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HÜSEYiN PAŞA, Tunus Beyi
(ö. ı 152/1 739)
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Tunus'ta hüküm süren
Hüseyni hanedanının kurucusu

(1 705-1 735).
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Babası.

Girit'in Kandiye şehrinden gelrivayet edilen ve Tunus'ta uzun zaman Arap kabilelerine karşı yaptığı çarpışmalarla şöhret kazanan Ali et-Türki
adlı bir Osmanlı sipahisidir. Hüseyin Tunus
beyleri Mehmed, Ramazan ve Murad'ın
dönemlerinde tecrübeli bir asker ve idareci olarak temayüz etti. Muradller sülalesine son verip ( 1702) dayı, bey ve paşa
unvaniarını şahsında toplayan İbrahim
Şerif zamanında önemli bir kumandan
old u ve 1116 (1704) Tunus-Cezayir savaşı esnasında sipahi ağalığı görevini yürüttü. Cezayir beylerbeyinin Tunus'u istilası ve İbrahim Şerif'in esir düşmesi üzerine ileri gelenler ve ocak ağalarından oluşan emaret meclisi (divan) 20 Reb'iülewel
1117 (12 Temmuz 1705) tarihinde Muhammed Hoca'yı dayı, Hüseyin'i de bey seçti.
Hüseyin Bey, aynı yıl Cezayirliler'in saldı
rısını püskürttükten sonra Muhammed
Hoca'yı ve serbest bırakılan İbrahim Şe
rif'i öldürtüp Tunus'un idaresini tek başı
na ele geçirdi (ı ı I 7/1 705) . istanbul'daki
Osmanlı idarecileriyle kurduğu iyi münasebetler sayesinde kendisine paşalık unvanıyla birlikte Tunus beylerbeyiliğinin v~.
rilmesi (ı 708) nüfuzunu daha da arttırdı.
diği

Başlangıçta çocuğu olmadığından yeğeni

Ali Bey'i kendisinden sonra beyliğe aday
göstermesine rağmen daha sonra bir cariyesinden çocuğu doğunca meclisi toplayarak iktidarın kendi çocuklarına intikali
için karar aldırdı (I 710). Böylece Tunus'ta
kısa bir kesintiden sonra 1957'ye kadar
hüküm süren Hüseynl hanedanı kurulmuş oldu.

Tunus Beyi
Hüseyin
Paşa'nın

temsili
birresmi
(Atilla
Çetin
fotograf
arşivi)
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Hüseyin Paşa'nın otuz yıl süren iktidaiki dönemde incelemek mümkündür.
1705-1729 arasındaki ilk dönem sükunet
içinde geçti. imar işleriyle bizzat uğraşan
Hüseyin Paşa iç karışıklıklar sırasında zarar gören Kayrevan'ın surlarını yükseltti;
birçok camiyi ve su yollarını tamir ettirdiği gibi pek çok köprü ve sarnıçla Tunus,
Sefakus. Kafsa. Nefta ve Sus şehirlerin
de cami ve medreseler yaptırdı. Halkın
vergi yükünü hafifletti. Yakın yardımcıla
rından biri Raynaud adlı bir Fransız olan
Hüseyin Paşa Avrupa ülkeleri ile iyi münasebetler içerisindeydi. Osmanlı Devleti'nin himayesi altında Fransa (1710, 1728).
ingiltere (ı 716) , ispanya( ı 720), Avusturya (ı 725) ve Hollanda ile (ı 728) deniz ticareti ve korsanlık konusunda ikili antlaşmalar yaptı. Ancak Tunuslu korsanlar
faaliyetlerini sürdürdüler, hatta Fransa
1728 ve 1731'de Goletta önüne donanma
göndererek bu durumu protesto etti.
rını

