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·TUNUSTA HAKiMiYETİN DAYILARDAN · 
. BEYLERE GEÇİŞİ 

Dı:. MEHMET l.VIAKSUDOGLU 

GİRİŞ. 

. ~undan, ö~ceki bir makalemizde*, Osmanlı idııresi:ıı.deki Tunusta ha
Jillniyetm beylerbeyilerdeİı. da yılara _n.asıl geçtiğ.iıri i:ıicelemiş, bu. arada, d.a yı 
kavraıııı ile ilgili -da yı sÖzüııüıı, Sin. an P aş a'n.m 1574**. yılın,da Tunusta 
bıraktığı 4·000 yeniçeriden he; i 00 n.eferi:ıı.- başmda ki suhaya delalet ettiği yo
luiı.daki~ çok yaygın. bir yan.lışı dllzeltıniş; 100 n.eferin. başmdaki suhayın, 
d ayı değil; h,öl ük h aŞı olduğıİnu, dajılarm 99~ /1591 yılında yeı:ıJ.çeriİeri:ıı. 
Divam basarak böİükhaşıları.ölcİfumeleri:ıı.den. sonra beliren. kÜinel~pn b~şkan· 
İar~ oldukla~mı ve hahl~iy~ti fiiİen. ele geçirdıkıerW belirtıniştik. Dördüncü 
Dayı Yusuf çağmda Vatan. Beyi J.\tiurad'a paşalık geİme~iyle (l041/1631) 
hakiıniyeti:ıı.·' heylere kaymağa haŞladiğma da işaret ~tıniştili:. Bu makalede, 
Tuius · h'alciıniyetiı:i.iıi da yılard an. beylere n. asıl geçtiğini· h.elirti:i:ıeğ~ çaİışaca~ 
ğ~: Koİı.timin. iyice an.laşılabilın0si için., baZı n.ir~ngi n.oktalrıi:üıı h:atirda.tutul-
i:i:ı~sı yeri:ıı.de olacaktfr: · · . 

Bili:ıı.diği üzere, Sin.an Paşa 982/1574. yılında Tuniısu Osmanlı Ülkesi:ıı.e 
katıp İst=:hula dönerken. ,bir Ağa haŞbiığluğuiı.da 4000 yen.içeribıra:ıamştıı. 
Bu yeniçeri Ağasiİltiı. hif.ketİ:ı:üdıi~ı , 8 Ça-\iuş~ ~e iki d.i.kıaci. viırdı2• Uıkeriin 
u~umi hakimi, paşa rüthesindeki Beylerbeyi idi ve ilk Beylerl;ıeyi olarak 
I{a_y dar Paşa .~'u-'abıııııştı3: Dık ed e y~İ gfrven.Iiğirı.isağl~mak ve ~ergiyi top-

... - .-
* Bkz: ı\I. M., .Tunu~ta Dayılann Ortaya Çıkışı, A. Ü. İliihiyat Fakültesi Dergi.si,:·c. XIY 

(1966) s. 189 - 202, Ankara 1967. 

** Adı geÇen makalede Tunusun alınışı, Tunusun yerli kaynaklanna dayanılaral,: 981/ 
1573 te gösterilmiş ve Osmanlı kaynaklanna göre 982 f 1574 te olduğu _belirtilmişti (dipnotu: 
15). Başbakanlık Arşivinde bulduğu bir belge ye dayaıiarakfethiii'982/1.57_4 ie olduğu~ıu bildiren 
Tunusin araştırıcı Abdulcelil Temimi'ye teşekkür ederim. · ·· 

ı al-Miinis, s. ı 79; al-!thôf, C. Il, s. 26. 
2 Aziz Samih ilter, Şimali Afrikada Türkler, C. Il, s. ı25. 
3 Husayn Hoca,Başair,Zayl,s.3,Tunus·ı326Jı90B. . 
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lamak için*** bir de Emir u '1 Evtan: Bucaklar Beyi bırakılmıştı, ilk Bey 
Ramazan'dı4• Böylece Tunusta paşa.J.$: düzeni yerleşti, Tunusa İstanbul
dan paşalar geldi5• 

Bu durum, zilhicce soıı.u 999/20 Ekim 1591 de yeniçerilerintoplantı 
haliııdeki Divana haskın yapıp bir saat içinde 80 bölükbaşı öldürmelerine kadar 
sürdü6• Subay kadrosunu ortadan. kaldıran yeniçeriler hiziplere ·ayrıldılar, 
bu .hiziplerin başkanlarına da yı deıı.iyordu. Gerektikçe, sayılan 300 e yakla
şan dayılar, Kasaha {Tunus kentindeki iç kale) da toplanıp görüşürlerdi. Dayı· 
larm içinde şahsi gücü veya taraftarlarının çokluğu "ile sivrilenler, Tunusun 
fiili hakimi oldu. Hakimiyet sahnesinde beliren. ilk d ayılar Ro d o s 1 u İ h r ahi m, 
Musa, Osman, Yusuf, Usta Murad ve Ahmed Hoca olmuştu7• 

Hakimiyetin Beylere Geçişi 

Yusuf, 1019/1610 yılmda Osman Dayi'nııı. yerine geçince, Bucaklar Beyi 
bulunan Ramazan'ı işinin başında hırakmıştı8• Ramazan Bey R. Şfini 

1022 f Mayıs 1613 te vefat etmiş, Recep adinda bir kardeşi, Sülepnaıı. 

adında bir oğlu ve yetiştirip heylik iŞlerinde kullandığı birkaç kölesi kalmıştı. 
Bunlann herbiri, ölen Ramazanın yerine Bey olmak istedi. Yusuf Da yı, 
·Ramazaiı Beyin katibi Ahfı Şandel'e danişarak kölelerden Murad'ı Bey 
·yaptı. M ur ad Bey, aslen Korsika'lı idi. küçükeıı. efendisi Ramazan Bey 
elinde müslüman olmuştu9• 

Y~suf Da yi, Murad Bey'i, Kaf kenti yÖresinde karışıklıklar çıkaran 
ve hir ara Cezayir-Tunus sayaşma yol açan Şaıı.ıı.fıfoğulları üzerine bir 
ordu ile gönderdi. Murad B'ey, Kafı kuşatarak zaptetti 1038/1628-9. Mu· 
rad Bey, 7 yıldır ayaklal!-mış olan Hamme'yi de 'alılı, Vislil.t Dağı, Amdfın 
gibi yerlerde ayaklananları da sindirdi10• 

