Osmanl~~Devleti son zamanlar~nda Sultan Abdülaziz'in esrarengiz bir ~ekilde ölümü, V. Murat'~n k~sa süreli saltanat~~ve akli yetersizlik nedeniyle
tahttan indirilmesi, II. Abdülhamit'in tahta geçmesi, saltanat~~emniyete almak için uygulad~~~~isdibdat (bask~) politikalar~~ülkede büyük buhranlar~n
ya~anmas~ na, bu da Tunus gibi zay~f ba~larla ba~l~~olan deniza~~ r~~topraklar
üzerinde gözü olan sömürgeci devletlerin i~tah~n~n kabarmas~ na neden
oldu.
Osmanl~~Devleti Tunus ile olan ba~lan güçlendirmek ve haklar~ n~~uluslararas~~alanda kabul ettirmek maksad~yla baz~~ giri~imlerde bulundu. 1859
Mithat Serto~lu, Resimli Osmanl~~Tarihi Ansiklopedisi, ~stanbul 1958, s.324-325
Büyük Larousse Sözliik ve Ansiklopedisi, 23. cilt., s.11749
3 Kemal Kartaç, Tunus Facias~~Nas~l Ba~lad~, Nas~l Devam Ediyor?, ~stanbul, 1954, s.6.
; s.11749
' Büyük Larousse
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y~l~nda ölen Tunus Bey'i Mahmut Pa~a bin Ayyad'~n yerine Mehmet Sad~k
Pa~a geçince, Tunus eyaletinin kendisine Vezaret rütbesiyle tevcih olundu~una dair ~atafatl~~bir ferman gönderildi. Zaten Mehmet Sad~k Pa~a da nüfuzu güçlenen Avrupal~~devletlere kar~~~Osmanl~~hükümetine muhtaç duruma dü~mü~~bununuyordu. Hem durumunu kuvvetlendirmek hem de Bab~ali ile olan ili~kilerini s~k~la~urmak için beyli~in ailesine veraset yoluyla verilmesi için dilekte bulundu. Bab~ali de 1871 y~l~nda bu yolda bir ferman
gönderdi.
Mehmet Sad~k Pa~a'ya gönderilen veraset ferman~, Osmanl~~Devleti'nin
Tunus üzerinde geçmi~te ve gelecekteki haklar~n~~teslim etti~i gibi Beyli~in,
Osmanl~~~mparatorlu~u'ndaki yerini ve idaresini de belirliyordu. Buna göre;
Tunus, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndan say~lmaktayd~. idaresi hükümet taraf~ndan öncekilere oldu~u gibi Mehmet Sad~k Pa~a'ya da verasetle verilmi~ti. Bey'in görevi eyaletin güvenli~ini ve refah~n~~sa~lamak, Osmanl~~tebas~~
bulunan Tunuslular~~Padi~ah~n iyi dü~üncelerine lay~k bir hale getirmekti.
Osmanl~~Devleti Tunus üzerindeki hakimiyet haklar~n~n gere~ini yerine getirecekti.
Veraset a~a~~daki ~artlarla verilmi~ti. Tunus her y~ l belirli bir miktar
vergi verecekti. Hutbede Padi~ah~n ad~~an~lacaku. Parada Padi~ah~n tu~ras~~
bulunacaku. Bayrak, o güne kadar kullan~lan ~eklini ve rengini koruyarak
devam edecekti. Osmanl~~Devleti sava~a girince Tunus, belirlenen miktarda
asker gönderecekti.
Bu duruma göre; Tunus Beyleri, mülki, askeri ve adli memurlar~~tayin ve
görevden alma yetkisine sahipti. D~~~ülkelerle siyasi anla~malar yapmak, sava~~
ve bar~~~karar~~almak Osmanl~~Devleti'nin haklar~ndand~s.
1877-1878 Rus Harbi devletin ne kadar zay~f ve güçsüz oldu~unu aç~kça
ortaya koydu. Sava~~n sonunda Ruslar ile imzalanan Ayastefanos (Ye~ilköy)
anla~mas~~Ruslara Akdeniz yolunu aç~yordu. Bu durumu ç~karlar~na ters bulan Avrupal~~ülkeler Almanya, ~ngiltere, Fransa, Ruslara bask~~yaparak bu anla~may~~Berlin'de yeniden masaya yat~rd~lar. Güya Osmanl~~devlet bütünlü~ünü korumak, asl~nda ise; kendi ç~karlar~n~~emniyete almak maksad~yla yeniden bir anla~ma metni haz~rlayarak Osmanl~~ve Rus devletlerine imzalatular. (1856)
S Enver

Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, V1II.Cilt, Ankara, 1962, s.83-84
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Berlin anla~mas~~ile ilgili görü~meler esnas~nda tatmin edici ç~ kar sa~layamayan Fransa'ya sus pay~~ olmak üzere ~ngiltere ve Almanya, Fransa'n~ n
Tunus'taki ç~ karlar~n~~ tan~yacaklar~ n~~belirttiler. Hatta Fransa'y~~bu konuda
te~vik ettiler. O günlerde iç sorunlarla u~ra~ makta olan Fransa bu konuda
hemen harekete geçemedi6.
1881'de ~talya'n~n Akdeniz k~y~s~~ülkelere ilgisinin artmas~~ve Tunus'ta
da güçlenmesi üzerine Fransa daha fazla beklemedi. Cezayir sömürgesine
yönelik s~n~ r olaylar~ n~~ve güvenli~ini bahane ederek harekete geçti. Frans~zlar~n tertibi ile 1881 y~l~~Mart ay~~sonlar~ nda Cezayir-Tunus s~n~ r~nda yerle~mi~~bulunan Komirliler kabilesinden bir ~ahs~ n elindeki z~rvata (topuzlu k~sa
sopa) ile bir Frans~z askerinin ba~~ na vurarak öldürmesi üzerine ba~layan
olaylar geli~erek Tunus'un i~galine kadar ilerledi 7.
~~GAL HAZIRLIKLARI
Fransa Tunus'un i~galini uzun bir tarihe yayarak planl~~ bir ~ekilde gerçekle~tirdi. ~~gal bir plan~ n a~ama a~ama uygulanmas~~ile tamamland~. ~lk
a~amada Tunus'la ticari ili~kiler geli~tirildi. Borç verildi. Daha sonra hükümet içine Fransa dostu olan devlet adamlar~~yerle~tirildi.
Tunus'un i~galinde Tunus Beyi'ni etkisi alt~na alan ba~~vezir Mustafa Bin
~smail ile onun yaverleri Allale ve ~lyas'~ n önemli paylar~~ vard~. Bunlar;
"Hayrettin (Tunuslu), Bab~ ali ile birlikte hareket halinde Tunus eyaletini
Osmanl~~devletine teslim edecektir" diye Tunus Beyi'ni korkutrnakta idiler.
Ayr~ca; Frans~z Konsolosu Roustan ile yak~ n ili~kileri vard~. Cahil ve sefahat
dü~künü idiler 8. Frans~zlar bunlar arac~l~~~~ile baz~~s~n~r kabileleri ile de ili~ki
kurdular ve planlar~n~~uygularken bu kabileleri kulland~lar9.
Tunus-Cezayir s~ n~r~nda yerle~ik durumda bulunan Komir (Krumir1°)
kabilesinin Tabarko'da bir gemisine sald~ rmas~~ile ba~layan olaylar esnas~nda
bir askerinin de ölmesini bahane eden Fransa, kendilerine kar~~~sald~r~ya geçen bu kabilenin cezaland~r~lmas~~maksad~yla General Fergamol komuta-