1729-1735 arası. Hüseyin Paşa'nın bütün gücünü iktidarını koruma savaşına
harcadığı dahili karışıklık yılları dır. Hüseyin Paşa ' nın , on beş yıl önce emaret meclisinden çıkarttığı iktidarın kendisinden
sonra çocuklarına geçeceğine dair karar
çerçevesinde büyük oğlu Mehmed'i resmen veliaht tayin edip ülkede yılda iki defa yapılan vergi toplama işiyle görevlendirmesi yeğeni eski veliaht Ali Bey'in infialine sebep oldu . Hüseyin Paşa, Sultan
lll. Ahmed ve sadrazamı Damad İbrahim
Paşa'ya müracaatla Tunus beylerbeyiliğinin yeğeni ne verilmesini sağladı ( ı I 38/
ı 725). Ancak İstanbul'dan gelen paşalık
fermanı ve kaftan Ali Bey'in hoşnutsuzlu
ğunu gidermeye yetmedi. Çünkü beylerbeyilik sadece isimden ibaret bir makamdı. Asıl güç ve nüfuz ise Tunus Ocağı beylerinin başında bulunan ve vatan beyi olan
amcasının elindeydi ve ondan sonra bu
görev çocuklarına geçecekti. Bu durumu
kabullenemeyen Ali Paşa. oğlu Yunus'la
birlikte bazı kabileleri de ayaklandırarak
Cebelüssalat mevkiinde direnişe geçti
(ı 729) . Hüseyin Paşa'nın karşısında yenilince de Cezayir' e kaçtı (İlter. 11. 24, 3 ı) ve
1734'e kadar orada ka ldı. Babıali, Ali Paşa ile oğlunun istanbul'a gönderilmesi
için Cezayir beylerbeyine emir verdi. Fakat
em re uyulmadı. Cezayir Dayısı Kör Abdi,
Hüseyin Paşa ile anlaşarak kendisini hapse attırdıysa da halefi İbrahim serbest bı
raktı ve onunla birlikte Tunus toprakları
na girdi. Emrindeki Arap birliklerinin bir
kısmı tarafından terkedilen Hüseyin Paşa. 4 Eylül 173S'te Simence'de mağlup
oldu ve Kayrevan'a çekilmek zorunda kal-

dı.

Böylece Ali Paşa hem beylerbeyiliği
hem de vatan beyliğini ele geçirdi; yardı
mını gördüğü Cezayir dayısına da daha
önce söz verdiği gibi yıllık haraç ödemeyi
taahhüt etti. Bu sırada Hüseyin Paşa Kayrevan 'da kuwet toplayıp tekrar saldırıya
geçerek Ali Paşa'nın oğlu YGnus'u yendi
(3 Kasım I 735) ve Tunus surlarına kadar
ilerledi; fakat şehri kuşatma cesaretini
gösteremeyip tekrar Kayrevan'a çekildi.
Kayrevan'da beş yıl kuşatma altında yaşayan Hüseyin Paşa. 16 Safer 11 S2'de (25
Mayıs 1739) şehrin düşmesi üzerine Cezayir'e kaçarken yakalandı ve Yunus tarafından öldürüldü. Bu gelişmeler karşısın
da fiilen bir şey yapamayan Babıali . Ali
Paşa'nın beylerbeyiliğini ve Vatan beyliği
ni kabul ve tasdik etmek zorunda kaldı
(ı 739). Hüseyin Paşa'nın oğulları Mehmed
ve Ali beyler sahil şehirlerinde tutunmaya çalıştılarsa da bir sonuç elde edemediklerinden Cezayir'e çekildiler (bk. HÜSEYNILER).
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Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde
kalan Karinabad kasabasına bağlı Mollaşeyh köyünde doğdu . Babasının adı Hacı Hasan'dır. Raci Efendi, memleketinde
başladığı tahsilini istanbul'un çeşitli medreselerinde tamamladı. Tasawuf terbiye-

