
mal varlığını devlet işleri ve hayır eser
leri için harcamıştır. Tersane'deki Kal
yoncu Kışiası ve Camii'nden başka Vize'
de cami, hamam ve çeşmelerle Çanak
kale ve Şumnu'da tekke; bugün Truva 
harabelerinin bulunduğu yerde bir hi
sar ; Midilli, İstanköy, Sakız, Limni ve Ro
dos gibi yerlerde de çeşmeler inşa et
tirmiştir. 

1. Abdülhamid devri alimlerinden Ça
keri-i Yemeni, Hasan Paşa'nın savaşları 
ve bazı isyanları bastırmasıyla ilgili ola
rak Gazavôt-ı Gazi Hasan Paşa adıyla 
bir eser kaleme almıştır (bk. bibl.). 
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CEZAYİRLİ HÜSEYiN PAŞA 
(1 765 -1838) 

Son Cezayir dayısı ve beylerbeyi. 
_j 

Denizli'de doğdu, aslen Aydınlıdır. Kar
deşiyle Cezayir' e gidip önce balıkçılık yap
tı, sonra Cezayir askeri ocağına girdi. Bu
rada kısa zamanda nüfuz ve şöhret ka
zanarak "hacetü'l-hayl" (haraların ve atla
rın nazırı) mevkiine yükseldi. Dayı Ali Pa
şa valiliğinin altıncı ayında vebadan ölün
ce Cezayir Ocağı tarafından dayılığa ge
tirildi ( 1818) İstanbul'dan kendisine bey
lerbeyilik fermanıyla kılıç ve kaftan gön
derildi. İyilik sever ve adil bir kimse ola
rak tanınan Hüseyin Paşa işe genel af 
ilan etmekle başladı ve selefinin aldığı 
bazı şiddetli tedbirleri kaldırdı. Bununla 
beraber iki defa yeniçerilerin suikastine 
maruz kaldı. Hayatını emniyete almak 
için bir muhafız kıtasının himayesinde 
müstahkem bir saray olan Kasba'ya çe
kildi. 

Hüseyin Paşa'nın dayı olduğu dönem
de Cezayir eyaletinde birtakım karışık-

Iıklar mevcuttu, şark ve garp vilayetle
rinde bazı kabileler Türkler' e karşı is
yan halindeydiler. Türk hakimiyetini ye
niden kurmaya çalışan Hüseyin Paşa, 

Kastantine ve Oran beylerinin yardımı ve 
Arap Ağası Yahya Ağa'nın askeri maha
ret ve kabiliyeti sayesinde isyanları bas
tırdı. 1826'da şark, 1828'de garp top
rakları huzur ve süküna kavuştu. Bir ta
raftan da 1821-1827 yılları arasında Mo
ra isyanı dolayısıyla Yunanlılar'a karşı sa
vaşan Osmanlı Devleti safında yer aldı. 
Bir donanma göndererek devlete olan 
bağlılığını gösterdi. Fakat 1827'de Nava
rin ·de Osmanlı donanınası ile birlikte 
Cezayir donanması da Batılı büyük dev
letler tarafından yakıldı. 

Öte yandan Avrupalılar'a karşı sert bir 
siyaset güden Hüseyin Paşa, Aix-la-Cha
pelle Kongresi'nde korsanlığın ilgasına 

dair verilen karara katılmadı. Buna kar
şı Fransız ve İngilizler 1819' da ortakla
şa bir deniz gösterisi yaptıiarsa da her
hangi bir sonuç alamadılar. İngiliz kon
solosunun sınır dışı edilmesi üzerine du
rum daha da gerginleşti. İngiltere'nin is
tediği tazminat konusunda yapılan ve 
bir sonuç elde edilemeyen görüşmeler

den sonra İngiliz donanması 12-29 Tem
muz 1824 tarihleri arasında Cezayir şeh
rini topa tuttu. Ancak şehirde önemli 
hasar meydana gelmedi; bu husus Ceza
yirliler'in Avrupa devletlerine karşı mü
cadele azmini daha da arttırdı. 

