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deðildir. Sinan Çavuþ’un, Hayreddin Paþa’-
yý Ýstanbul’a çaðýrmak üzere Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ýn hatt-ý hümâyununu gö-
türen kiþi olduðu belirlenmiþtir (Yurday-
dýn, TTK Belleten, XXVII/107 [1963], s. 453-
466). 2. Kitâb-ý Feth-i Þikloþ ve Ester-
gon ve Ýstolni-Belgrad. 949-950 (1542-
1543) yýllarýnda cereyan eden Macaristan
olaylarýna dair bir eserdir. Viyana (Natio-
nalbibliothek, H.O., nr. 47) ve Paris’te (Bib-
liothèque Nationale, nr. 75) nüshalarý olup
Süleymaniye Kütüphanesi’nde de (Heki-
moðlu Ali Paþa, Tarih, nr. 700) bir yazma-
sý bulunmaktadýr. Kitâb-ý Feth-i Þikloþ
da Hammer tarafýndan Sinan Çavuþ’un
eseri olarak gösterilmiþtir (V, 4). Yurday-
dýn’a göre Süleymaniye Kütüphanesi’nde-
ki nüsha muhtemelen müellif hattýdýr.
Murâdî, giriþ kýsmýnda eserin telif sebe-
bini anlattýktan sonra Þikloþ-Estergon ve
Ýstolni Belgrad seferine neden çýkýldýðýný
anlatýr. Târîh-i Feth-i Þikloþ, 15 Cemâzi-
yelevvel 949 (27 Aðustos 1542) tarihinde
Erdel kralýnýn Budin ve Peþte’ye asker
sevkiyle baþlar. Budin, Estergon ve Ýstol-
ni Belgrad’ýn geri alýnmasý için Kanûnî
Sultan Süleyman’ýn Edirne’den hareketi,
sefer güzergâhý ve yol boyunca alýnan ka-
leler hakkýnda ayrýntýlý bilgi ihtiva eder.
1543’te Ýstolni Belgrad’ýn zaptý ve Ýstan-
bul’a dönüþle sona erer. Müellif eserin te-
lif tarihini Receb 952 (Eylül 1545) olarak
verir. Üslûbu akýcý ve anlatýmý güzel olan
eser yer yer Farsça ve Arapça þiirlerle
süslenmiþ, özellikle savaþ sahneleri güzel
tasvir edilmiþtir. Eser Kültür Bakanlýðý’nca
Süleymannâme, Târîh-i Feth-i Þikloþ,
Estergon ve Ýstol-Belgrad adýyla ve Sinan
Çavuþ’a nisbet edilerek 1987 yýlýnda Ka-

nûnî sergileri çerçevesi dahilinde týpký ba-
sým olarak Ýngilizce özetiyle, 1998’de
transkripsiyonlu metin, sadeleþtirilmiþ
þekli ve Ýngilizce tercümesiyle birlikte Ýs-
tanbul’da neþredilmiþtir (ed. Tülay Duran).
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
(Hazine, nr. 1608) kayýtlý eser Murâdî’ye
deðil Matrakçý Nasuh’a aittir (DÝA, XXVIII,
145). Ýstanbul Üniversitesi Kütüphane-
si’nde (TY, nr. 2475) yine Murâdî’ye atfedi-
len Kitâb-ý Feth-i Kal‘a-i Nova’nýn muh-
tevasý Gazavât-ý Hayreddin Paþa’da
mevcut olup muhtemelen ayrý bir eser
zannedilerek müstakil ciltlenmiþtir.
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XVII. yüzyýlda Tunus’ta 
beylerbeyilik ve emîrü’l-evtânlýk 

görevlerinde bulunan aile.
˜ ™

Tunus’un Koca Sinan Paþa tarafýndan
982’de (1574) fethinden sonra burada bir
eyalet kurulmuþ ve yönetim beylerbeyilere
býrakýlmýþtý. Ancak çok geçmeden çýkan
isyanlar üzerine Tunus’ta dayýlar söz sa-
hibi olmaya baþlamýþ ve üçlü bir yönetim
meydana gelmiþtir. Dayýlar Anadolu’dan
gelen askerlerin eðitildiði, ocak adý verilen
kýþlalarýn kumandaný idi. Eyalet merkezin-
de ve iç bölgelerde güvenliði saðlamak,
vergi toplamakla görevli olanlara ise bey
deniliyordu. Bunlardan eyalet merkezi Tu-
nus’ta vazife yapanlara Tunus mirlivâsý ve-
ya emîrü’l-evtân adý veriliyordu.