HÜSEYiN RACi EFENDi
sini. Çırpan'da kütüphanecilik yapan ve
daha sonra şehid olan Nakşl şeyhi el-Hac
İsmail Efendi'den aldı. Birçok mektepte
hoca ve müdür olarak görev yaptı. Doksan üç Harbi devam ederken başlayan büyük göç sırasında Eski Zağra'dan ailesiyle birlikte önce Edirne'ye, oradan da istanbul'a gitti (28Ağ ustos I 877) Eski Zağ
ra ve çevresinde olduğu kadar istanbul'da da sevilip sayılan Raci Efendi bu sıra
da diğer muhacirler gibi oldukça sıkıntılı
günler geçirirken Eski Zağra'da ve göç
sırasında başından geçenleri kaleme aldı.
Raci Efendi'nin göçten sonra istanbul'da
çok kalmadığı anlaşılmaktadır. 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antiaş
ması ile, Ruslar ve Bulgarlar'ın büyük zulümler yaparak işgal ettikleri bölgenin
Eski Zağra sancağının da bulunduğu güney kısmında Rumeli-i Şarki Vilayeti kurulunca 1879 Eylülünden itibaren muhacirler eski topraklarına dönmeye başladı
lar. Raci Efendi de bu sırada Eski Zağra'ya
dönmüş olmalıdır. Nitekim 17 Ekim 1881 'de Eski Zağra müftülüğüne tayin edildiği ve ihtiyaç sebebiyle 22 Mart 1883'te
müftülükten ayrılıp muallim olarak rüş
diyeye geçtiği bilinmektedir (Aydın, s.
207, 225). Ayrıca Bulgarlar'ın vilayeti ilhak
faaliyetleri, müslüman ahaliye yapılan zulümler ve bunlara karşı alınması gereken
tedbirlerle ilgili olarak Bulgaristan Cemaat-i islamiyyesi tarafından Babıali'ye
sunulan 1302 (1885) tarihli Iayihanın altında "Müftü ve Cemaat-i İslamiyye Reisi" unvanıyla imzasının bulunması 1885
yılı sonlarında Eski Zağra'da bulunduğunu göstermektedir (De rviş VahdetT,
s. ı 70) . Raci Efendi'nin Ma'Wmat'ta Yunan harbi dolayısıyla yazdığı tebrik ve
tarih manzumesinde de (ı 2 Haziran
ı 897) "Zağra - i Atik Cemaat-i islamiyyesi Reisi" imza sı vardır. Ancak aynı
derginin 27 Zilhicce 1317 (27 Nisan 1900)
tarihli sayısında ki şiiri "Meclis-i Keblr-i
Maarif azasından " unvanıyla yayımlandı
ğından 1897'den sonraki bir tarihte istanbul'a geldiği anlaşılmaktadır. Eski
Zağra Müftüsü olarak tanınan Raci Efendi Meclis-i Keblr-i Maarif üyeliği görevinde iken vefat etti ve Eyüpsultan Mezarlı
ğı'nda toprağa verildi.
Eserleri. Manzum ve mensur bazı eserIeri bulunan Raci Efendi'nin yayımlanan
kitapları şunlardır: 1. Telhisü 'I-inşa (istanbul ı 3 ı 3). Sağlığında yayımlanan tek
eseri olan bu kitabı müellif. Zağra'da rüş
diye mektebinde muallim-i ewel olarak
çalıştığı sırada kaleme almıştır. Güzel
okuma ve doğru yazmayı öğretmek ama-

cıyla orta öğ renim seviyesine uygun tarzda hazırlanmış bir ders kitabıdır. 2. Tarihçe-i Vak'a-i Zağra (İstanbul I 326 ).
Müellifi hayatta iken basımı için gerekli
izin alındığı halde savaş yüzünden yayım
lanamayan eser daha basılmadan okuyanlarca çok beğenilmiş , bazı nüshaları
Namık Kemal. Recaizade Ekrem gibi devrin tanınmış edebiyatçılarına da gönderilmiş ve onlar tarafından takdir edilmiş
tir. Raci Efendi'nin son şeklini 1897'de
verdiği, ölümünden sonra oğlu topçu binbaşısı Necmi Raci tarafından yayımlanan
eser "Tarihçe-i Vak'a-i Zağra", " Hercümerc-i Kıt'a-i Rumeli" ve "H icretname"
başlıkları altında üç bölümden meydana
gelmektedir. Başında Necmi Raci ve müellifin kısa birer sunuş yazısı bulunan ilk
bölüm hatıra tarzında kaleme alınmış
olup Ruslar'ın 21 Haziran 1877 tarihinde
Tuna 'yı geçerek Osmanlı topraklarına girmesiyle başlamakta; Eski Zağra'ya ulaşan işgal haberleri, buradaki tedirgin
bekleyiş . Bulgarlar'ın Rus işgali sırasında
yaptıkları zulüm. Süleyman Paşa yönetimindeki Osmanlı ordusunun kasabayı
kurtarması anlatılmakta. arkasından baş

layan göç ve yaşanan faciaların tasviriyle
son bulmaktadır. Bu ilk bölüm yazarın
bizzat şahit olduğu veya duyduğu olayların hikayesidir. Kitapta yer alan birçok