6 Kartaç, a.g.e., s.7, Ayr~ca bkz. 'Tunuslu Hayrettin Pa~a", Atilla Çetin, Kültür Bakanl~~~~
Yay., 1999, s.339. Ayr~ca Bkz. Karal, s.82-86
7 Kartaç, s.6
8 Karal, s.86
9 Kartaç, s.15
I° Karal, s.86
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s~nda yirmi bin " ki~ilik bir ordu ile harekete geçti. S~n~ra asker y~~d~. Hareketin s~n~r güvenli~ini sa~lamak maksad~yla yap~ld~~~n~n ilan edilmesi, olay~~
küçük göstermek ve ilgili devletleri endi~eye dü~ürmemek için bulunmu~~bir
formül idi". As~l amaç Tunus'un i~gal edilmesi idi.
Fransa'n~n s~n~ra asker sevketmesi üzerine Tunus Bey'i Sad~k Pa~a'n~n
karde~i ve Ordu Kumandan~~Ali Pa~a s~n~ ra gelerek General Fergamol ile görü~tü. Burada yap~lan bir anla~ma ile güya kriz giderilerek geri döndü.
Fakat; Ali Pa~a'n~ n geri dönmesinden sonra Fergamol anla~maya ra~men ileri harekata geçerek Tunus topraklar~nda 15 mil ilerledi. Frans~zlar~ n
ilerlemesine kar~~~ülkelerini savunmak isteyen kabilelerin direni~ini k~ rmak
maksad~yla onlar~~aldatmaya çal~~t~. "Ali Pa~a, Bey'inizin emriyle bize yol açmak ve yol göstermek için geri dönmü~tür" (Biz de onun arkas~ndan ilerliyoruz.) söylentisini yaymak suretiyle iki ülke aras~ nda bir anla~ma oldu~u dü~üncesini i~ledi. Gerçek olmayan bu sözler önceden planlanan i~gal olay~n~n
usta aktörler eliyle sahnelendi~ini göstermekte
S~n~rdaki ta~k~nl~k yapan kabileleri usland~rmak (tedip) için geldiklerini
söyleyen Frans~zlar~n, s~ n~r~~geçerek Tunus içlerine do~ru ilerlemelerinin bir
aç~ klamas~~yoktu. Amaçlar~~ belli olmu~tu. Bu bahane ile Tunus'u i~gal etmek.
Bu durumu anlayan kabileler vatanlar~n~~i~galcilere kar~~~korumak için silaha
sar~l~rken Tunus Bey'i de ba~l~~bulundu~u Osmanl~~Devletrnden yard~m istedi.
OSMANLI DEVLET~'N~N TUTUMU
Tunus Beyi'nin Frans~z i~galine kar~~~yard~m iste~ine dair yaz~s~~Hariciye
nezaretince de~erlendirilerek padi~aha 19 Nisan 1881 tarihinde arz edildi".
Buna göre "Fransa'n~ n asker sevk etmesine sebep olan s~ n~ r olay~ n~n asl~;
Tunus taraf~ ndaki baz~~ a~iretlerin (kabilelerin) Cezayir a~iretleri ile aralar~ nda yap~lan mücadelelerden ibarettir. Buna Fransa taraf~ndan gere~inden
fazla önem verilmi~~ve Müslümanlar~ n tedibi (usland~r~lmas~-terbiyesi) için
kol kol asker gönderilmi~, birtak~m tedbirler al~ nm~~~ve bunlar yap~l~rken
Tunus Hükümeti yok sayilmi~ur" denilmektedir.

Il
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13 Kartaç, a.g.e., 5.15.
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De~erlendirmede; Fransa'n~n bu hareketi kar~~s~nda Tunus valisinin
yard~m istemesi olumlu kar~~lanmakta, Tunus'un Osmanl~~Devleti'ne ba~l~l~ ~~n~n yeni bir delili olarak yorumlanmaktad~ r. Yard~m iste~inin di~er devletlere bildirilmesinin faydal~~olaca~~, Fransa'n~n s~n~ rda güvenli~in sa~lanmas~~
için ald~~~~tedbirlerin dünya devletlerine anlat~lmas~n~n, yapt~ klar~~askeri harekat~n gereksizli~ini gösterece~i ve bu hareketin do~uraca~~~kötülükleri
azaltaca~~~belirtilmektedir.
Ayr~ca; "Fransa'n~n bu hareketi kar~~s~nda sessiz kal~ nmas~~ durumunda
Fransa taraf~ndan ileri sürülen Osmanl~~Devleti ile Tunus aras~ndaki ba~~n
yaln~z bir dini alâkadan ibaret oldu~u iddias~~kabul edilmi~~olaca~~~gibi sonradan bunun reddedilmesi de fayda vermeyecektir." denilmekte ve bu nedenle gerekli itirazlann ilgili devletler nezdinde hemen yap~lmas~~istenmektedir '5.
Bu de~erlendirmelerden sonra; Osmanl~~Devleti'nin Fransa'n~n hareketini yaln~z devletler nezdinde protesto etmekle yetinmesi üzerine Tunus valisi, "Fransa'n~ n askeri harekat~~nedeniyle halk içinde meydana gelen heyecan ve ~st~rab~n teskini için saltanat~~seniyenin (Osmanl~~Devleti'nin) yard~ m
edece~ini göstermesinin gerekli oldu~unu bildiren bir telgraf daha gönderdi. Ayr~ca gönderdi~i di~er bir telgrafta "Fransa'n~ n Tunus eyaletinin
merkezi olan Tunus kasabas~ na da asker ç~karmak için izin istedi~ini" bildirmekte idi. Tunus valisinin bu talepleri üzerine Osmanl~~ Hükümeti'nce
tekrar bir durum de~erlendirmesi daha yap~ld~. Buna göre Frans~zlar, ba~lang~çta s~n~ ra asker sevk etmelerinin a~iretlerin usland~ nlmas~~ve s~n~rda güvenli~inin sa~lanmas~na yönelik oldu~unu aç~klayarak gerçek maksatlann~~
saklamak istemi~lerdir. Fakat Frans~zlar~n Tabarko liman~na harp gemileri
ile yana~arak asker ç~ karmalan, Tunus merkez kasabas~ na asker ç~ karmak
dü~ünceleri ile buralardaki Tunus askerinin çekilmesini istemeleri, ayr~ca
ülke içinde heyecan ve karga~ay~~ te~vik etmeleri onlar~n as~l niyetlerini
aç~ kça göstermektedir. Nitekim Tunus valisi de bu durumun fark~ndad~ r,
Fransa'n~n ülke içinde yapt~~~~bu hareketlere ve isteklerine kar~~~metanetle
ve ekonomik durumuna uygun cevaplar vermektedir.
Bu ~artlar alt~nda Osmanl~~Devleti'nin Fransa ile Tunus aras~nda bar~~~~
sa~layacak bir yard~mda bulunmas~~ mümkün de~ildir. Di~er devletler de tarafs~z kalmaktan ba~ka bir ~ey yapamazlar. Tunus valisinin tek ba~~na güçlü
15 BOA;