Yus ıİf D ayı, yumuşak huylu bir kişi idi, halk," kendisine, bir veli imiş 
gibi, 'Sidi Yusuf' derdi. M ur ad Bey, muktedir, işhilir bir kişi idi. İstanhula 

*** Bey'in işi, milli işleri yürü tm ekti. B ey sözünün, Tunus kaynaklarmda ~4 hiçimin

de yazılmakta oluşu, Doğu Türkçesinde 'zengin' demekolann Bay sözünü hatıra getiriyordu. 
Prof. Dr. Faruk Sümer, Batı'da bu anlamda kullamlışm pek yaygın olmadığını söyleyerek 
bu yıuılışımı düzeltmiştir. Kendilerine teşekkürlerimi sunanın. · 

4 Başiiir, Zayl, s. 3; al-lthıif, II, 27. 
5 al-Milnis, s. 179. 

6 Başiiir, Zayl, s. 4; al-lthaf, II 27. 
7 al-Milnis, s. 180. 
8 al-lthaf, II. 32 . 
. 9 al-lıhaf, II. 35. 

10 al-Mılnis, s. 186, 187; al- lthaf, II, 33. 

l 
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hediyeler göndererek istemesi üzeri üzerine, M ur ad B ey' e 1041/1631 yılında 
paşalık gelmişti11 • Bilindiği gibi, dayıların hakimiyti fiili bir hakimiyetti, 
hukuki ve nazari hakim, paşa rüthesindeki Beylerheyi idi*. Mu;rad Bey'e 
paşalığın geldiği tarihte Tunus Beylerheyi, Başhakanlık Arşivi'ndeki bir kayda 
göre, Mahmud Paşa'dır12 • M ur ad Paşa, Beyliği, oğlu Hammuda 'ya bı
rakmış, aynı yıl içinde vefat etmişti13• 

M ur ad Paşa oğlu Ahfı Muhammad :ı;I ammfıda, Bey olunca, ata
sının katibi Ah u Ş andel'i kiltip olarak kullandı. Beyler, yılda iki kez, ordu ile 
çıkar, yol güvenliğini yoklar, sağlar, vergi toplarlardı. Ordu ile yazın Tunusun 
kuzey bölgesine, kışın güney bölgesine gidilir, o yörelerin vergisi toplanırdı. 
:ı;Iammfıda Bey, 1041/1631 yılında, kış vergisini toplamak üzere ordu ile 
çıktı, güneyeyönelip Kayravan'a geldi, o yörede sık sık ayaklanan Sa'idoğul
ları göÇebe boyunu oradan uzaklaştırdı, Trahlus'a sürdü. Kölesi Ali al-:ı;Ian
naşi'yi Kayravan'a vali yaptı14• :ı;Iammfıda Bey, görüldüğü gibi, Tuıius 
Ülkesi içinde geniş ölçüde tasarrufta bulunuyor, Kayravan gibi büyük bir 
kentin başına kendi kölesini vali olarak bırakahiliyor. Sa'idoğulları gibi ka
labalık bir kahileyi Tunus dışına sürehiliyordu. Tabii , bütün bunları, görevi 
"vergi toplamak, ülke içinde yol güvenliğini sağlamak" olan kişi olarak yapı
yordu, teamille göre Da yı'nm buyruğu altındaydı. Ancak, bu konuda; hatırda 
tutulması gereken şu nokta vardır: Beyler, başlangıçta, bütün öteki ileri ge· 
lenler gibi, Tunu~ Beylerbeyine bağlı idiler. Bölükhaşıların, çerilere çok kötü 
davranması üzerine 999/1591 de çeriler Di':an'ı basıp 80 bölükbaşıyı Öldürün-

ll al-1\funis, s. 186; Başiiir, Zayl, s. 5; 1ıhaf, II, 35. 
* Tuİıus Beylerbeyiliğinde bulunmuş ilk paşalar şuulardı: 

1- Haydar: 982 / 1574 • 983 / 1576 
2- Recep : 893/1576 - C. Ula 984 (Temmuz 1576 

3- Haydar (ikinci kez): 984 /1576 • 986 /1578 • 79 
4- Ramazan: 986 / 1578 - 79 - C. ula 987 / 1579 . 

5- Cafer - : 987 / 1579 • 989 / 1581 
6- Mustafa : 989 / 1581 - 993 / 1585 

7- Hasan : 993 / 1585 - 996 / 1588 

8- Muhmed : 996 / l588 • 999 / 1590 
9- Cafer (ikinci kez): 999 /1590 • 1000 /1591 

10- Hüseyin 1000 /1591 - 1003 /1594 
12 Diviin-ı :E):ümayiın, Ruus Kalemi B,G. Sayı 266, varak 55 a. Bu ruils defteriııdeki kayda 

göre, Tunus R.A. 1041 de Malııııud Paşa üzerii:ıdedir, 1043 C. Abire başlarında eski Cezayir Bey· 
lerbeyi Ahmed Paşaya, 1051 de Diıııyat Sancağı mutasarnfı Ali Paşaya tevcilı,edilıuiştir. 

13 tıhiif, II, 35. 
14 1ıhiif, II, 36, 
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ce, ,başkent Tunwm korumak ve çerilerin işlerine hakmak üzere bir d ayı'ya 
yetkil!'Jr _verilmiştil 5• Yani, dayı'nın h~yeti, "çerilerin işlerine bakmak" 
görev ve yetkisinden doğan, çerilere . dayanan fiili bir hakimiyetti. Bey ise, 
yılda iki kez,. ordu ile çıkıyor, vergiyi topluyor,. ayaklanmış göçebeler .varsa 
onları sindiriyor, tabii ki ün ve nüfuz sahibi oluyordu. Başkent dışındaki hal· 
kın, kendisinden vergi alan, bulunduğu yerde güvenliği sağlayan, kısacası; 
hüküm süren kişi olarak karşısında daima Bey'i bulduğu göz önünde tutulursa, 
Bey'in başkent dışında nasıl bir nüfuza sahip olduğu kolayca tahmin oluna· 
bilir. 