Tunus mirlivâsý Ramazan Bey’in 1022’-
de (1613) vefatýyla yerine önce kardeþi Re-
ceb, ardýndan küçükken müslüman olan
kölesi Korsikalý Murad Bey tayin edildi. Mu-
rad Bey, Tunus Dayýsý Yûsuf ile iþ birliði ya-
parak eyaletin kalkýnmasý için çalýþtý. 1038’-
de (1629) Cezayir-Tunus sýnýrýnda kabile-
ler arasýnda çýkan çatýþmalarý önledi ve is-
yanlarý bastýrdý. Bu dönemde Tunus’a göç
eden Endülüs müslümanlarýnýn iskânýyla
ilgilendi.

Murad Bey, emrindeki askerlerle birlikte
her yýl ilkbaharda Cezayir sýnýrýna, sonba-
harda ise güneydoðudaki Kayrevan’dan
Bilâdülcerîd’e kadar uzanan bölgeye gide-
rek vergi topluyordu. Askerî sýnýf yanýnda
yerlilerden meydana gelen birlikleri saye-
sinde gücünü arttýrdý ve mahallî idareci-
lerle iyi iliþkiler kurdu. Eyaletin yönetildiði
Tunus þehrinin dýþýnda Bardo’da yeni bir
saray yaptýrarak oraya yerleþti, askerî ve
sivil memurlarý, taþrada kendisini destek-
leyenleri etrafýna topladý. Murad Bey, Tu-
nus’taki Osmanlý askerlerinin kumandaný
durumundaki dayý üzerinde kesin bir üs-
tünlük saðladý. Ayrýca Kayrevan’ý elinde tu-
tan ve çevresine zarar veren Þuâbiye Arap-
larý’ný yurtlarýndan çýkardý. Bu baþarýlarý
sebebiyle Ýstanbul’a hediyeler gönderen
Murad Bey paþa rütbesiyle Tunus beyler-
beyi oldu (1041/1631); yerine oðlu Ham-
mûde Bey Tunus mirlivâlýðýna getirildi.
Böylece Tunus yönetiminde Murâdîler dö-
nemi baþlamýþ oldu. Ýkisinin ortak hareke-
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tiyle eyalette tam bir güvenlik saðlandý,
vergiler toplandý ve kabilelerin itaati te-
min edildi. Murad Paþa ile Tunus dayýsý-
nýn 1047’de (1637) peþ peþe ölmesi üzeri-
ne Cenevizli Usta Murad dayýlýk makamý-
na getirildi. Onun zamanýnda Tunus Lima-
ný yeniden düzenlendi, kaleler tamir edildi
ve deniz ganimetleri hakkýnda bir kanun
hazýrlandý. Hammûde Bey, üç oðlundan
Murad’ý merkezde kendi yerine hazýrlar-
ken Mehmed’i sahildeki Sûse, Münestîr
(Manastýr), Sefâkus (Sfaks) ve Cerbe beyli-
ðine, Hasan’ý da kuzey ve kuzeybatý bölge-
sinin beyliðine getirdi. Tunus’ta elde etti-
ði nüfuz sayesinde dayýlarýn tayininde et-
kili oldu. Hammûde Bey, 1069’da (1659)
Tunus’un kalkýnmasýna ve imarýna katkýsý
dolayýsýyla beylerbeyiliðe tayin edildi. Yir-
mi sekiz yýllýk emîrü’l-evtânlýk ve iki yýllýk
beylerbeyilik döneminden sonra 1071’de
(1661) uzlete çekilerek yönetimi oðullarý-
na býraktý. Onun devrinde beyler dayýlar-
dan daha üst bir konuma geçti.