Y.E.E., 103/71-2.
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Frans~z devletine kar~~~yapaca~~~bir ~ey olamayaca~~ndan Fransa'n~n Tunus'u
istedi~i duruma getirmesi do~al görülmelidir.
E~er devletler Fransa'n~ n Tunus'ta tam bir etki ve bask~~kurmalar~ n~~ istemeyip i~in sonunda ara yere girseler bile onlar~ n bu arac~l~~~~ancak Tunus'un statükosunun (mevcut durumunun) devam~ n~~ sa~layabilir. Bu da
Tunus Hükümeti'nin ~imdiye kadar di~er devletlerle yapt~~~~sözle~me/anla~malar~ n bundan sonra da devam etmesini ve ilgili devletler aras~ nda uzla~ma olmad~ kça iptali veya de~i~tirilmesi hakk~ nda Fransa'n~n teminat almas~~ ~eklinde olaca~~ndan Tunus'ta Osmanl~~Devleti'nin egemenlik
haklar~ n~ n bu ~ekilde devam~ mn sa~lanmas~~imkans~z görünmektedir.
Tunus eyaletinin mevcut statükosunun az da olsa de~i~ tirilmesi Fransa
taraf~ ndan ilk a~amada yeterli kabul edilebilir. Bulacaklar~~ilk firsatta elde ettiklerini geni~leteceklerinden di~er devletlerin de menfaat h~ rs~ na dü~erek
k~sa zaman içinde Trablusgarp, Bingazi, Yemen, Hicaz ve M~s~ r gibi bütün
Osmanl~~ Afrikas~ 'n~ n tehlikeye dü~mesine neden olacaklard~ r.
Osmanl~~Devleti bu durum kar~~s~ nda gerekli tedbirleri almak zorundad~ r. Ancak içinde bulunan güçlükler de dikkate al~ narak uygulanabilecek üç
türlü önlem oldu~u dü~ünülmektedir:
Bunlardan birisi uluslararas~~ hukuktan do~an haklar~ n korunmas~~için
di~er devletlerin deste~ine ba~vurmak, di~eri Fransa'n~ n harekat~n~ n sonucunu beklemek ve sonuncusu iki taraf~ n da kabul edece~i bir durumu sa~lamak üzere Fransa'y~~ Osmanl~~Devleti ile görü~me masas~ na davet etmektir.
Bu durumda taraflar~ n onaylayaca~~~bir karar Osmanl~~ Devleti'nin amaçlad~~~~menfaatleri sa~lamaya yeterli olmayabilir. Kar~~~taraf~ n da kabul edece~i
bir karar olaca~~ndan Fransa görü~meleri kabul ederse kal~c~~ bar~~~için kar~~ l~ kl~~ fedakarl~ klar yapmaya haz~ r olunmal~d~ r.
Yukar~da arz edilen üç çözüm yolundan birincisine meselenin ba~~ ndan
beri ba~vurulmaktad~ r. Halen de bu yol denenmektedir. Ancak bu yoldan
mevcut ~artlar alt~nda bir fayda umulmamaktad~ r.
~ kinci hal tarz~~ olan Fransa'n~ n harekat~ n~ n sonucunu beklemeye gelince; bunun gerçekle~mesinden ve bir kere Fransa askerinin Tunus'un sahil
ve limanlar~ n~~ tutmas~ ndan sonra Osmanl~~ Devleti'nce her ne yap~ lsa bir netice al~ nmaz. Dolay~s~yla üçüncüsünden ba~ka yola gidilmesinde fayda görülmemektedir. Fakat Fransa Tunus konusunda çok iyi bir haz~ rl~ k yapm~~~
olup, Tunus'un Osmanl~~ Devleti'nin bir parças~~ oldu~una dair tarihi olaylara
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maddi varl~klara ve çal~~malara dayal~~olan Osmanl~~ haklar~n~~tammamakta
ve bu konuda Osmanl~~Devleti ile görü~me ve konu~maya dahi yana~mamaktad~ n Bundan dolay~~Fransa'ya görü~meleri kabul ettirmek Osmanl~~Devleti
taraf~ndan yap~lacak bir güç gösterisine ba~l~~görünmektedir. Bu da d~~ar~da
olan geli~meleri iyi de~erlendirmek ve vali pa~an~n telgraf~nda belirtti~i gibi
haz~r durumda bulunan halk~n güvenli~ini sa~lamak amac~yla Tunus'a hemen iki gemi göndererek müdahaleye zemin haz~rlamalda olur.
Böyle bir giri~imde akla gelen mahzur, gönderilecek gemileri limanda
bulunan Frans~z gemilerinin limana sokmamas~, ~srar olundu~u takdirde fiilen engel olmalar~~hususudur. Fakat Fransa'n~n Osmanl~~gemilerinin limana
girmelerine engel olmak için üzerine top atmalar~~gerekir. Böyle bir eylem
Osmanl~~gemilerini korkutup geri çevirmek için yap~labilirse de baurmaya
cesaret edemezler. Çünkü kendilerinin sahip olmad~klar~~bir limana girmek
isteyen bir devletin gemisini giri~ten men etmek ona dü~manl~k ilan etmek
demektir. Fransa mevcut olan hareketi ile Tunus üzerindeki emelini gerçekle~tirmek için her ~eyi göze alm~~~görünüyorsa da, bunu daha ileri götürüp
Almanya'ya kar~~~dikkat ve ihtiyad~~olmak zorunda oldu~u bir zamanda bir
ba~ka devletle sava~may~~göze alamayacakur. Her ne kadar di~er devletler ile
birlikte Almanya da Fransa'n~n Tunus'taki hareketini kolayla~ur~c~~bir tutum
izliyor olsa da Fransa buna güvenemez.
Ancak Osmanl~~Devleti'nin Tunus'a gemi göndermesi di~er devletlerin
de müdahalesine ve gemiler göndermesine sebep olabilir. Böyle bir durumda ise Osmanl~~Devleti bir ~ey kaybetmez. Fransa'n~n tek ba~~na yapt~~~~
bu hareketi bo~a ç~kar. Konuya di~er devletler de kar~~arak onlar~n da karar~yla soruna çözüm bulunur ve bu suretle Tunus'taki Osmanl~~hukuku da
devletlerce kabul ve güçlendirilmi~~olur.
Gemi gönderilmesi yoluna gidildi~i takdirde; öncelikle devletlerden baz~lar~n~n onay~n~~almak faydal~~olur gibi görünse de, bu konu hangi devlete
aç~lsa hemen kar~~~ç~kacak ve hatta durum Fransa'ya duyurularak umulan
fayda kaybolacakur.
Belirtilen görü~lerin uygun bulunmas~~halinde gere~i kesin bir gizlilik
içinde hemen yap~lmal~d~r. Aksi halde denizden ve karadan artan Frans~z
sald~ r~lar~~ve nihayet Tunus kazas~ na asker ç~karmalar~~halinde Osmanl~~
Devleti'nin herhangi bir ~ey yapmas~~imkan~~kalmayacakt~r'6.
16