···Öte yandan, Y~suf D ayı, çok geçmederi 1047/1637 de: öldü, yaptırdığı 
Tfuk Çarşısİnın haşindaki ünlü ea:ı:riiiiıin ~vlusundaki türhesiıie gömüldü16

• 

Yuşuf Dayı ölünce, kölelerinin önayak oluşuyla, U s ta. M.urad ;R,-eis 
d ayılığa ge_tirildi. U st a. M ura d çağında halk, en müreffeh hayatı yaşadı.17 

Kendisini öldürrneğe yeltenen bir çeri topluluğunu ortadan kaldıran U s ta 
M ura d D ayı, 1050/1640 yılında eceliyle öldü.18 

Çerilerin uygun görmesiyle, kendilerine yumuşak davranan ·Divan katibi 
Uzun Ahmed, Dayı oldu. Bir ara kitlık oldu, I,Iammfıda Bey~ ve· Yusuf 
Dayıoğlu Ahmed Çelebi, yoksullara ekmek dağıttılarl9• 

Çerilerin çok sevdiği, kendisine bağlı bulunduğu Alımed 'Hoca** 
·Dayı'nın·karşısına çıkmayı uyguiı hulmayaiı I,Iammfıda Bey, hediyeler 
vere-rek D'ıfyıyı kendisine·· çekmeğe, kazalimağa · çalışti20• 

Ahmed Hoca Çağında (1050 fİ640 • 1057 f1M7) Süleynı:an Bey'in 
Ölümüyle, I,Iammfıda Bey'in vatan heyliğinde rakibi kalmadı21• Gücü git· 
tikçe artan :Ş:ammfıda Bey ile D ayİ'nın :;ırasİ, I,Iamide Aşfu adında birisi 
yilzünden gerginleşti ise de I,Iammfıda Bey hu vartayı_atlattı22;. Alımed 
Hoca, 1057/1647 de vefat etti23, 

15 Başair, Zayl, s. 4. ; 1ıhiif, II.: 28. 
16 al-1\!Iiinis, s. 187; 1ıhiif, II. 34. 
17 al-Miinis, s. 187. 
18 al-Miinis, s. 188; Başiiir, Zayl, s. 6; 1ıhiif, II, 38. 
* :ı;Iaınmiida Bey'e l\fuJ;ıaınmad Paşa da denilmektedir; bkz: al Miinis, s:-189. 
19 al-Miinis, s. 189. 
** Hoca, burada, katip manasma olup Uzun Ahmed'fu Divan katipliğlııden kinayeılir. 

Daha. sonra görülecek :olan .'hoca' ünvanli d ayılar ekseriyetle katiplikten gelme dir.,.:· 
• 20 1ıhaf,· II, 38; 39 .. 
21 al-Miinis, -s; 189; Başiiir, Zayl, s: 6; !thiif, II, 36. 
22 al-1\!Iiinis, s. 189. 
23 al-Miinis, s, 190; Başiiir, Zayl, s. 6; 1ıhiif, II. 39. 



TUNUSTA HAK.İi\IİYETİN DA YILARD AN- BEYLERE GEÇİŞİ 177 

Dayı'nm ölümü sırasında imaını .Ahil Ah dillah .Mu]J.ammad Rur
naz, kendisine kelinıe-i şehadet telkin ediyordu. Ölünce ·Burnilz;.orada bek
lemekte olan ileri gelenlerin yanına çıktı. Bekleyenler arasmda dayı adayı 
kötü huylu, çı.sık yüzlü zorba M ur ad Kırık da vardı. İmam, UzunAhmed'in 
ölümünü hildirip, "dayılık'için Hacı Mehmed- L~az'ı vasiyet etti;' dedi, ilcr
leyip Hacı Mehmed'in elini öperek hey'ai etti, oradakiler de ona uydu24: .. 

Hacı Mehmed Laz D ayı, ilk zamanlar Kasaha'da oturdu,. sonra, 

evi yapılınca oraya taşmdı25• Bu dayı, 1063/1653 · yılmda öldü, yerine Hacı 

Mustafa· Laz, Da}-ı oldu26• · 

Hacı Mustafa, Hammuda Bey'in uygun- görüşü ile, onun seçtiği kişi ola
rak Da yı olmuştu. Bu konuda iki rivayet vardır: 

.Bu olaylara (1063 /1653) za:ııian hakınırndan en yakuı. kaynak al-Munis 
(yazılışı: 1092 /Hi81), Hacı :M;~h~edin ölümü üz~rine, ilerl gele~l~~in, Bey'e 
ki~i gönderip danıştıklarını, Bey'in ~y~n görüşü ü~erlıı.e Hacı Mustafa'ya 
hey'at ettnde~ helirtir27~ - - · . · ' · 

İthaf yazarıAhmadh. Ahi'z ziyaf'a gör~ ise, Hac.ı Mustafanın D ayı oluşu 
şÖyledir: Hacı Mehı:ıied D ayı sayrılanmıŞ, sayrılığı uza~Ş, hu a~ada, vergi top
lama zamanı gelmişti. I.Iammuda Bey, kendisinin başkent dışmda bulun
(}uğu sırada DaJı ölürs~, eski dayı adayı M ur ad Kırık,'ın Dayı.olma~mdan 
Çe:k:lııdi, Kasaha Ağası Mustafa Kar.a.göz* ile görüştü, ona Murad'ıp. sert
liğini hatırlattı, kendisinden; Hacı Mustafa Lazm dayı olması için çalış~ 
masın;ı. istedi. maddi karşılık da vad~tti. Mustafa Laz, dürüst ve yumuşak bir 
kişi idi. Hacı Mehmed. D ayı ölünce, Kasaha Ağası M~~tafa KaragÖz, 
Kasaha kapısı önüne bir hasır attı. kılıcını sıyırdı, oturup hekledi. · Murad 

Kırık ve taraftarları gel4ı.~e, Ka~agöz kalkıp niye geldiklerurl sordu. Iyrurad, 
''haşa k4nin ge_çeceğine halrnı.ağa'' d.edi. Karagöz , bunun Divanm işi oldu~ntı 
söyledi, Murad ve. yanındakiler döndü; .Hacı :rt~ustafa. Laz'; çağırtan Kara
göz, onu dayılık makamına oturttu ve hey' at etti23• İthaf yazarı, hu olaylar
dan 'çok sonra- yaşamış· olmakla birlikte· (öl. 1291 /1874) kendisiniiı. köklü ve 

24 Jıhaf, Il, 39. 
25 al-Milnis, s. 190; Başiiir; Zayl, s. 6; ltlıiif, II. 39. 
26 al-Mi'ınis, s. 191; Başiiir, Zayl, s. 6; Jıhiif, II, 39. 