Tunus Mirlivâsý Murad Bey 1076’da
(1665) Fransa, Hollanda ve Ýngiltere ile ti-
caret sözleþmeleri imzaladý. Sözleþmele-
rin maddeleri arasýnda esir deðiþimi, Ak-
deniz’deki gemilerin güvenliði ve liman-
larda karþýlýklý ticaret yapýlmasý gibi hu-
suslar yer alýyordu. 1666’da Hammûde Pa-
þa’nýn ölümü üzerine beylerle Tunus da-
yýsý arasýnda çýkan anlaþmazlýk çatýþmaya
dönüþtü. Murad Bey, Dayý Þâban Hoca’yý
halkýn desteðiyle görevinden uzaklaþtýr-
dýðý gibi (Zilhicce 1082 / Nisan 1672) yeni
Tunus dayýsý Hacý Laz Ali ile giriþtiði mü-
cadeleyi kazanarak bütün muhaliflerini or-
tadan kaldýrdý ve eyaletin tek hâkimi oldu
(1084/1673). Daha sonra Bardo Sarayý’na
yerleþip oðullarýný sancak beyliklerine ta-
yin etti. Murad Bey 1086’da (1675) vefat
edince oðullarý Mehmed ve Ali ile kardeþi
Mehmed el-Hafsî, Tunus beylerbeyiliðini ele
geçirmek için mücadeleye giriþtiler. Mey-
dana gelen olaylar ve üç yýl süren veba yü-
zünden çok sayýda insan hayatýný kaybetti.

Sultan IV. Mehmed, devletin Tunus’taki
hâkimiyetini kuvvetlendirmek için Meh-
med el-Hafsî’yi bey tayin edip bir donan-
ma ile Tunus’a gönderdiyse de bunlar hal-
kýn ve eyalet ileri gelenlerinin uyarýsýyla
geri döndüler (Zilkade 1087 / Ocak 1677).
Ýki kardeþ arasýnda Tunus beylerbeyiliði el
deðiþtirerek on yýl daha bu þekilde devam
etti. Ali Bey resmî Tunus beyi sýfatýyla gö-
revini sürdürdü ve Tabak Mehmed’i Tu-
nus dayýlýðýna getirdi. Nihayet Mehmed el-
Hafsî sadrazamdan Tunus beylerbeyiliðini
alarak uzun süredir âtýl kalan bu makama
eski itibarýný kazandýrmak istedi (1091/