BOA; Y.E.E., 103/15-1.
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Padi~aha arz edilen yukar~daki de~erlendirmenin gere~i olarak teklif
edilen Tunus'a gemi gönderilmesine mahzurlar~ ndan dolay~~ s~cak bak~lmad~. Bu konuda en önemli mahzur ise Paris Büyükelçili~inden gelen rapora göre; Tunus Beyi'nin aldat~larak/ikna edilerek Tunus'un Fransa himayesine al~naca~~na dair bilgi idi. Tunus yönetiminde söz sahibi olan o günkü
idarecilerin durumu da bu bilgiyi destekler mahiyette
Tunus Beyi'ne "~ tidal ve Fransa ile iyi ili~kilerin devam~~ tavsiye
edilmekle" yetinildi18.
Fakat; Tunus valisinin 5 May~s 1881 tarihli telgraf~~ bu de~erlendirmedeki mahzuru ortadan kald~rd~. Tunus valisi bu telgraf~ nda daha önce yapt~~~~yard~m iste~inin neticesini bekledi~ini, yard~m~n gecikmesinin endi~elerini art~ rd~~~ n~, memleketteki telâ~~ve ac~y~~ dindirmek için Osmanl~~ Hükûmeti'nden bir gösteri beklediklerini, böyle bir gösterinin halk nazar~ nda devletin kendilerini sahiplendi~inin delili olaca~~n~~belirtmekteydi'9.
Tunus valisinin bu ~ekilde yard~m istemesi üzerine son durum bir kere
daha de~erlendirilmi~tir. Buna göre; valinin de teyit etti~i üzere Fransa'n~n
kötü niyeti aç~kça ortaya ç~km~~~ve Tunus taraf~ndan Fransa'ya kar~~~Osmanl~~
Devleti'nden yard~m istenmektedir. Bu durumda Tunus'a gemi göndermeye
mahzur te~kil edecek bir engel kalmam~~t~r. Hatta bu konuda gecikmeden
hareket edilmelidir. Çünkü, birkaç gün daha gecikilecek olursa bu yol bir
fayda sa~lamayacakt~ r". Nihayet; Tunus'a iki gemi gönderilmesine karar verilmi~~ve durum Tunus valisine bildirilmi~tir.
Osmanl~~Devleti'nden beklenen yard~m~n gecikmesi üzerine Tunus valisi bir kere daha yard~m istedi. 8 May~s 1881 tarihli telgraf~nda, Osmanl~~
Devleti'nin vadetti~i yard~m~~bekledi~ini ifade eden vali, "Bakanl~~~n~zdan
gönderilen telgraf~~(telgraf-~~vekâlet penahileri) almak bizi rahatlann~~~olup,
vadetti~iniz (yard~m) beklenmektedir." dedikten sonra Tunus'taki Fransa
konsolosunun; kar~~~ kl~ k içinde rahat~~kaçan halk~ n ve yabanc~lar~n güvenli~inin sa~lanmas~~ için Frans~z askerinin Tunus kasabas~na ç~kar~lmas~ na izin
talep etti~ini, bu talebe cevap olarak; ,böyle bir ç~karman~n maksad~n tersine
bir geli~meye sebep olaca~~, mahalli Tunus Hükümeti'nin halk~n ve yabanc~ 17 BOA;

Y.E.E., 103/15-2.

18 Çetin; s.341.
19 BOA; Y.E.E.,

103/15-5.
BOA; Y.E.E., 103/15-4.
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lar~n güvenli~ini sa~lamaya yeterli oldu~u, buna ra~men Frans~z askerinin
ç~ kar~lmas~~ durumunda halk~n tepkisinin önlenemeyece~inin kendilerine
bildirildi~i ifade edilmektedir.
Ayr~ca, Tunus'a asker ç~karman~ n faydas~z ve gereksiz oldu~unun bildirilmesine ra~men konsolosun bütün vilayet dahilinde halk~ n endi~elerini
kamç~layarak kar~~~kl~k ç~karmaya ve bu yolla maksad~n~~temin etmeye çal~~t~~~~bildirilmektedir21.
Osmanl~~ Devleti konuya müdahalede tereddütlü ve çekingen davranm~~t~r. Bu davran~~~ n sebebi; içinde bulundu~u iç ve d~~~siyasi geli~meler ile askeri durumun zorlu~u gibi nedenlerdir. Ancak bu tereddüt ve çekingenlik
eldeki zaman~n iyi de~erlendirilememesine, al~nacak önlemlerde gecikilmesine neden olmu~tur. Nitekim; Tunus'a yard~m için iki gemi gönderilmesine
gecikmeli olarak karar verilmi~tir. Bu gecikme Tunus valisini ümitsizce ve tek
ba~~na karar vermeye itmi~tir.
TUNUS'UN ~~GAL.'
Frans~zlar önce s~n~ r güvenli~ini bahane ederek Cezayir taraf~ndan,
daha sonra da Tunus'taki genel kar~~~ kl~~~~gidermek bahanesi ile kuzeydeki
Binzat liman~ndan karaya asker ç~kartarak Tunus'u i~gale ba~lad~lar. Cezayir
s~n~ r~ndan General Fergamol komutas~nda ilerleyen ordu ülkelerini savunan
kabileler ile sava~~ rken, Binzat liman~ndan karaya ç~ kan General Brear komutas~ndaki ordu do~rudan Mennube'deki saray~nda bulunan Tunus Beyi' nin üzerine yürüdü.
Tunus Beyi, geli~meleri ülkenin ileri gelenleri ile birlikte Tunus kasabas~~
yak~ nlar~ndaki Mennube Sarap'ndan takip ediyordu. 11 May~s 1881 günü
ileri gelenler ile yap~lan de~erlendirme toplant~s~nda, Osmanl~~Devleti'nden
beklenilen yard~m~n gelmemesi üzerine ~ngilizlerden yard~m istenmesine
karar verildi. Toplant~~devam ederken durum ~ngiltere ba~konsolosuna bildirildi.
~ngilizler yard~m etmeyi kabul ettiler. Ancak bu konuda çok istekli de~illerdi. Frans~zlara müdahale için zaman~ n henüz erken oldu~unu, müdahalenin me~ru bir hal alabilmes~~için Frans~zlar~ n hareketinin müdahaleye itiraz edemeyecekleri bir ~ekle gelene kadar geli~mesini beklemenin uygun
21 BOA,