27 al-Mı1nis, s. 191; ~J.J~ }.!ı\9 l:.b J_,:::_ t_)AJ .ı.ij)}l!.~ \_,~ ••• l) 

(( . ~\ ~4 ~i o _ri ~~lA ..\:.M j)(J~....i4 ~6LI 
* İthfif'ta Kara Öküz ( j§ 1 0 _ıl.i ) olarak geçmekte ise de doğrusu, diğer kaynaklarda 

olduğU gibi, Karagöz ( 3.~ • _;; ) olmalıdır. 
28 lıhiif, II, 39, 40. 
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devlet hizmetine önemli kişiler vermiş bir aileden gelmiş olması, anlattık
larının, kendisine bu elverişli ortam içinde? sözlü bilgi olarak intikal edebileceği
ni düşündürüyor ve kabule meylettiriyör. 

Her ne olursa olsun, muhakkak olan 1063/1653 de, Hacı Mustafa'nın, 

:ı;Iammuda Bey'in isteği ve uygun görüşüyle Dayı olduğudur29 ve Ham

muda Bey, yumuşak huylu bir kişinin Dayı olmasma bilhassa dikkat etmiş

tir .. 

Hacı Mustafa'ya hey'at edildiğinin ertesi günü Hammuda Bey se

ferden dönmüş, Hacı Mustafa'nındurumu sağlamlaşmış, dayıhğa istekli olan

ların ümitleri kırılmıştır30 • 

:ı;Iammuda Bey'in durumu, Dayıhğa kendisinin getirdiği Hacı Mus
tafa Laz çağında çoksağlamlaştı, güçlendi. Dayı'ya bir ev veren ve o.nu kendi 
cariyelerinden biriyle everen :ı;Iammuda Bey, durumu uygun görerek İs

tanbul'dan paşalık istedi, o gün,edek o bölgeden Osmanlı Devletine gönderil
hıiş olan hediyelerin en değerlisini gönderdi. Paşalık geldi, fermanda kendisine 
"Paşa oğlu Paşa" diye hitahedilniişti 1068/165831• Böylece, Hammuda Pa
şa'nm durumu bir kat daha kuvvetlendi. Hacı Mustafa, adeta sadece 
D ayı ünvanını taşıyor ve maaşını alıyordu, işlerin çoğu Hammuda Bey'in 
görüşüne göre yürütiilüyordu32• Hammuda Bey, Dayıhğa getirmek için Hacı 
Mustafa'yı seçmekle isabet etmişti. Çünkü, ancak onun gibi gayet yumuşak, 
kan dökmekten hoşlanmaz bir kişinin dayıhğmda hil.lcim.iyeti kendisine kaydı; 
rahilirdi. Gerçekten, Hacı Mustafa, çok uysal ve kan dökmeyi sevmeyen bir 
kişi 'idi; çağında, müftiilere ve Kadı'ya danışıldıktan, fetva alındıktan sonra 
sadeceikikişiöldürüldüJJ, Hacı Mustafa Laz Dayı1075f1665yılındavefat 
etti34• Dayı'nm ölümü üzerine, Must~fa Karagöz, ki.n:i.seye danışmadan,. 
kendi kendine Da yı oldu, kendini kabul ettirdi. 

Heyhetli, yürekli bir kişi olan Karagöz'den herkes korktu, küçük suç

lan hile ölümle cezalandıran bu dayı çağında, bir suçla ittilıam edilenler, 

Tunus'tan kaçtılar, ancak bu dayının ölümünden sonra geri döndiiler35• 

29 bkz. msl. Başair, Zeyl, s. 7. 
3Ö al-Munis, s. 191. 
31 al-Munis, s. 192; Başa ir, Zayl, s. 7; 1ıhilf, II, 36. 
32 al-Munis, s. 192. 
33 1ıhilf, Il, 40. 

34 al-Munis. s. 192; Başilir, Zayi, s. 7; 1thilf, II, 40. 
35 al-Munis, s. 193; 1ıhilf, II. 41. 
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Mustafa Karagöz le fiili hakimiyet, birdenbire, tekrar D ayı'ya geçti. 
K aragöz'ün sertliğinden, korkusundan, işler aks adı. Divan üyelerinin, devlet 
memurlarının çoğu, ondan çekinerek, hiçbir iş göremez oldu. 

:ı;,Iammuda Paşa, 1076/1666 da vefat etti36 Artık, Tunusu en güçlü kişi· 
si tekrar Dayı'dır. Karagöz'ün iki yakını, Sinoplu Ahmet ve Çakal Hü

seyin, yerine geçmek için kl1ndisini ağuladılar37. Çünkü, başa geçmek için, 
Da yı'run ölümü yetecekti. Ancak, K aragöz ölmedi, akü d imgesi bozuldu, ileri 
gelenler, Karagöz'ü hal'ettiler, zilka'de 1077 mayıs 166738. Karagöz, Zilhicce_ 

İ077 /Haziran 1667 de öldü. Karag9z, hal olduğu güıi Sinoplu Ahmea_ıe Ça
kal Hüseyini Tunus kenti dışına sürmüştü, isteklerine kavuşamadılar39, 

Karagöz'ün yerine, ü:iı.lü bir denizci olan Hacı Mehmet Hacıoğlu'na 
Dayı olarak bey'at edildi. Dayı olduğu gün Karagözle karşılaşıp korkan 
Hacıoğlu'nun akü dengesi bozuldu40, bir iş buYl1l'up vazgeçer oldu. İşleri, iki 
Divan katihi, Şaban Hoca ve Mehmed Biçare yürütmeğe başladılar41 • 