1680). Tunus Beyi Ali Bey, bir taraftan kar-
deþi Mehmed Bey ile uðraþýrken diðer ta-
raftan amcasý ve Tunus’taki karýþýklýðý fýr-
sat bilen Cezayir dayýsý ile mücadele etti.
Sonunda iki kardeþ arasýndaki anlaþmaz-
lýk giderildiyse de yeni beylerbeyinin Tu-
nus’taki geliþmeleri Ýstanbul’a bildirmesi
üzerine padiþah adýna gelen bir kapýcýba-
þý yaptýðý incelemeler sonunda Mehmed
el-Hafsî’yi alýp Ýstanbul’a götürdü. Tunus’-
ta kýsa bir süre asayiþ saðlanmakla birlik-
te Ali Bey’in Tunus dayýsý ile arasý açýldý ve
onu idam ettirdi (1093/1682). Yerine ge-
çen Ahmed Çelebi kendi mevkiini güçlen-
dirmek için iki kardeþin arasýný açmaya
uðraþtý. Ali Bey’in vergi toplamak ama-
cýyla eyaletin iç bölgelerine gitmesinden
yararlanarak onun Tunus’a geri dönmesini
engellemeye çalýþtýysa da Mehmed Bey’in
kendini bey ilân etmesi üzerine aralarýnda
çatýþma çýktý. Ahmed Çelebi ile baþ ede-
meyeceðini anlayan iki kardeþ Cezayir Bey-
lerbeyi Mezemorta Hüseyin Paþa’dan yar-
dým istedi. Ýbrâhim Hoca kumandasýnda
Tunus’a gelen Cezayir ordusu þehri kuþat-
tý (1095/1684). Ýki yýl süren kuþatmanýn ar-
dýndan Tunus dayýsý yakalanarak Ali ve
Mehmed beylere teslim edildi. Mezemor-
ta Hüseyin Paþa, iki kardeþin yaptýklarýn-
dan piþman olduðunu ve affedilmesini is-
teyen bir mektubu Ýstanbul’a gönderdi.
Nihayet Mehmed Bey emîrü’l-evtân, Ali
Bey Tunus dayýsý olduysa da kardeþler ara-
sýndaki anlaþmazlýk sona ermedi. Bundan
büyük zarar gören Tunus halký ayaklandý.
Askerler Ali Bey’i öldürdüler (1097/1686),
böylece Mehmed Bey tek baþýna Tunus be-
yi oldu. Tunus Dayýsý Bektaþ Hoca’nýn ayný
zamanda Tunus beylerbeyiliðine tayiniyle
eyalette sükûnet saðlandý. 1102’de (1691)
bir Cezayir ordusu Trablusgarp ile iþ birli-
ði halinde Tunus’a girdi ve Mehmed Bey’i
Kâf’ta yenilgiye uðrattý. Bunu fýrsat bilen
Tunus dayýsý, Murad Bey’in küçük oðlu
Ramazan Bey’i emîrü’l-evtân yaptýysa da
Mehmed Bey’in Tunus’a dönmesi üzerine
kardeþi kaçmak zorunda kaldý. Tunus-Ce-
zayir mücadelesi bir süre daha devam et-
ti. Mehmed Bey bir ara yenilip Sahrâ ta-
rafýna çekildi, ancak daha sonra yeniden
duruma hâkim oldu.

Garp ocaklarý arasýnda baþ gösteren an-
laþmazlýklar Dîvân-ý Hümâyun’da tartýþýldý
ve eyalet sorumlularýndan bölgeye gönde-
rilen mübâþirin kararýna uymalarý istendi.
Tunus’a Destarî Mehmed Paþa beylerbe-
yi tayin edildi. Mehmed Bey 17 Rebîülev-
vel 1108’de (14 Ekim 1696) vefat edince ye-
rine kardeþi Ramazan Bey Tunus mirlivâsý
oldu. Üç yýl sonra yeðeni Murad halkýn des-

teðini alarak ayaklandý ve Ramazan Bey’i
öldürüp yerine geçti (Ramazan 1110 / Mart
1699).

Murâdîler ailesinin baþýna geçen ve III.
Murad olarak bilinen bey halka zulmetti.
Daha önce Tunus’a yönelik saldýrýlarý sebe-
biyle Cezayirliler’den intikam almak için
Fas Sultaný Mevlây Ýsmâil ve Trablusgarp
Beyi Halil Bey’le anlaþtý. 1700’de Kostan-
tîne (Kosantine) beyinin birliklerini iki defa
yendi ve þehri beþ ay kuþatma altýnda tut-
tu. Sonunda Cezayir Dayýsý Hacý Mustafa
karþýsýnda çok sayýda askerini kaybede-
rek geri çekildi. Bu sýrada ayaklanan Kay-
revan üzerine asker gönderip þehri tahrip
ettirdi. Cezayir ile yeniden savaþa hazýrlan-
dýðý sýrada 13 Muharrem 1114’te (9 Hazi-
ran 1702) bir iç isyan sýrasýnda öldürüldü.
Bu olayýn ardýndan Murâdî ailesine karþý
meydana gelen tepkiler sebebiyle ailenin
diðer erkek çocuklarý da katledildi. Böyle-
ce Tunus eyaletinde seksen üç yýl emîrü’l-
evtânlýk makamýný elinde tutan Murâdî-
ler devri sona ermiþ oldu.