Y.E.E., 103/15-3.
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olaca~~n~, saraya kadar gelmeleri ve buray~~ku~atarak ~iddet kullanmalar~~ durumunda Tunus'u himaye de~il i~gal edeceklerinin kesin olarak dünya kamuoyunca anla~~laca~~m, böyle bir durum ortaya ç~ k~ nca ~ngiliz müdahalesinin me~rula~aca~~n~~ve hiçbir devletin buna itiraz edemeyece~ini bildirdiler.
~ngilizlerin bu yakla~~m~~ bir çe~it oyalamaca idi. Frans~zlara kar~~~ilk
etapta güçlü bir direni~in do~mas~n~~önlemek istiyorlard~. Nitekim; ilerleyen
Frans~z kuvvetleri Tunus valisinin bulundu~u Mennube Saray~'na kadar gelerek ku~atacak, bundan sonra ise ~ngiltere zaten müdahale edecek pozisyonu bulamayacakt~r.
Ingilizlerin bu görü~ünü tatmin edici bulmayan Tunus (kazas~ ) Belediye
Ba~kan~~ Mehmet Zerruk Pa~a, ~eyhülislâm Ahmet bin Hoca, Kâtibi Adil
Mehmet Bin Adil direni~~taraftar~~ idiler. Valinin yan~nda Mennube Saray~ 'nda bulunan Mehmet Zerruk Pa~a direni~~taraftarlar~ n~n görü~lerini temsil ediyordu. Emrinde 60 bine yak~n bir silahl~~ gücü oldu~u tahmin ediliyordu.
Toplant~da; i~galci dü~mana kar~~~direni~~fikrini savunun Zerruk Pa~a,
valinin merkez saray~na çekilerek direni~in oradan yönetilmesinin uygun
olaca~~n~ , oray~~savunman~n daha kolay oldu~unu ileri sürdü. Zerruk Pa~a,
valinin de onay~~ile savunma haz~rl~klar~na ba~lamak üzere Mennube'den ayr~larak Tunus'a döndü".
Zerruk Pa~a'n~n saraydan ayr~lmas~ndan sonra valiye gelen ve muhtemelen Frans~zlar~n tertibi olan bir telgraf valinin karar~n~~ etkiledi. Telgrafta
"padi~ah hazretleri Tunus Valisi Mehmet Sad~ k Pa~a'y~~azletmeye ve yerine
Tunuslu Hayrettin Pa~a'y~~ bey olarak görevlendirmeye karar vermi~tir." denilmekte
22 .Kartaç; s.16.
* Tunuslu Hayrettin Pa~a: (Kafkasya 1827-~stanbul 1890) Küçük ya~ta Kafkasya'dan
Istanbul'a getirildi. Istanbul'da bir süre e~itildikten sonra (Karal, s. 84) köle olarak Tunus Valisi
Ahmet Pa~a'ya sat~ld~. Tunus ve Fransa'da e~itimini tamamlad~ktan sonra Tunus'ta çe~itli üst
düzey görevlerde bulundu. Vezirli~e kadar yükseldi. Tunus Beyi ile dü~tü~ü anla~mazl~ k üzerine
önce Paris'e (1877) sonra da Istanbul'dan ald~~~~ça~r~~üzerine imparatorluk ba~kentine gitti.
(1878) Önce Ayan Meclisi üyeli~i ve sonra vezir rütbesiyle Maliye Komisyonu ba~kanl~~~na
getirildi. II.Abdülhamit'in be~enisini kazand~. 1878 y~l~nda sadrazam oldu. Devlet örgütünün
yeniden yap~lanmas~ na gayret etti. Bu çal~~malar~~ s~ ras~ nda bir Arap imparatorlu~u kurmak
istedi~i ileri sürülerek padi~aha ihbar edildi. Bundan sonra vezirlikten istifa etti. (1879)
Istanbul'da göz hapsinde tutuldu. Zaman zaman önemli devlet sorunlar~ n~ n çözümü ile ilgili
olarakgörü~lerine ba~~vuruldu. (Büyük Larousse...; s.11753)
23 Kartaç; s.19.
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Telgraf olay~ndan sonra Sad~k Pa~a Tunus (kazas~) 'taki merkez saray~na
dönmedi. Frans~zlara yak~nl~~~~ile bilinen Ba~vezir Mustafa bin ~smail'in de
telkiniyle Mennube yak~nlar~ ndaki ~ebbale çiftli~ine kadar gelmi~~olan Frans~z General Breur ile görü~meye karar verdi".
BARDÜ ANLA~MASI
12 May~s 1881 günü General Breur askerleriyle gelerek Mennube'deld
Bardü Saray~ 'n~~ ku~atu. Frans~z Konsolosu Roustan, General Breur ve maiyetindeki iki tabancal~~subay ellerini tabancalann~n üzerine koymu~~olduklan halde Tunus beyinin makam~na girerek ellerinde haz~r yaz~l~~bir metni
imzalamas~n~~istediler. Beyin bu taleplerin üzerinde görü~me ve anla~ma yap~lmas~~gerekti~ini ileri sürmesi üzerine general hiddetle "Size 6 saat mühlet
veriyorum ya imzalar ya reddedersiniz" diyerek odadan ç~ kt~~ve yan odaya
geçip beklemeye ba~lad~.
Vali; Tunus ileri gelenlerinden meydana gelen geni~~kapsaml~~bir meclisin toplanarak konunun görü~ülmesini istedi. Mecliste Frans~z teklifleri görü~ülürken heyecanl~~ve hararetli konu~malar yap~ld~. Direni~~taraftar~~olan
Mehmet Zerruk Pa~a'n~n konu~mas~~gerçekten dikkate de~erdi.
Mehmet Zerruk Pa~a konu~mas~ nda valiye kar~~~sert bir üslûpla "Siz Devleti Osmaniye'nin bir valisisiniz. Bu memleket Devleti Osmaniye'nin memleketidir. Siz de onun haklar~ n~ n muhaf~z~s~n~z. Bu nedenle bir yabanc~~devletle böyle bir muahede akdedip (anla~ ma) imza edemezsiniz. Buna selahiyetiniz yoktur. Bu muahede ancak padi~ah hazretlerinin muvafakat (onay) ve
emriyle olabilir. E~er padi~ah dü~man~n memleketi i~galine onay verirse o
zaman padi~aha kar~~~bir sorumlulu~unuz kalmaz." dedi .
Zerruk Pa~a devamla, "Bu durumda size dü~en hiç geciluneden dün verdi~imiz karar~~ tatbik etmektir. Hemen Tunus kasabas~na hareket ederek
orada etrafimzda milletten 60.000 asker haz~r bulacaks~n~z." dedi.
Vali eliyle saray~~ku~atm~~~olan Frans~z askerlerini göstererek "Bunlarla
ne yapal~m?" dedi. Mehmet Zerruk Pa~a, "Harp buradan ba~lasm." dedi.
Bunun üzerine vali öfke ile elini sakal~ na götürerek "~ster misin bu sakal~~
kana bula~tarapm." dedi.