:ı;,Iainmuda Paşa oğlu Murad Bey, Divan üyeleriyle, Hacıoğlu'nun 
dtrrumunu görüştü, onun, rulıi dengesi bozuk olarak dayılığa devam etmesinin 
uygun olmadığını söyledi. Orada bulunan kiltip Mehmed Biçare, kinıin dıiyı 
olmasını istediğini sorması üzerine Murad Bey kendisine yakın birkaç kişinin 
adını ileri sürdü. Biçare, Murad Bey'in, da~a kendine bağlı birini getirip 
hakimiyeti tamamen ele geçirmek istediğini anladı. Murad Bey' e işi kolay gös
terip öteki katip Şaban Hoca'ya giderek Murad Bey'in niyetini anlattı, böyle 
bir işin, büyümeden önce, başlangıçta önlenmesinin kolay olacağını söyledi, 
_onu fırsatı kaçırmamağa teşvik etti ve kendisine bey' at etti. Divan üyeleri de 
.Ş ab an Hoca'ya bey' at etti, toplar atıldı42• Ha cı oğlu hal' olundu, 1080 ]1669 
veya 1081 f 167043, 

Murad Bey, durumu öğre~ce, tepki göstermedi, yeni Dayı Şaban 
Hoca'yı kutlamağa gitti. Adete gö:ı:-e Dayı'nın ayağa kalkması gerekirkim 
Şaban Hoca kalkmadı. Murad Bey, kızgınlığını belli etmedi. 

36 al-Mfınis, s. 193. 
37 al-Mfınis, s. 19.3; İthaf, II, 41. 

38 al-Milnis, s. 193; Başair. Zayl, s: 7; "İıhaf'a göre, Karagöz'ün hal'i 1076 /1666 da ise de, 
eski kaynakların verdiği tarihin doğnı olması ihtimali dalıa kuvvetlidir. 

39 al-Milnis, s. 193. 

40 lıhaf, II, 43. 
41 al-Milnis, s. 194. lıhaf, II. 43: 
42 lıhaf, II, 43, 44, 

43 al-Munis, s. 194; Başair, Zayl, s. 8; lıhaf, II; 43. 



180 l\IEHl\lET 1\IAKSUDOGLU .. 

Dayı, işleri yumuşaklıkla yürüttü, halka :k:endini sevdirıneğe çalıştı44 : 

öte yandan, Murad Bey, D ayı'nın karşısmadikilmedi,onu kendine çekrneğe 
çalıştı. Bu arad"a Ş ah an Da yı'ya bir · ev satın, aldı. Tabii, bu · dostça 
ilişkiler görünüşte idi. Dayı da, Bey de tek haşıııa hakim olııı~k istiyordu. 
Öyle ki, D ayı, Murad Bey yerinelıaşka birini Bey yapınakistecİi46• Mu
rad Bey, kiş vergisini tophiınak için ordu ile çıkmıştı. Durumu ·öğren.i:ıice, 
kimseye bii-şey demeden 1082 /1671-72-_kiŞmda Tup,usa y~neldi. M ura d. Bey 
Tunusa yaklaşmcl:ı,, ileri gelenler, adet üzra kendisini kar,şılaınağa çılit:i. Bey, 
huıılar arasında, Ş~han Ho~a'ılııı birkaÇ yakiıımi tutt~dtr.47• Divan üye~ 
lerine mektup yaza~ak · Da yı'nm kendisi.rib karşı oİan tutumul:ı.dan şikayet etti 
DaycŞaban Hoca, M ur ad Bey'in gönlünü alıııak için ileri gelenleri gön-

. derdi, niyetini inkar.etti. Miırad' Bey; ileri gelenlerle. Ş·ahan ·Hoca'mn 
hal'ini konuşup kararlaştırdı. Divan üyeleri, Şahan Hoca'yı dayıkitan hal'etti 
14 Zilhicce .1082/16 Nisan 1672. 

Tunus yakiıılart:ıi.da, orduda, Divan üyeleri Men teşeli Hacı MehDi ed 'e 
hey'at ettiler, elini öptüler, Bey önünde Dayı'iun elini öpıne adeti o. gün
denbe;ri devam etti. Menteşeli'yi dayılığa Murad Bey'in uygun gördüğü· 
muhakkaktır -çünkü D .ivan üyeleri, Şahan Hoca'yı hal' edince. hujrruğunda bir 
ordu -bulunan M ur ad Bey, o a~da en sözü.geçer kişi idi. D ayı olacak kişiyi 
onun uygun· görmesi şarttı. Tabii ki Murad Bey, dayılığa, ·yumuşak, söz 
dinler, hatta aciz J;ıirisini -ııygun görecekti. Nitekim, Men te ş eli'nin dayılığı 
süresince hiçbir işe karışına dığı, sadece ün van ve maaşla yetindiği · görülüyor48• 

Eski Dayı Şahan Hoca; K:asaha'dan evine çıktı, sırasiyle Ra's-u't Tabi
ya'y~, Ra's-u' Cahal'e Zagvan'a gönderildi, Zilka'de 1083 jŞııbat 1673 ·de 
öldü Thnus'a geitirilip göıiıüldü49 •. 

Kuvvetli bir şahsiyet alınadığı anlaşılan Menteşeli'nin, başlarına kukla 
gibi dikilıııiş olniası; Çerilerin hoşuna gitmedi: M ura d B ey, ordu ile· güneye 
çı!anca, Menteşeli'yi küçümseyeıl., öte yandan, Murad Bey'iıi tek.haş~a 
hakim olınasıiı.ı istemeyen çetiler ve bazı Divan üyeleri, 17 Zilka'de 1083 j7 
Mart 1673 de Kasaha'ya girip Menteşeli'yi hal' ettiler. Eski yerli kaynaklar, 
Menteşeli'nin hal'inde, o zaınanııı Tunus Paşası'na. ~anışıldığmı heİirtmekle 
birlikte, bu Beylerheyinin adını verıneınektedirler0 • 

'>4. !ılıiif, II. 44. 
'15 al-Munis, s. 194. 
47 al-llfiinis, s. 195. 
48 al-11funis, s. 195; !ılıiif, II, 45. 
49 !ılıiif, II, 45. 
SO al-Munis, s. 195; Baştiir, Zayl, s,, 8. 
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Zagvan.'a gönderilen. Men.teşeli; orada ölün.ce, Tun.usa getirilip gömüldü51 • 

Men.teşeli'yi hal'eden.ler, Hacı. Ali Laz'ı Dayı yaptılaı:. Mıırad Bey'in 
kardeşi Mulıammad al-Hafsi, Tun.ustan. kaçarak kayravaıı yöresinde 
Bey'le . görüştü, olanları an.lattı. 