Cezayir beyliğiyle Fransa arasında Di

rectoire devrinden beri süregelen bir ala
cak davası vardı. O zamanki Cezayir da
yısı Fransa'ya borç olarak bir miktar hu
bubat ve para vermiş ve alacağını iki ya
hudi tüccara (Busnach ve Bacri) havale et
mişti. Hüseyin Paşa Bacri'den, mercan 
rüsümundan dolayı Cezayir hükümetine 
birikmiş borcunu istediğinde, o da Fran
sa'dan alacaklarını ileri sürerek, dayıya 
Fransa kralına mektup yazdırdı. Hüse
yin Paşa'nın Fransa kralına gönderdiği 
üç mektuba cevap gelmedi. Bu durum 
Fransa'nın Cezayir konsolosu Deva! ile 
Hüseyin Paşa arasında ihtilafa sebep ol
du. 29 Nisan 1827'de bir bayram arefe
sinde yaptıkları görüşme sırasında De
val'in verdiği cevaba çok hiddetlenen 
Hüseyin Paşa'nın elindeki yelpaze ile De
va!' e vurması hadisesi büyütülerek Fran
sa'ya hakaret sayıldı. Aslında bu bir ba
haneydi; esas sebep Fransa'nın Cezayir'
deki iktisadi menfaatlerini arttırmak ar
zusuydu. Bunun üzerine Fransa Cezayir'i 
abluka altına aldı (1827-1830). Hüseyin 
Paşa muhtemelen İngiltere'nin desteği-
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ne güvenerek hiçbir anlaşmaya yanaş
madı ve teklifleri reddetti. Müzakere fla
ması taşıdığı halde 30 Temmuz 1829'
da Provence gemisinin Cezayir batarya
ları tarafından topa tutulmasını bilmez
likten geldi. 

Hüseyin Paşa'nın hareketi Fransa'nın 
İstanbul büyükelçisi tarafından Babta
li'ye bildirildiği gibi anlaşmazlığın halli 
için Fransız hükümeti Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa'dan arabuluculuk yapma
sını istedi. Bunun üzerine Babıali önce 
eski Cezayir müftüsü Halil Efendi'yi İz
mir'den İstanbul'a çağırıp arabuluculuk 
talimatı ile Cezayir'e gönderdi. ingiliz el
çisi ise Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın 
bazı kabilelerle Cezayir'e hücum etmek 
üzere olduğunu bildirerek Babtali'yi te
laşlandırdı. Fransa elçisi merkezden özel 
bir memur gönderilmesinde ısrar edin
ce bu defa Tahir Paşa görevlendirildi. 
Fakat Hüseyin Paşa'nın sert tutumu do
layısıyla Fransa siyasetini değiştirdi ve 
31 Ocak 1830' da Cezayir seferine karar 
vererek donanma hazırlığına girişti. Bu 
sırada Tahir Paşa beş maddelik bir tali
matla Marsilya'ya vardıysa da hiçbir so
nuç alamadan geri dönmek zorunda kal
dı. Fransız donanma sı 14 Haziran 1830'
da Sidi Ferrüh'a asker çıkardı. Sadece 
kendi kuwetlerine dayanmak durumun
da kalan ve daha önce öldürttüğü en iyi 
kumandanı Yahya Ağa'dan mahrum bu
lunan Hüseyin Paşa uzun süre mukave
met edemedi. Damadı olan kumandanı 
İbrahim Ağa da başarı gösteremedi. İm
parator Kalesi'nin 4 Temmuz'da zaptı 
üzerine Fransız General Bourmont'un 
şartlarını kabul etmek zorunda kaldı (5 

Temmuz 1830). 