Tunus’ta Murâdîler zamanýnda çeþitli
þehirlerde cami, mescid, medrese, türbe,
saray ve çarþý gibi pek çok bina inþa edil-
di. Hammûde Paþa kendi adýyla bilinen ca-
mi ile Tunus Burcu ve Fransýz Haný’ný yap-
týrdý. II. Murad Bey Hammûde Camii avlu-
sunda bir türbe, Kabis’te Murad Bey Ca-
mii, Tunus ve Cerbe’de Murâdiye medre-
seleri, Mecezülbâb’da ve Kayrevan’da bi-
rer köprü, Becâ’da Hanefî camii ve med-
resesi inþa ettirdi. Ayrýca Bardo Sarayý’na
taþýndýktan sonra buraya çeþitli ilâveler
yaptýrdý. Mehmed el-Hafsî, Zaðvân’da bir
zâviye, Tunus’ta Hafsî Çarþýsý; Mehmed
Bey, Tunus’ta kendi adýyla bir cami, Kayre-
van Bey Camii ve pek çok yerde medrese
inþa ettirdi.
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XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda inþa edilen

külliye.
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Sultan II. Murad tarafýndan yaptýrýlan ve
bulunduðu semte adýný veren külliye ca-
mi, medrese, hamam, imaret, çeþme ve
bâninin türbesinden oluþmaktadýr. Hazî-
resine birçok þehzade ve saray mensubu
defnedildiðinden zamanla çeþitli ilâveler-
le geniþlemiþtir.

Cami. Külliyenin ana binasý olup beþ
gözlü son cemaat yeri, arka arkaya iki bü-
yük kubbeli harim kýsmý ve iki yanda bi-
rer kubbeli tabhâneye sahiptir. Duvarlar
üç sýra tuðla ve bir sýra moloz taþla örül-
müþ, fakat taþlarýn ebadý birbirinden fark-
lý olduðundan aralarýna düþey tuðlalar yer-
leþtirilmiþtir. Basýk kemerli cümle kapýsý
üzerinde yer alan celî sülüs Arapça kitâ-
beden cami inþaatýnýn 828 Recebinde (Ma-
yýs 1425) baþlayýp 830 Muharreminde (Ka-
sým 1426) bittiði anlaþýlmaktadýr.

Yapýnýn önünde yer alan beþ gözlü son
cemaat yeri dört mermer pâye ve aralar-
da iki granit sütun üzerine oturmakta,
ortadaki bölüm tamamen mukarnas dol-
gulu ve mukarnaslý tromplu kubbe, bu-
nun iki yanýndaki bölümler prizmatik üç-
genli tromplu kubbe, en dýþta iki yan bö-
lümler ise aynalý tonozla örtülüdür. Mak-
sûreleri dört basamakla çýkýlan son ce-
maat yerine iki pencere ile doðudaki iç ko-
ridora, batýdaki asma katýna ait iki kapý
açýlmaktadýr. Pencereden bozma olduk-
larý anlaþýlan bu kapýlarýn alýnlýklarý bitki-
sel süslemeli, pencerelerin alýnlýklarý ise
geometrik desenli mozaik çinilerle kap-
lýdýr. Batýdakinin çinileri yok olduðundan
yerine sýva üzerine boyama yapýlarak çini
görünümü verilmiþtir. Son cemaat yerin-
de revak cephesi, çeþitli boyut ve biçimde
tuðlalarýn on beþ deðiþik geometrik þekil-
de örülmesiyle hareketlendirilmiþ ve bil-
hassa kuzey cephesi saçak silmesinin alt
kýsmýnda bu süslemeye fîrûze renkli sýrlý
tuðlalar katýlmýþtýr.