Tunus kentindekiler lVIurad Beyi aziedip Melımed Ağa'yı Bey yap
tılar, yeni Bey, T1mus çarşılarmda dolaştı52• 

Murad Bey, ülkenin çeşitli yerlerinden. topladığı kuvv~tlerle geldi, 
Mehmed .Ağa ile Mellisin yöresinde yapılan. savaşı kazandı, çerilere aman 
verdi, Memi Cemel'i Dayı yapm.alarmı huyurdu53. . 

Memi Cemel'e Divan'da hey'at olun.du. Yeni Da)rı, Kasaha'ya kapan
mış olan Hacı Ali Laz ve Mehmet Ağa ile yanındakilere aman. verildiğini bildir
di çıktılar, Veli S-eyyidi M u h riz b. H alef'in türhesine sığmdıla~sa da öldürül
düler. Murad Bey'in , kendisine muhalif olan.l~~ı sindirme ve öldürme işi 
bir ay ~ürdü 54• Böylece, Tunusta, artık görün.üş ve gerçekte, hiçim ve özde 
hakiııı tek kişi Bey oldu, Bey'in durumu sağlaın.laştı. Dayı, Bey'in istediği 
kişi olmuştur ve Beylerheyinin bu olaylar sırasında, adı hile an.umamaktad~r. 

M emi C emel, 1084/1673 de Dayı olmuştu. İlk zamanlarda bütün. iş
ler, Bey'in isteğine göre yürütülürdü, sonradan. durum yine değişti. Memi 
Cemel'in duruinun.un. güçlen.mesinde, Miırad Bey'in çok geçmeden., C. 
Ola 1086 /Ağustos 1675 de ölümün.i.in.55 elbette büyük bir payı vardır. Çün.kü, 
MuradBey ölün.ce; oğlu Mulıammad, Bey olmuştu56 ama, çok geçmeden, 
ken.dishıi kıskanan amcası Muhammad al-Hafsi, Bey'in kardeşi, kendisinin 
daha önce oğul edindiği Ali'yi kışkırttı. Ali, ordu ile çıkma işinde, ağası Mu
hammad Bey ile ortak olmayı istedi. Bu istek, heyleri birbirine düşürerek 
güçlerini azaltmak, böylece dayıhğı güçlendirmek isteyen. M emi. C emel'in 
~:ıine geldi. Murad Bey'in iki oğlu arasında~ an.laşmazlığı görüşmek üzere, 
Divan., 26 Recep 108() /17 Ekim 1675 de topl~n.dı. Ali, "Hak, bizden. da,ha yaşlı 
olan. amcaJ!llzındır" dedi. !)ivan., bu isteği kabul edip Muhammad Bey'i 
haletti, amcası Muhamm~d al-Hafsi'ye bey'at etti57• Böylece, Muradoğul
ları han.edaıu üyeleri arasmda anlaşmazlık çıktı, çok uzun. süren. savaışlar 

51 Başair, Zayi, s. 8; lıhaf, II, 45. 
52 al-Miinis, s. 196; lıhaf, II. 45. 

53 al-lviimis, s. 197; lıhaf, II, 46. 
54 aki\!Iunis, s. 197. 

55 al-1Wiinis, s, 197; Başair, Zayl, s. 9; lı!ıaf, II, 47. 

56 al-Munis, s. 197; lıhaf, II. 47. 
57 al-Miinis, s. 197, 225; lıhaf, II, 47, 48. 
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oldu. Bir ara .Ali Bey, sonra Muhammad Bey hakim olur gibi oldu. Muhammad 
al-Hafsi, Osmanlı. Devlet'inden paşalık alarak geldiyse de hakim ·olamadı. 
Daha sonra, aynı hanedanda Ramazan ve Murad Beyler başa geçti. Bu hane
dandan son Bey Murad, çok kan dökücüydü, bunun için kendisine "(A) bu 
Bale" (Pala babası) denirdi Murad Bey Tunus ordusunu, savaşmak için 
Cezayire götürürken, yolda, İbrahim Şerif ve arkaşiarı tarafından öldürüldü, 
Muradoğulları hanedam sona erdi 1114/170258• Ordu, İbrahim Şerif'e 13 
muharrem 1114 /lO Haziran 1702 de hey' at etti59• İbrahim Şerif _Bey, işleriiyi 
yürüttü, bir müddet sonra, Murad Beyin 1113/1701 de dayılığa getirmiş ol
duğu Kahveci Mehmed'i azletti, Kara Mustafa'yı Dayı yaptı, kendi 
katibi Sarı Mehmed Hoca'yı Kasaba Ağası yaptı Safer 1114/Temmuz 1702. 

İbrahim Şerif Bey, C. ô.hira Ill4/Ekim 1702 de Kara Mustafa'yı 
dayılıktan azletti, başkasım dayi yapmadı, bu görevi de üzerine aldı60• İbrahim 

Şerif, böylece, dayılıkla heyliği kendinde toplamış oldu. İbrahim Şerif'in gücü, 
kendisine, Osmanlı Devleti'nden paşalık da gelmesiyle 61 büsbütün arttı lÜ5 
1703-4. Böylece, Tunus'ta nazari ve fiili, hukiki ve gerçek tek hakim ihra
lıini Şerif oldu. İbrahim Şerif, daha önce, Murad Bey'in hu·yruğuyla İstanbula 
gitmişti. İstanbuldaki yetkililer, Tunustaki iç karışıklıklar hakkında bilgi 
sahibi olınuşlardı. Osmanlı Devleti'nin, Tunusta düzen istediği muhakkak 
olduğuna göre, İbrahim Şerif Dayı Bey'e gelen paşalığın, Tunustaki 
bütün yetkileri İbrahim'in şahsında toplamağa yanyacak üçüncü sıfat, yani 
heylerheyliği olduğu aşikardır. Yoksa, İbrahim Şerif gibi muktedir, dayı
lık ve beyliği şahsında toplamış bir kişiye bir de paşalık verirken, çoktanberi 
fiili hiçbir gücü kalmamış olan beylerheyiliğinde başka bir şahsı tutmanın ma~ 
kul bir sebebi olamıyacağı asnktır. 