Hüseyin Racl Efendi'nin Tarihçe-i Vak 'a-i Zağra adlı eserinin oğlu Necmi Raci imza lı nüshası nın iç kapağı <istanbul
13261
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trajik olayın aniatılışı esere edebi bir hüviyet kazandırmaktadır. İkinci bölümün
ilk kısmında Doksanüç Harbi esnasında
Rumeli cephesindeki askeri harekat özetIenmekte, bu sırada yapılan hatalar ve
bunların nelere mal olduğu anlatılmak
tadır. Eserin nüshalarından biri o sırada
Bağdat'ta sürgünde bulunan Doksanüç
Harbi kumandanlarından Süleyman Paşa'ya gönderilince paşa eserde yer alan
askeri konularla ilgili olarak tenkidl mahiyette bir mektup göndermiştir (bu mektup Raci Efendi'nin oğlu Binbaş ı Necmi
Beytara fınd a n ay rıca yayım l anmıştır). M.
Ertuğrul Düzdağ , Hüseyin Raci'nin bu böIümün ilk kısmını, Süleyman Paşa'nın bu
mektubunda verdiği bilgileri bazı değişik
liklerle iktibas suretiyle hazırladığını belirtmektedir. Raci Efendi'nin kaleminden
çıkan ikinci kısımda, Ruslar'ın Zağra 'yı ve
çevresindeki beldeleri ikinci defa işgal ettikleri 1878 yılı Ocak ayı başından itibaren
meydana gelen olaylar, müslümanların
katiedilişi ve ikinci göçün acıklı manzaraları anlatılmakta. bu faciayı gören yabancı gazetecilerin yazılarından da parçalar
nakledilmektediL Eserin üçüncü bölümü
364 beyitlik bir manzumeden oluşmak
tadır. "Müfteilün müfteilün failün" vezniyle yazılan bu manzumede göç ve göç
sırasında yolda çekilen sıkıntılarla istanbul'a gelen yüz binlerce muhacirin burada karşılaştığı zoriuklar dile getirilmek. tedir. Henüz yayımianmadan Recaizade
Ekrem'in Ta'lim-i Edebiyyat (İstanbul
1299/ 1882, s. 185-186) ve Mehmed Celal'in Osmanlı Edebiyatı Numuneleri
(İstanbul 1312, s. 64) adlı eserlerine bazı
parçalarını aldıkları Tarihçe-i Vak'a-i
Zağra, Yahya Kemal'in çocukluğunda Ta'lim-i Edebiyyat'ta okuduğu bölümüyle
dikkatini çekmiştir. Yayımlandıktan sonra ise şair kitabın başındaki, "Aziz-i kavm
idik a'da zelll kıldı bizi 1 Esir-i bend-i bela vü sefil kı ld ı bizi" beytini uzun zaman
dilinden düşürmemiştir. Yahya Kemal,
"Türkler'in vatan edebiyatında en samimi. yüksek bir şaheseri" olarak nitelediği
eseri Falih Rıfkı Atay gibi nesir üstatiarına
da tavsiye etmiştir (Dergah, 11/14 [ 1921 [.
s. 17-20) . Arif Nihat Asya bu mısralardan
ilham alarak her bendin sonunda ilk mıs
raın tekrar edildiği bir mersiye yazmıştır
(Şiirler, istanbul 1976, ll, 47). Tarihçe-i
Vak'a-i Zağra, M. Ertuğrul Düzdağ tarafından sadeleştirilerek "Hercümerc-i
Kıt'a-i Rumeli" bölümündeki Süleyman
Paşa 'ya ait kısım çıkarılıp geniş açıkla
malarla birlikte yayımlanmıştır (İstanbul
1973).
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HÜSEYiN RACi EFENDi
Ma'JUmat'ın 11 Muharrem 131 S (11
Haziran 1897) ve 27 Zilhicce 1317 (28 Nisan 1900) tarihli sayılarında dört manzumesi yayımlanan Hüseyin Raci Efendi'nin
Eser-i Aşk, Bedreka, İlzô.m-ı Avô.m, İl
cam-ı Hisô.n adlı manzum eserleriyle bir
kısım şiirlerini topladığı divançesinin ne
olduğu bilinmemektedir.
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MUSTAFA UZUN

HÜSEYiN RAHMi GÜRPlNAR -,
(bk. GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi).
~

L

HÜSEYiN ŞAH
(bk. HÜSAMEDDİN HÜSEYiN ŞAH).

L

-,
~

HÜSEYiN ŞAH, Alaeddin
(o(..;. ıJ.:-> ..:,.ı~~~~ )

(ö. 925/1519)

Bengal' de hüküm süren
kurucusu
ve ilk hükümdan
(1494-1519)

Hüseyinşahller hanedanının

L

(bk. HÜSEYİNŞAHİLER).

~

HÜSEYiN ŞAH ARGUN
(ö. 962/1555)

L

Argun hanedam hükümdarlarından
(1524-1554).