Eni ve boyu yaklaþýk ayný ölçülerde olan
Bursa kemerli giriþ eyvanýnýn iki yanýna
stalaktitli mihrap niþleri açýlmýþ, kemer
alýnlýðýna revakta olduðu gibi mozaik çini
ile bitkisel süsleme yapýlmýþtýr. Çok ince
bitkisel motiflerle süslenmiþ ve birkaç par-
çasý boþ býrakýlmýþ kündekârî tekniðinde-
ki ahþap kapý kanatlarý devrine aittir. Üst
kartuþlarýnda kûfî hatla, “Yâ hayyü yâ kay-
yûm yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm”, sülüs hatla
da, “Yâ hafiyye’l-eltâf neccinâ mimmâ ne-
hâf” yazýlýdýr. Giriþ holü üzerindeki çini lev-
halar ve stalaktitlerin ortasýnda malakârî
tavan göbeði yer almaktadýr. Burada yak-
laþýk 6,5 m. yükseklikte bir asma kat var-
dýr. Sað eyvandan bir kapý ile çýkýlan bu ka-
týn iç mekâna bakan bir penceresi, son ce-
maat yerine ise beþ þahniþin açýlmaktadýr.

Giriþte, tavanda yer alan yirmi dört kol-
lu yýldýzlardan geliþen geometrik süsle-
meli muhteþem ahþap göbek daha önce
mihrap kubbesinin batý ayaðý dibinde bu-
lunan müezzin mahfiline ait olup 1855’-
ten sonra yapýlan onarým esnasýnda bu-

raya monte edilmiþtir. Bunun üzerindeki
ahþap müezzin mahfili de sonradan ya-
pýlmýþtýr. Giriþin sað ve solundaki maksû-
relerin duvarlarý, mihrap duvarýnýn min-
ber arkasýna düþen köþesi ve pencere alt-
lýklarý fîrûze renkli altýgen çinilerle, mih-
rap mekânýnýn doðu ve batý duvarlarý ise
aralarý üçgen fîrûze sýrlý tuðlalarla dolgu-
lanmýþ altýgen zümrüt yeþili çinilerle kap-
lýdýr. Ýki ana kubbeyi ayýran kemerin kai-
deleri de birbirine lâcivert kollarla baðla-
nan altýgen mavi çinilerle kaplanmýþ ve
aralarýna beyaz sýrlý üçgen tuðlalar yerleþ-
tirilmiþtir. Mihrabýn doðu tarafýnda fîrû-
ze ve lâcivert çini ile beyaz konturlardan
panolar oluþturulmuþtur. Zümrüt yeþili
çinilerin ve bütün çini panolarý çevreleyen
bordürlerin daha önce Yeþilcami’de de kul-
lanýlmýþ olmasý ayný Tebrizli usta grubunun
burada da çalýþtýðýný göstermektedir.

Prizmatik Türk üçgenlerine oturan ana
kubbe üçgen trompludur, sað ve sol ey-
vanlar yine Türk üçgeni kasnaða oturur,
fakat mukarnaslý trompludurlar. Mihrap
kubbesi üçgenli kasnaða oturur ve geçiþ
elemaný olarak çok iri mukarnaslý ve ne-
redeyse duvarýn ortasýna kadar inen dam-
lalý tromplara sahiptir. Eyvan kemer ayak-
larýnýn her ikisinde de celî sülüs besmele,
batý eyvanýnýn kýble duvarýnda muhakkak
besmele ve bunun altýnda sülüsle, “Yüzü-
nü Mescid-i Harâm tarafýna çevir” meâlin-
deki âyet (el-Bakara 2/149) yazýlýdýr. 1320
(1902) tarihli yazýlarýn hattatý Ömer Vasfi
Efendi’dir. Mihrabýn batýsýndaki duvarda
mevcut bir levhada Þeyh Sýrrý Efendi’nin
celî ta‘likiyle yine ayný âyet yazýlýdýr. Bu ya-
zýnýn tam karþýsýnda ayný ölçülerde bir Kâ-
be örtüsü asýlmýþtýr.

Caminin 1855 depreminden sonra ta-
mamen alçýdan yapýlan mihrabý rokoko
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