24 a.g.e.; s.21.
25 a.g.e.; s.21.
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Bu konu~malar~n arkas~ndan meclisi da~~tt~. Arkas~ndan Mehmet Zerruk Pa~a'ya haber göndererek kendisini görevinden azletfi~ini, evine giderek
beklemesini istedi.
Valinin bu tarz davranmas~nda muhtemelen bir gün önce ald~~~~ve kendisinin azledilerek yerine Hayrettin Pa~a'n~n görevlendirilece~ine ili~kin padi~ah~ n telgraf~ n~~ hat~rlam~~~olmas~~ vard~. Zira Zerruk Pa~a Hayrettin
Pa~a'n~n akrabas~~idi.
Ayr~ca bu konu~man~ n seyri valinin karar~ n~~vermi~~oldu~unu gösteriyordu. Frans~zlar~ n dikte etti~i metni imzalayacakn. Nitekim öyle de yapt~.
Meclisin karar~na ihtiyaç duymaks~z~n Frans~zlar~n himayesini kabul etti~ine
dair anla~may~~imzalayarak generale verdi. Verirken "Ben ancak kuvvete boyun e~dim." diyordu.
Tunus beyi olan Vali Mehmet Sad~k Pa~a'n~ n çok zor bir karar verdi~i
Frans~zlarla istemeye istemeye bir anla~may~~bask~~ alt~nda imzalad~~~~anla~~lmaktad~r. Bu karar~~ almas~nda padi~ah taraf~ndan gönderildi~i ileri sürülen telgraf~ n da etkisi olmu~tur.
Tunus valisinin karar verme a~amas~na geldi~i en kritik bir zamanda ç~ kagelen telgraf olay~n~n bir Frans~z tertibi olup olmad~~~~konusu önemli bir
soru olarak kalm~~t~ r. Bu soruya cevap ararken Fransa'n~ n ~stanbul Büyük
Elçisi Tissot'un devletiyle yapt~~~~yar~~malar bir fikir verebilir.
Diplomatl~~~~yan~nda, me~hur bir arkeolog olan Tunus'un antik dünyas~na hayranl~~~~ile tan~ nan Fransa'n~ n ~stanbul Büyük Elçisi Tissot, 1881 y~l~~
ba~lang~c~ndan beri hükümetine art~k Tunus'un ilhak~mn vaktinin geldi~ini
~srarla telkin etmekteydi. Osmanl~~Devleti'nin Yunan meselesi ile u~ra~t~~~n~,
askeri zay~fl~ k ile mali güçlükler içinde oldu~unu ve Fransa'n~n Tunus'u i~gali kar~~s~ nda tehlike yaratmayaca~~n~~ ifade ediyordu. Tissot 28 Ocak 1881
tarihinden itibaren Sultan Abdülhamit'in 1871 fermamna göre Tunus üzerindeki hâkimiyetini kuvvetlendirmek istedi~ini, Hayrettin Pa~a'y~~beyin yerine geçirmek için Tunus'a göndermek ve Tunus'u Bab~âli'nin do~rudan
otoritesi alt~nda idare etmek niyetinde oldu~unu çe~itli yaz~~ve telgraflarmda
Fransa Hariciye Nezareti'ne bildirdi.
Di~er taraftan, Hayrettin Pa~a Osmanl~~ Devleti'nde Tunus'un durumunu en iyi bilen devlet adam~~ olarak tan~n~yordu. Fransa, Sultan Abdülhamit'in Hayrettin Pa~a'y~~Tunus'ta bir unsur olarak kullanmasmdan ve özellikle pa~an~n halk nezdindeki prestijinden yararlanmas~ ndan ku~ku duyu-
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yordu. Nitekim, Tunus konsolosu Roustan'~ n karde~i olup, Petral adl~~ gemisi
ile ~stanbul'a gelmi~~olan Kumandan Roustan Hayrettin Pa~a ile 14 ~ubat ve
8 May~s 1881 tarihlerinde yapt~~~~özel görü~melerde, pa~an~ n Tunus hakk~ ndaki niyet ve görü~lerini, Osmanl~~Devleti'nin tasavvurlar~ n~~ ö~renmeye çal~~t~. Roustan, Hayrettin Pa~a'n~ n Tunus'a gönderilece~i hakk~ ndaki söylentilerin asl~ n~~ kendisine sordu~unda Hayrettin Pa~a böyle bir görevi asla kabul
etmeyece~ini söylemi~ ti. Roustan, Hayrettin Pa~a ile yapt~~~~görü~me sonuçlar~ n~~ raporlanyla Fransa Hariciye Nezareti'ne bildirdi.
Tissot, Hariciye Naz~ r~~ As~m Pa~aya Bab~âli'nin Hayrettin Pa~a'y. Tunus'un ba~~na göndermek niyetinde olup olmad~~~ n~~ sordu. Böyle bir durum
daha önceki taahhütlere ayk~ r~~ olacakt~. As~m Pa~a Bab~âli'nin, Tunus'taki
düzeni hiçbir suretle de~i~tirmeyi dü~ünmedi~ini bildirdi26.
Hayrettin Pa~a'n~ n Tunus'a görevlendirilece~i dü~üncesini geli~ tiren
Frans~zlar bu konuyu daima yak~ ndan takip ettiler. Sad~ k Pa~a'n~ n kendi ç~ karlar~ na yak~ n durmas~ n~~ sa~lamak için de bir tehdit olarak kulland~lar.
Fransa ad~ na General Breur ile Vali Mehmet Sad~ k Pa~a taraf~ ndan
Bardü Saray~'nda imzalanan ve tarihe Bardü Anla~mas~~olarak geçen anla~ma
~U maddeleri kaps~yordu:
Fransa Cumhuriyeti ile Tunus beyi aras~ nda bugün mevcut bar~~,
dostluk ve ticaret anla~malarma bütün sözle~melerin hükümleri geçerli olacakt~r.
~ki taraf aras~ nda istenilen maksada ula~mak için Fransa Cumhuriyet
Hükümeti'nin alaca~~~tedbirlerin uygulanmas~n~~kolayla~t~rmak üzere Tunus
beyi s~ n~ rlar içindeki sahil boyunca düzen ve güvenli~in devam~~için uygun
görülecek yerlerin Frans~z askerleri taraf~ ndan i~galini onaylar.
Mahalli hükümetin güvenli~in korunmas~ n~~ üstlenebilecek bir hâle
geldi~i Fransa ve Tunus askeri elemanlar~~ taraf~ ndan mü~tereken onayland~~~~gün bu i~gale son verilecektir.
Tunus beyi ~ahs~~ ve sülâlesi veya memleketlerinin huzur ve güveni bir
tehlikeye maruz bulundu~u zaman kendilerine daimi surette yard~ m etmeyi
Fransa Cumhuriyet Hükümeti garanti eder.
Fransa Hükümeti Tunus Hükümeti ile çe~itli Avrupa devletleri aras~ nda mevcut anla~malar~ n uygulanmas~ n~~üstlenir.
26 Çetin;

s.339-340.
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Fransa Cumhuriyet Hükümeti taraf~ ndan Tunus Beyi yan~ nda bir sefir
bulunacak, ve bu sefir bu anla~man~ n uygulanmas~ na nezaret ve her iki
memlekete ait ortak i~ ler için Fransa Hükümeti ile Tunus Hükümeti aras~ nda arac~l~k yapacakt~ r.
Fransa'n~ n d~~~ülkelerdeki konsoloslar~~Tunus Hüldimeti'yle vatanda~lar~n~ n menfaatlerini koruyup gözetmekle görevlendirilmi~ lerdir. Buna kar~~l~ k Tunus Beyi de Fransa Hülcurneti'ne bilgi vermeden ve önceden onun
onay~ n~~almadan uluslar aras~~mahiyette anla~ma yapmamay~~taahhüt eder.
Tunus Hükümeti'nin Düyunu Umumiye ödemelerini sa~layacak ve
alacakhlar~ n haklar~ n~~koruyacak surette kurulacak mali te~kilat esaslar~~ve
Tunus Hükümetinin sorumlulu~u alt~nda olarak tahsil sureti daha sonra yap~lacak di~er bir anla~ma ile belirlenecektir.
S~ n~ rda ve sahil boyunda yerle~ik itaatsiz kabilelere bir askeri vergi
konulacak, bu verginin miktar~~ ile Tunus Hükümeti sorumlulu~unda olarak
tahsil sureti daha sonra yap~lacak bir anla~ma ile belirlenecektir.
Fransa Hükümetinin Cezayir sömürgesini silah, mühimmat ve ardiye
kaçakç~l~~~ ndan muhafaza için Tunus Hükümeti Cerbe adas~ yla Gabes liman~ ndan ve Tunus'un bütün güney limanlar~ ndan silah ve mühimmat ithalini
men etmeyi taahhüt eder.
Bu antla~ma Fransa Cumhuriyeti taraf~ ndan onayland~ ktan sonra bir
sureti Tunus beyine sunulacakur".
Tunus'ta bu geli~meler olurken Bab~ali (Osmanl~~Hükümeti) gönderilece~i bildirilen gemilerin yola ç~ kar~ lmas~ na nihayet karar verdi. Girit'te bulunan 3 z~ rhl~~geminin Tunus'a yard~m için hareket etmesi emri verildi. Ancak; yolda, Fransa ile Tunus aras~ nda Bardü anla~mas~ 'n~ n imzalad~~~~haber
alm~ nca gemiler geri döndüler28.
BARDÜ ANLA~MASUNDAN SONRA
Tunus valisinin Fransa'n~n himayesine girmeyi kabul etti~i Bardü Anla~mas~ 'ndan sonra geli~meler içinde öne ç~kanlar~ n alobeti ilginçtir.
Fransa'n~ n Tunus'u himaye alt~na almas~ na çal~~anlardan Ba~vezir Mustafa bin ~smail, Frans~zlar taraf~ ndan önce yak~ n çal~~ma arkada~lar~ ndan
27