İşgal anlaşmasının 2 ve 3. maddele
rine göre Hüseyin Paşa şahsi mallarını 
muhafaza edebilecek ve istediği yere 
gidebilecekti. Buna rağmen Malta'ya git
mesi önlendiği için Napali 'ye götürül
mesini istedi ve 9 Ağustos 1830'da ora
ya vardı. Kısa süre sonra Livorno'ya geç
ti. Buradan Cezayir ile devamlı ilişki için
de bulunan yahudi tüccarları vasıtasıyla 
Cezayir'de Fransızlar'dan hoşnut olma
yanlar ve kabile reisieriyle temas kur
maya çalıştı, fakat umduğu sonucu ala
madı. 1831 'de maaş tahsisi ve emlaki
nin iadesi için Paris'e gitti. Paris'te iti
bar gördüyse de tasarılarından haber
dar olan Fransız hükümetinden bir şey 
elde edemedi. Livorno'ya dönünce tah
riklerini yine sürdürdü. Daha sonra sıkı 
bir gözetim altında olduğunu hissede
rek buradan İskenderiye'ye gitti ve ora
da öldü. 
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Hüseyin Paşa sert ve inatçı olmakla 
beraber kan dökücü değildi. Hamdan 
Hoca onun iyi ahlaklı ve bilgili olduğunu 
yazarken Ali Rıza Paşa kendisini cahil 
ve son derece mağrur biri olarak tanıt
maktadır. 
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Iii ATiLLA ÇETİN 

CEZBE 

("-!~1) 

Allah'ın kulu kendine çekip 
yaklaştırınası anlamında 

bir tasawuf terimi. 
_j 

Sözlükte "çekmek" anlamına gelen cez
be, tasawufta "Hakk'ın kulu kendine 
çekmesi ve aniden yüce huzuruna yük
seltmesi" demektir. Cezbe, Allah'ın sev
diği kulunun kalbinden perdeyi kaldırıp 
çalışma ve gayreti olmadan onu yakin • 
nuru ile birden bire manevi makamlara 
yükseltmesidir. Allah'ın kuluna bir ih
sanı olan cezbe, kulda istikamet ve iba
det arzusu doğurarak ona bela ve mu
sibetlere sabretme gücü kazandırır. Cez
be sırasında kul ruhuyla hakikatin kay
nağına ulaşır, Allah'ın dışında her şeyi 
unutarak kendinden geçer ve kulluğun

dan habersiz hale gelir; vecd ve istiğ

rak haline girer. Süfiler, "Allah diledi
ğini kendisine çeker" (eş-Şura 42/ 13) 

mealindeki ayeti ve bazı kaynaklarda 
hadis olarak zikredilen, "AIIah'ın kula 
olan cezbesi, iki cihan halkının arnelleri
ne denktir" anlamındaki sözü cezbeye 
delil sayarlar. Sülemi bu sözün Ebü'I-Ka-
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sım İbrahim en-Nasrabadi'ye (ö 3671 
977) ait olduğunu belirtmiştir (Taba/(:at 

s. 488) 

Hakk'ın kulu kendine çekmesi cezbe, 
bu cezbeyle kulun Allah'a yönelmesi aşk
tır. Nitekim mutasawıflara göre Hz. Pey
gamber'i öldürmeye giden Hz. Ömer'in, 
eniştesinin evinde duyduğu Kur'an se
siyle imana gelmesi, aynı şekilde avda 
iken üç defa ardarda, "Sen bunun için 
mi yaratıldın?" diye seslenildiğini duya
rak sultanlığı bırakan İbrahim b. Ed
hem'in tövbe edip tasawuf yoluna gir
mesi "Allah tarafına çekilme" (cezbe) so
nucunda gerçekleşmiştir. Böyle bir cez
beye tutulanları Allah iç hallerini göste
rerek nefis ve dünyadan uzaklaştırır, 

kendisine yaklaştırır. Bu anlamıyla cez- · 
be, peygamberlere ve velilere ait Hak 
vergisi bir kabiliyettir. Yünus Emre, "Cez
be-i aşk olmayınca neylesin şeyhim be
ni" derken buna işaret etmiştir. 