İbrahim Şerif, çok geçmeden, ötedenberi Garp Ocakları arasında 
eksik olınayan savaşlardan birinde, R. Avvall117 /Temmuz 1705 te Cezayir 
ordusuna tutsak62 düşmeseydi, Tunusta iç düzenin devam edeceği, Paşalık . 
Dayılık ve Beylik, onun gibi cesur bir kişide toplanmış olduğundan, hükmünü 
kolayca yürütchileceği tahmin olunabilir. 

İbrahim Şerif tutsak düşünce, Divan üyeleri, kahyası Ali oğlu Hüseyine 
bey~ği adeta zorla kabul ettirdiler, kendisine hey' at ettiler 20 R. Avvall117 /12 

58 Muhaınınad as-Sarrac Al-Hulal, Il, lll b; lıhô.f, ll. 78; Başair Zayi, s. 9. _ 
59 lıhaf, ır. 78. 
60 al-Hulal, Tunus, Ahmadiyya 4968, ll, 112 a; lıhfif, II, 81. 
61 al-Hulal, ll 7 a; lıhaf, Il, 81. . 

62 al-Hulal, II, 120 a; lıhaf, II. 83. 
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Temmuz 1705. Aynı gün, Kasaba Ağası Mehmet Hoca'ya Dayı olarak bey' at 
olundu63. Mehmet Hoca'nın Dayı oluşunu çeriler istemiş, Hüseyin Bey, on
larm gönlünü kazanmak için muvafakat etmişti. Kasaha kapısı önünde önce 
Hüseyin Bey'e bey'at olunmuş sonra, onun huzurunda, çeri ileri gelenleri 
Mehmed Hoca'nın elini öperek. hey' at etmişlerdi64• 

Cezayir ordusu, Tunusa gelip kenti almak istedi, kanlı savaşlardan sonra, 
19 C. Ahira lll 7 /lO Ekim 1705 gecesi çekilmeye başladı. Hüseyin Bey, ka· 
çanlan kovalayarak geri döndü65• 

Cezayir ordusu çekilince, çok geçmeden, Dayı • Bey rekabeti canlandı .. 
Çeriler, ocaklılık ruhuyla Dayıyı tutuyorlardı. Bey, ise," başkent dışındaki 
halkla daha sık temas halinde idi. üstelik, ülkenin miliyesi onun elinde idi. 

Hüseyin Bey, çerilerin Dayıya bağlılığını bildiğinden, Mehmet Hoca'nın 
karşısınadikilmedi, haşhuğlan, başkent ileı;i gelenleri ni hediyeler vererek ken
disine çekrneğe çalıştı. 

Tunusun batı yöresindeki Bace şehri ileri gelenleri, Cezayir ordusunun dö
nüşü dolayı,siyle Dayıy-ı kutlamağa geldi. Dayı, kaçan Cezayir ordusuna yiye
cek vermelerİ.J?-den ötürü onlara çıkıştı ve hapsetti. Hüseyin Bey, bu heyetin 
salıverilriıesini istedi. Mehmed Hoca dinlemedi66• 

Dayı, hazılarının da kışkırtmasiyle, Beyi ortadan kaldırınağa karar verdi. 
Dayının küçük kölesi Çelebi, konuşulanları, Dayı'nın niyetini Hüseyin Beye 
bildirdi. 

Bey, pusatlarını kuşandı, tan atarken bağlılanyla Kasaha kapısına gel· 
di, kapı açılmca, Dayı'nm huzuruna girdi "Fahs yöresindeki göçebeler karı· 
şıklık çıkarınışlar, iş büyümeden hastırmak gerek, çıkmak için izin isterneğe 
geldim" dedi. Dayı, Bey'i orada tutturamadı, izin verdi. 

Hüseyin Bey, Tunus şehrinden çıktı, güneye yöneldi, çevresine pek 
çok göçebe yığıldı67• Dayı, nlemayı ve ileri gelenleri, donrnek için ikııa etmek 
üzere Beye yolladı. Bey, Dayı'nm kendisine karşı niyetini anlattı. Gelen heyet 
de, Dayı'nm Bace şehri ileri gelenlerinden 7 kişiyi asınış olmasından68 dolayı 

ona kırgm ve kızgİndı. Bey, bu heyetle, İbrahim Şerif'in aziettiği Kara Mus-

63 Mnhammad as-Sarrac, al-Hulal, Tunus, Ahmadi.YYa 4969, III, 3. a; lıhaf, II. 87, 
64 lıhfif, Il, 87. 
65 al-Hiılal, III, 10 b; lıhfif, II. 90. 
66 al-Hulal, III 15 b; lıhfif, II, 91. 
67 lıhfif, II. 92. 
68 al-Hulal, 16 a; Jıhfif, II 92. 



184 l\IEHlllET l\IAKSUDOGLU 

tafa'nın dayı olmasını görüştü, kabul ettiler. Hüseyin Bey, -Monastır şehrinde 
tutukbulunan Kara Mustafa'yı getirterek -Dayı yapı lO Ramaian 1117/26 
Aralık 170569• -

Öte yandan, Tuıiustaki _yeniçeriler,- Da-y-ı_- Mehmet- Hoca'dan ulfıfelerini 
istediler. Para olmadığı için oıiları bir müddet oyalayan D ayı, hlı: gün hep~ 
sini Kasaha Meydanına topladı, maaş isteyenin yağıyla savaşa çıkmasım istedi. 
Çeriler kızarak,- hep bir ağızdan hal'ini istediler _15 Ramazan 1117 /1 Ocak 

170670
• Atlılar Beye koşarak kendisini Tunusa çağırdılar halk da karşı~ 

lamağa çıktı. Mehmet Hoc_ıı, Veli Seyyidi Ahmed h. Arus zaviyesine sığmdı. 
Çerile:r onu za--:-iyeden çıkardılar, Bey' e götürürken- yolda, Mellasin'de ö!dÜ!üp 
haşı:ıi.ı _kestiler11• Adet üzre haşm te~hiri tabii iken, Bey, teşhir ettirmedi72, 

. . . .. . . / . , .. 

Daha önce, Me~et Hoca, C(}zayirlilerin salıverdiği _İbrahim Şerif'i, 
başageçirmekiçin çağırnııştı73 • Hüseyin Bey, Tuni.ısa_gelmekte olan İbrahim 
Şerif'i ııiİe ile öldürttü74• Tun~s şehri iÇlıı.de ikamet etmeyi tehlikeli gördüğü 
anlaşılan Bey, yakm bir mesafedeki Bardo'ya taşmdı, orada oturdu75• Os
Osmanlı Devleti'ne bağlı Tunus- ilikesirideki ikinci haıiedanm kurucusu olan 
Hüseyin Bey'den sonra gelen bütün he)rler. Bardo'daki sarayda oturdular. 