Kartaç; s.12-13.

28 a.g.e.; s.341.
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uzakla~unld~. Yaverleri Alkale ve ~bni Zayi hapsedilerek Gabes'e sürüldüler.
Bin ~smail ise Frans~z Parlamentosunda Tunus'un i~galine kar~~~ç~ kan Clemenceau'yu* ikna etmek için Fransa'ya götürüldü. Bir süre Fransa'da kald~ ktan sonra Tunus'a döndü ise de görevinden azledilerek s~n~rd~~~~ edildi.
Daha sonra ~stanbul' a gelerek (1889) burada Fransa'ya kar~~~mücadele edenlerin aras~na kat~ld~~3°.
Frans~z i~galine kar~~~direni~~taraftar~~olan Mehmet Zerruk Pa~a, Tunus
valisinin kendisine kar~~~tutumu üzerine ~ngiliz konsolosundan himaye istedi. ~ngiliz konsolosu bu talebi kabul etti. Bu kabulde onun elindeki kuvvetle Frans~zlara kar~~~hareketinin önlenmesi amac~ n~~güttü~ü daha sonraki
Tunus direni~~hareketi liderleri taraf~ndan iddia edilmi~tir. Ancak ~ngilizler
Zerruk Pa~a'y~~koruyarak ~stanbul'a gitmesine imkan vermi~lerdim. Burada
Tunuslu Hayrettin Pa~a'n~n etraf~ nda olu~an Tunus lobisine kat~larak Fransa
kar~~t~~ çal~~malara kat~ld~".
Tunus valisi Bardü Anla~mas~'n~~imzalad~. Ancak onun kabul etti~i Frans~z himayesini Tunus halk~~kabul etmedi. Büyük çapl~~direni~~hareketleri, isyanlar patlak verdi. Bunun üzerine Fransa Tunus'ta yaln~z Bey ailesini himaye etti~ini ilan etmek zorunda kalarak33 hareketin me~ruiyetini "bey ailesinin haklar~n~~korumak" esas~~ile aç~klamak garipli~ine dü~tü.
Tunus halk~~Frans~z i~galine kar~~~silaha sar~larak ba~~ms~zl~k mücadelesine ba~lad~. Kuzeybauda Fresis, Rabita, Bislate kabileleri liderlerinin önderli~inde Gardimau bölgesinde, Büyükkale ve bunlar~ n arkas~ndaki sahil koyunca General Fergamol ile, Keyrevan civar~nda Cilos kabilesi General Lej-