Tasawufta cezbe süluk* ve amel ile 
bir arada düşünülür, sülüke bağlı olma
yan cezbe makbul sayılmaz. Sülük gör
memiş olanlar, cezbeleri güçlü de olsa, 
vecd halinde bulunduklarından kalp ma
karnını aşıp kalbin sahibine yani Allah'a 
eremedikleri için irşad ehliyetine sahip 
olamazlar. Çünkü irşada layık olabilmek 
ancak sülük yolundan geçmekle müm
kündür. Nitekim imam-ı Rabhani cez
beyi, sülük görmeyenierin ve sülükünü 
tamamlamış bulunanların cezbesi olmak 
üzere ikiye ayırır. Sülük görmeyenlerde 
ruh nefsin etkisinden kurtulamadığı için 
bunların cezbesi kalbidir, ruhi değildir. 
Böyleleri ruhlar alemini müşahed e et
tikleri halde Hakk'ı müşahede ettikleri
ni zannederler. Sülüklerini tamamlayıp 
ruhları nefislerinin etkisinden kurtul
muş kimselerin cezbesi ise ruhidir, bun
lar Hakk'ı müşahede ederler. Bundan 
dolayı sülük görerek kemal mertebesi
ne erenlerde vahdet-i vücı1d*a dair söz
lere rastlanmaz. imam-ı Rabbanfnin ifa
desine göre cezbe ehli sülük gördükten 
sonra vahdet-i vücüda dair daha önce 
kendilerinden sadır olan sözlerden töv
be etmişlerdir. 

Sohbet, zikir ve sema meclislerinde 
kalbinde meydana gelen varidata (bk. 
vARio) dayanamayarak kendinden ge
çen, gayri ihtiyari sıçrayıp nara atan kim
selerin davranışiarına da cezbe adı veril
mektedir. Türkçe'deki "cezbelenmek, cez
beye gelmek" gibi deyimler bu tür cez
be için kullanılır. Buna karşılık ilk tasav
vufi kaynaklarda bu cezbeye vecd adı 

verilir ve zikir, sema gibi konularla bir-

likte anlatılır. Asıl cezbe ile veedin dışa 
yansıması anlamındaki cezbe bazı ba
kımlardan farklılık arzeder. İlk süfıler
den itibaren mutasawıfların bir kısmı 
bu son anlamdaki cezbeyi ve bundan 
kaynaklanan taşkın hareketleri muteber 
saymamışlardır. Nitekim ilk kaynaklar
da vecd bahsi münasebetiyle Cüneyd-i 
Bağdadi ile ilgili olarak anlatılan bir men
kıbe bunu teyit etmektedir. Cüneyd, soh
bet esnasında cezbeye gelerek nara atan 
bir genci, "Böyle yapacaksan bir daha 
benim meclisime gelme" diyerek uyar
mış, bunun üzerine genç titrediği ve da
marları şişip gerildiği halde cezbesine 
hakim olmaya çalışmıştır; ancak sonun
da cezbesi dayanılmaz bir hal almış, ken
dine hakim olamayarak bir nara atmış 
ve ruhunu teslim etmiştir. 

Melamet fikrini benimseyen ilk süfi
lerle Cüneyd ve imam-ı Rabhani gibi bazı 
mutasawıflar bu tür cezbeyi önemseme
dikleri halde Bayrami Melamileri, özel
likle Hamzaviler buna büyük değer verir 
ve sülükün esası sayarlar. Diğer tarikat
lar cezbeyi benimsemekle birlikte bu tür 
hal ve hareketlerin riyaya sebebiyet ver
memesi için gizli tutulmasını isterler. Ni
tekim MevlevTier bu gibilere, "Kanını içi
ne akıt", RifaTier ise, "Yan fakat tütme" 
uyarısında bulunurlar. Tasawuf tarihin
de bu iki anlayışın temsilcileri her devir
de bulunmuştur. 
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