Hüseyin Bey, Dayı'nııi öldürme yetkisin~ son yerdi. Artık-Dayı,_kadı~ 
larm verdiği ölüm cezasmı, Bey'in tasdilci ve ve huyruğiı üzerine yerine geti~ 
recekti. Artık HüseYin Bey, Tunus~ söz götürmez Iıahlİni idi. Önceleri~ oğlu 
olmadığmdan ağası Mehmed'in oğlu Ali'yi oğul ediiı.ıniş, onu iyi yetiştiriniş ve 
vergi toplamağa çıkan ordunun başma getirıniştF6 • Bir Tunus geıniskin ele 
geçirdiği Ceneviz geiiıisinden çikan tutsaklar içinde genç bir kız vardı; Ruseyin 
Bey müslüman olan bu kızla evlendF7

• Bu kadmdan; Mehmed, Ali, Mahmud 
ve Mustafa adlarındaki oğulları doğdu78 • Bü}rük oğlu Mehriıed büyüyünce, 
Hüseyin Bey onu, bir hakıma fiili veliahdlik demek olan ordu ile çıkıp -vergi 

toplama işiniıı haşma getirmeyi düşündü 1137/1724- 25. Bu iş~ yapagelen ye
ğeni ve evlatlığı Ali için, Osmaıılı Devleti'nden paşalılc istedi. Paşalı.Ji: h~yrul· 

69 al-Hulal, III; 17 a; fıhfif, ıı: 93. 
.70 al-Hulal, II 17 b; 1ıhfif, II, 93. 

--- - . 7L al-Hıılal, III, 25 .. b; 
7? tıhfif, II, 94. 
73 al-Hıılcil, III, 16- b; tıhaf, II, 93. 
74 al-Hulal, III, s 25 b; 1thfif, II, 94; al-Baci al-l\Ias'fıdi, al-Hıılasa, s. 119, -Tfııiis-1323. 
75 tıhfif, II, 95. 
76 tıhfif, II, 98. 

77 l\fuhammad Şagir b. Yusuf, al-Maşra, Tunus, Abmadiyya 6557, 6 a. 
78 al-Maşra, 6 b. 
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tusu ve kaftan gelince, Ali'nin paşalığı toplar atılarak ilan olundu. Hüseyin~

Bey,· Ali Paşa'yı satın. alarak onarttığı Ramazan Bey'fu evine yerleştirdF9• 

Ali ise~ işlerde sözü geÇmeyen, kukla durumunda bulunan paşalığa geirilinesine 

hiÇ memnun olınamıştı, bir kolayını bularak kaçtı Recep 1140 JŞubat ı 728 ve 

ayaklandı 80. 

Dayı Kara Mustafa da ll39 Jı 726 da ölınüş, Hüseyin Bey, kendi imaını 

Hacı Ali Laz'ı dayılığa getirnıişti81 . Ali Paşa ile amcası Hüseyin Bey 

arasmda uzun süren savaşlar oldu. Artık heylik iyice yerleşnıişti. başa 

geçme mücadelesi B ey ailesi fertleri arasmda idi. Sonunda, Ali Paşa oğlu 

Yunus, Hüseyin Bey'in başını, Kayravan yakınmda kesti, S afer 1153 f _Mayıs 
ı74082 • ' 

Ali Paşa Bey,_ Hacı Ali Laz'ı önce dayılıkta bırakmış, sonra Matur'a 

sürmüş, Kasaha Ağası Mahmud'u Dayı yapmıştı. 

Daha sonra, Hüseyin Bey oğulları Mehmed ve Ali Beyler, Cezayir 

ordusuyla geldiler, Tunus ordusu yenildi. Cezayir ordusu başbuğu Hasan, 

Ali Paşa'yı bağdurdu Zilhicce sonu 1169/25 Eylül ı 756. Artık hakimiyet ta

mamen Beylerdedir. Öyle ki Mehmet Bey, Dayı Mehmed Kazdağlı'yı Kay

ravan'a sürdü, sonra orada hoğdurttu, onun yerine Moralı Hasan'ı Dayı 
yaptı83 

Mehmed Bey'e, İstanbuldan paşalık da gönderilmiş, o sırada, ı4 C. Sa
niye ll 72 Jı2 Şubat ı 759 da Mehmed Bey ölünce, yerine geçen kardeşi Ali 

Bey, Paşa olınuştu84• 

_Artık Dayı, diğer birçok görevliler arasında, sıradan bir memur iıİi. 

Bey'in istediği, uygun gördüğü biri Paşa oluyordu. Buna bir misal olarak 

ı23ı Jı8ı6 yılında, aynı hanedandan Hüseyin Beyin, oğlu Mahmud'u 

paşa yapması, İstanbul'dan gelen kaftanı töreııle ona giydirnıesi85 anıla

hilir. 

79 al-1\:Iaşra, 7 b. 
80 al-Maşra, 12 a; 1ıhô.J, Il, 106. 

81 tıhaf, Il, 105. 
82 al-Maşra, 81 b; 1ılıiif, Il, ll4. 

83 al-Maşra, 137 a; 1thô.f, II, 156. 
84 Vezir :ı;Iammfıda b. Ahdilaziz, al-Kiıiibııl Biişi, Tunus, Abmadiyyıı:6553, ,I, .4 a.· .. 
85 1ılıiif, III, 122 . 
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Zamanla, Bey'in Dayı'yı azietmesi gayet tahü bir olay haline geldi. 
Sözgelimi, Ahmed Bey, 23 C. Saniye 1258/1 Ağustos 1842 de Dayı Trablus
lu Mustafa'yı azletmiş, yerine baş Hanha AhmediDayı yapmıştı"86.Tunusta 

son Türk Dayı Köşk Mehmed 21 Safer 1277/8 Eylül1860 da öldü. Onun 
yerine, Başkent çerileri Mirlivası Selim, Zaptiye Reisi ünvalllyla tayin 
olundu87• 

86 lıhôj, IV, 62. 
87 lıhô.f, V, 42. 
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