* Georges Qemenceau; (1841-1929) Üçüncü Cumhuriyet döneminde önemli rol oynam~~~
Frans~z devlet adam~~ve gazeteci. Ba~bakan olarak (1917-1920) itilâf devletlerinin Birinci Dünya
Sava~~ 'ndaki zaferine büyük katk~da bulunmu~~Versailles Anla~mas~ 'n~n çerçevesini çizenler
aras~nda yer alm~~t~r. 1871'den itibaren ulusal meclis ve senatoda parlamenter olarak çe~itli
görevler ald~, ba~ar~l~~çal~~malar yapt~. Çe~itli adlarla gazeteler ç~ kard~. 1879-1887 y~llar~~aras~nda
tutucular~n yan~~ s~ra cumhuriyetçilere ve radikallere yöneltti~i ele~tirilerle tan~nd~. Hiçbir
hükümet görevi kabul etmeyen, ama "hükümet dü~üren" bir ki~i olarak ün kazand~. Zarflam~~~
olan Fransa'n~ n kaynaklar~n~~ tüketen söm~Trgeci politikalara kar~~~ç~karak, yay~lmac~l~~~~
savunanlara kar~~~sert bir muhalefet yapt~. (Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi; Hürriyet
Yay., c.8, s.155-156.)
29 "Ilaç; s.18.
3° Çetin; s.344.
31 Kartaç; s.23.
" Çetin; s.343.
33 a.g.e.; s.23.
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ren ile sava~a tutu~tular, Sfakis ve Suse halk~~Frans~z donanmas~n~n top ate~i
alt~nda direni~e devam etti. Bu ~ehirlere yard~m olmak üzere Cilos kabilesi
on bin ki~i gönderdi. Ayr~ca Nefate ve Hemmame kabilelerinden de yard~m
gönderildi. Tunus kazas~~kalelerindeki Murab~tlar himayeyi kabul eden idareye isyan ederek kasabay~~terk ile sahil memleketlere yard~ma ko~tular34.
Tunus'tan bir görgü tan~~~n~n ifadesini kapsayan bir raporda: "Kabile
reislerinden ~eyh Ali bin Halifenin Gabes'te bulunan Frans~zlar üzerine sald~rarak çok say~da zayiat verdi~i, kendi askerinden yetmi~~be~~neferin ~ehit
oldu~u Frans~zlar~n denizde bekleyen gemilere kaçarak kurtuldu~u, Tunus
vilâyetinin tamamen hercümerc (karmakar~~~k) içinde oldu~u bildirilmektedir.
Ayn~~raporda Frans~zlar~n halka kar~~~tavr~~ve halk~n onlara balu~~m ortaya koyan ilginç bir olay anlaulmaktad~r. "Kayrevana gitmekte olan bir
Frans~z birli~i yolda, reisi Ahmet El Aral olan bir kabileden kendilerine yemek vs. konular~nda hizmet etmek üzere kad~n bulmalar~n~~istediler. Kabileler on gün mühlet istedi. Fakat bu on gün dolmadan Frans~z askerleri üzerine aniden sald~rarak üç yüz elli askeri öldürdüler. Geri kalanlar kaçarak
kurtu1du3s.
Yine o günlerde ajanslara geçilen bir haberde; Sfakis, Gabes ve Cerbe
adas~nda halk~n isyan hâlinde oldu~u, bölgeye Frans~z donanmas~ndan yeni
z~rhl~~gemiler gönderilmekte oldu~u, Sfakis'te ayaldanan halk~n üzerine gemilerden top ate~i aç~ld~~~, burada karaya on bir tabur ç~kar~ ld~~~, Sfakis ciyar~n~n isyanc~lar~n elinde oldu~u bildirilmekte idi 36.
Tunus'ta Frans~z i~gali kar~~s~nda silâha sar~larak vatanlar~n~~savunan
kabilelerden yetmi~~bine yak~n urban~n(da~l~) Gabes körfezine topland~~~,
telgraf hatlar~n~~ tahrip ettikleri, bunlara kar~~~Frans~zlar~n on be~~bin nizamiye on bin Tunuslu süvariden olu~an bir kuvveti vapurla Gabes körfezine
ç~kararak karadan sevk edece~inin ö~renildi~ini 27 May~s 1881 tarihli telgrafi ile bildiren Trablusgarp Komutan~~Hüseyin Pa~a, Frans~z sald~r~lar~ndan kaçan urbanlar~n Trablusgarp taraflarma geçmelerinin muhtemel oldu~unu, bunlara akraba olan Trablusgarp kabilelerinin de kat~labilece~ini, kaçan Tunuslular~~takip eden Frans~zlarla bir sorun ç~kmas~n~n muhtemel ol' Kartaç, 5.17.
" BOA; Y.P.R.K. TKM., 4/46.
36 BOA; YPRK., PT., 1/86.
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du~unu, bunu önlemek için s~n~ r boyunda gerekli tedbirlerin al~ nd~~~ n~ ,
tedbirlerin güçlendirilmesi için baz~~silah ve cephaneye ihtiyaç oldu~unu
bildirmekte idi".
Tunus halk~~ne yaz~ k ki, direni~i bir merkezden yönetecek lider bulamad~ . Direni~leri birbirinden koordinesiz, da~~n~ k ve zay~f kald~~~ ndan
olumlu netice alamad~lar.
Himaye anla~mas~n~ n imzaland~~~~günün gecesi Tunus merkez kasabas~~
ileri gelenleri, Katibi Adil Mehmet bin Ahmet'in evinde topland~lar. Anla~may~~konu~tular. Heyecanl~~anlar ya~and~. Sonra toplant~ya kat~lanlardan Salih Efendi ad~ nda birisi herkesi susturarak önemli bir konu~ma yapt~; "~imdi
ne yapmal~? Hep böyle bekleyecek miyiz? Yoksa daha önce Zerruk Pa~a'n~ n
da kat~ld~~~~bir toplant~da kararla~t~ rd~~~~gibi direni~~azmi ve karar~~ üzerinde
yürüyecek miyiz?"dedi. Uzun tart~~malardan sonra al~ nan karar tam bir lidersizlik örne~i idi. O anda topluluktaki heyecan~, vatan~~ i~galci dü~mana kar~~~
savunmak için al~nan bir karara çevirmek ancak iyi bir liderin yapabilece~i
bir i~~olabilirdi. Ancak bu yap~lamad~ . Karar "Frans~zlar~ n durumunu beklemek" ~eklinde al~ nd~. Bu karar~n gerekçesi ~öyle aç~ kland~: Frans~zlar ya geldikleri yere dönecekler veya memleket içine da~~lacaklard~ r. Birincisi olursa
mesele yoktur. ~kinci durumda ise halk~n iste~ine tabi olunacak, Frans~zlara
kar~~~mücadeleye giri~ilecektir38.
Al~ nan bu karardan sonra da~~lan Tunus'un ileri gelenleri, tekrar bir
araya gelmeyi ba~aramad~lar. Frans~zlar onlara bu f~ rsat~~vermedi.
SONUÇ
1856 y~l~ nda yap~lan Berlin Antla~mas~~ ile Osmanl~~Devleti'ni Avrupa
ad~ na himaye alt~ na alan Almanya ve ~ngiltere, bu anla~ma ile sa~lad~ klar~~
ç~ karlar~ n~~Fransa'ya da kabul ettirebilmek maksad~yla onun Kuzey Afrika'da
öteden beri ilgilendi~i Tunus'taki ç~ karlar~na itiraz etmeyeceklerini bildirdiler.
Fransa buna ra~men iç s~ k~ nt~lar~~nedeniyle Tunus'la ilgilenemedi. 1881
y~l~~ba~lar~ ndan itibaren gerek Fransa'n~n ~stanbul ba~konsolosunun Tunus'a
yönelik ilgileri nedeniyle hükümetini te~vik edici raporlar göndermesi, ge-

37 BOA;

YPRK, ASK., 7/ 43.

38 a.g.e., s.22.
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rekse Osmanl~~ Devleti'nin içinde bulundu~u iç ve d~~~sorunlar~ n~ n dü~ürdü~-ü zafiyet Fransa'n~ n Tunus'a yönelmesine sebep oldu.
F~ rsat kollayan Fransa, Tunus-Cezayir s~ n~ r~ndaki kabilelerin ç~ kard~~~~
olaylar~~ bahane ederek s~n~ r güvenli~ini sa~lamak amac~yla Tunus topraklar~ na girdi. Tunus Beyi'nin Osmanl~~Devleti'nden yard~m isteklerine devlet
gerekli hassasiyeti gösteremedi. Osmanl~~Devleti'nin daha önceden girdi~i
taahhütler, uluslararas~~ ili~kiler ve askeri, siyasi, ekonomik zafiyetleri etkili
yard~m yapma imkân~~vermiyordu.
Ayr~ca Fransa, Tunus Beyi'ne ve Avrupal~~ devledere Tunus'un mevcut
statükosunun Osmanl~~Devleti'ne zay~f ba~larla ba~l~~bir durumda oldu~unu
kabul ettirmi~ tir. Buna göre Tunus Beyi Osmanl~~ Devleti'ne dan~~madan
uluslararas~~ anla~malar~~ imzalama yetkisine sahiptir.
Bu siyasi ortam içinde Tunus'a karadan ve denizden asker sevk ederek
ilerleyen Fransa, Tunus Beyi'ne imzalamas~~için dikte etti~i anla~may~~ imzalatt~ rmakta güçlük çekmedi. Ayr~ca Tunus Beyi'nin güvenini sarsmak maksad~yla, Osmanl~~Devleti'nin onu gözden ç~ kard~~~ n~, yerine Hayrettin Pa~a'y~~
bey tayin edece~ini hissettiren telgraflar da çektirdi.
Tunus Beyi, zor gelse de Fransa'n~ n himayesini kabul etmekten ba~ka
çare bulamad~. Ancak onun bu çaresizlik içinde imzalad~~~~Bardü Anla~mas~ 'n~~halk kabul etmedi. Kabilelerin ba~kald~ r~lar~~Fransa'y~~ uzun süre u~ra~t~r& Vatanlar~ n~~Frans~z i~galine kar~~~savunan halk, da~m~ k bir ~ekilde sürdürdü~ü mücadelesinde ileri gelenlerden lider bulamad~~~~ve gücünü ülke
çap~ nda birle~tiremedi~i için ba~ar~l~~olamad~. Ne yaz~ k ki Tunus'ta Türkiye'deki ATATÜRK gibi bir lider ç~kmad~. Kurtulu~~mücadelesini zafere ta~~ yacak bir lider yoksunlu~u halk~ n uzun y~ llar Frans~z bask~s~~ alt~nda kalmas~ na neden oldu.