876'da (1471-72) veya 896'da (1491)
Kandehar'da doğdu. Şah HasanArgun ve
Mirza Şah Hasan adlarıyla da anılır. Soyu
Cengiz Han'a kadar ulaşmaktadır. Babürlüler Ka ndehar' ı ele geçirince Hüseyin
Şah'ın babası Şah (Şah Şüc.3) Bey İndus kı
yısındaki Bakkar'ı başşehir yaptı ( 1522).
Şah Bey'in 1S24'te ölümü üzerine yerine
daha önce Sultan Babür'ün hizmetine
girmiş olan oğlu Hüseyin Şah geçti ve Babür adına hutbe okutarak bağlılığını bildirdi. Daha sonra hakimiyetini tanıma
yan Cam Flrüz üzerine yürüdü ve onu
mağlüp ederek Tatta'yı ele geçirdi. Vekayi'de Hüseyin Şah'ın faaliyetlerinden
sık sık bahsedilmektedir.
Mültan'daki Lengah hanedam Argunlular için tehlike arzetmekte ve zaman zaman Argunlu arazisine saldırmaktaydı.
Mültan sıkı bir muhasaraya alındı ve uzun
süren bir kuşatmadan sonra şehir zaptedildi ( 1526). Hüseyin Şah. kalenin idaresini güvenilir bir kimse olan Hace Şemsed
din Mahünl'ye bırakarak geri döndü. Daha sonra da Argunlular'a karşı h ücum hazırlığı içinde olan Kutç hakimi Ray Hangar'a karşı sefere çıkarak onu da ağır bir
bozguna uğrattı. Bu dönemde Babürlü
Sultanı Hümayun ile Delhi Sultanı Şlrşah
arasındaki mücadele Argun Hanedam'nı
da etkiledi. Şlrşah karşısında mağlüp olan
Hümayun Sind'e sığındı, fakat Hüseyin
Şah Şlrşah'tan çekindiği için ona yardım
edemedi. Hümayun daha sonra Sind'e
saldırıp Sihvan'ı kuşattı. Hüseyin Şah. Argun'un başarılı müdafaası karşısında hiçbir sonuç alamadan Cün'a çekildi. Hüseyin Şah hayatının son yıllarında akli den-

gesini kaybetti. Bunun üzerine devlet ileri gelenleri onu tahttan indirdiler ve yerine geçecek oğ lu bulunmadığından aynı
soya mensup Mirza Muhammed Isa Tarhan'ı sultan ilan ettiler ( 1554 ı.
Osmanlı kaptan-ı deryalarından Seydi
Ali Reis Hint sahillerine yaptığı sefer sıra
sında fırtınaya tutulup Gucerat'a sığın
mıştı. Geri dönüşü esnasında Hüseyin Şah
tarafından huzura kabul edilmiş, ondan
ilgi ve itibar görmüştür (Mir'atü '1-memaLik lnşr. Ahmed Cevdet ı. s. 37).

el-Melikü'l-Müeyyed unvanıyla anılan
Hüseyin Şah 12 Reblülewel962'de (4 Şu
bat 1555) Alipoto köyünde öldü ve Tatta
yakınında Makll'de toprağa verildi. iki yıl
sonra naaşı Sind'den alınarak Mekke'ye
nakledildi ve Cennetü'l-Mualla'da babasının yanına defnedildi. Onun ölümüyle
Argun hanedam sona ermiş oldu. Hüseyin Şah ilimle de meşgul olup Muslihuddln-i Lari ve Şeyh Yünus es-Semerkandl gibi alimlerden ders okumuştu. ilim
adamlarını sever, onlara ihsanda bulunurdu.
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ENVER KoNUKÇU

HÜSEYiN ŞAH CAMii
ve TÜRBESi

L

Saray köyünde
Hüseyin
Şah camii
ve Türbesi
ile planı
üsküp 1
Makedonya
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Üsküp yakınında
XVI. yüzyıl ortalarında inşa edilen
cami ile hanisinin türbesi.

ı

~

Makedonya'da Üsküp şehrinin 1O km.
kadar dışında, Kalkandelen'e giden eski
anayolun kenarındaki Saray köyünde bulunan cami. kapısı üstündeki dört beyitlik Arapça kitabeye göre 961 (1554) yılın
da Hüseyin Şah tarafından yaptırılmıştır.
Ancak kitabede bani için kullanılan "merhum" ibaresi kabir taşındaki 974 (1566-

