olaylaryanındafeminizm,tüketimkül
türü,ütopya,depresyon,kimlikkavramı,
annelik,hapishane,faşizm,sürgün,devlet
sanatçılığı, 100temelesergibiçokfarklı
konulardergidetartışıldı.Budönemya
zarlarıveşairleriarasındaMustafaŞerif
Onaran,GültekinEmre,Özdemirİnce,
MüslimÇelik,EnisBatur,TuğrulTanyol,
CanYücel,ArifDamar,AhmetTelli,Hilmi
Yavuz,NihatBehram,CanBahadırYüce,
VeyselÇolak,OrhanDuru,TomrisUyar,
ErhanBener,CemilKavukçu,ÜnsalOskay
veHasanBülentKahramansayılabilir.
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Türkmûsikisinin
ünlükemençevirtüozu.

™

Silivri’ninLitroskasabasındadoğdu.Asıl
adıVasilolup“Vasilcik”anlamınagelenVa
silakidiyetanındı.BabasınınadıYorgi’dir.
HenüzküçükyaşlarındaSilivricivarındaki
sahne,panayırvedüğünlerdeuzunsüre
klarnetçaldı.FenerliYorgi’denkemen
çeçalmayıöğreninceklarnetibırakarak
kemençeüzerindekararkıldı.Yirmibeş
yaşlarındaikenSilivri’denGalata’yagöç
etti.LavtacıAndon’unGalatasaray’daki
gazinosundasazheyetindekemençeciNi
kolaki’densonraikincikemençeciolarak
çalışmayabaşladı.Andon’unağabeyiLav
tacıCivan’danrepertuvarderslerialarak
kendinigeliştirdi.TepebaşıTiyatrosu’nda
TanbûrîCemilBey,ÛdîNevresBey,Hacı
KirâmîEfendi,NeyzenTevfik’lebirlikte
konserlerekatıldı,ayrıcapekçokfasılyö
netti.24Eylül1907tarihindeİstanbul’da
öldü.
Türkmûsikitarihininsayılıkemençeic
racılarındanolanVasilakiEfendikemençe
yebirüslûpkazandırarakonuTürkmûsi
kisinin vazgeçilmez bir sazı durumuna
getirmiş,eskidensadecekabasazdakul
lanılankemençeyiincesazdadakullanıla
bilecekbiricradüzeyinekavuşturmuştur.
UzunyayçekişleriyletanınanVasilakiiyi
köçekçeçalmasıyladaünlüydü.Tanbûrî
Cemilileçokyakındostluğuvardı,birbir
lerinekarşıbüyüksaygıvesevgigöste
rirlerdi.TanbûrîCemilonuntaksimlerine
hayrankalır,bunlarıbüyükbirhuşûiçinde
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Vasilaki
Efendi

dinlerdi.CemilBey’in,kendinotadefterin
dekiVasil’inkürdilihicazkârpeşrevenin
üzerineyazdığı“kemençeüstâdıbînazîri
müteveffâVasilaki’nin”notuonunVasila
ki’yeduyduğusaygınınbirifadesidir.Ah
medRâsim,ŞevkiBey,TatyosEfendide
Vasilaki’ninenyakınarkadaşlarıarasın
daydı.Virtüozderecesindekiicracılığıyla
tanınmış,bestekârlıkalanındafazlaeser
vermemiştir. Mahmud Celâleddin Pa
şa’nınşarkılarınınaranağmeleriniVasi
laki’yeyaptırdığısöylenir.Günümüzehi
cazkâr,kürdilihicazkâr,şevkefzâpeşrevi
vekürdilihicazkârsazsemâisiile,“Gön
lümyineolgoncefeminvaslınıandı”mıs
raıylabaşlayankürdilihicazkârşarkısıula
şabilmiştir.

PertevDemirhan, Mûsikî Düşüncelerim, İstanbul1946,s.29-31; MesudCemil, Tanburî Cemil’in Hayatı, Ankara1947,s.80-83,101-103;
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1964,s.218; MustafaRona, 20. Yüzyıl Türk
Musikisi, İstanbul1970,s.22; Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, I,193-194,618; YılmazÖztuna,
Türk Mûsikisi: Akademik Klasik Türk San’at
Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü, Ankara
2006,II,477-478.
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VATAN BEYÝ
Tunus’ta
Osmanlýdönemindekullanýlan
birunvan.

—
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“Emîrü’levtân”olarakdageçenbuun
van“vatanın,beldenin,memleketin,yur
dunbeyi,yerlibey”anlamınagelir.Osman
lıbelgelerinde,Tunus’unyerlikaynakla
rındaveBatıkaynaklarında,başlangıçta
Tunus’taOsmanlısultanınıngönderdiği
paşalarla (beylerbeyiler) yeniçeriler (yoldaşlar)arasındansivrilerekseçilendayılar
dışındaayrıbirmakamıifadeetmeküze
rekullanılır.Tunus’tavatanbeyitabirive
memuriyetiXVI.yüzyılınsonlarındaortaya
çıktı.982’de(1574)Tunus’unKocaSinan
Paşatarafındanikincidefafethindenson
raburadakiyeniçerilerkumandanlarıolan

bölükbaşılarakarşı 1591’deayaklanınca
aralarından temsilciler seçerek Tunus
eyaletdivanınıoluşturdularvebaşınada
kendiaralarındangerektiğindegörevden
alabilecekleribirinigetirdiler.Seçilenbu
kişi“dayı”unvanıaldıvekendisine,ema
netenbeyinvedivanıngörevlerinedenk
biryetkiyikullanmayükümlülüğügetirildi.
Askerlerdayıyıbeylerbeyipaşayavediva
nakarşıbirdengeunsuruolarakyöneti
medahilettiler.HasanPaşa’nınbeylerbe
yiliğininardındanmerkezdenyollananva
lilergöstermelikhalegeldi,dayılarınve
dahasonrabeyleringölgesindekaldı.XVII.
yüzyılınbaşlarındaaskerler,Tunuseyaleti
halkhazinesindenzimmetineparageçi
renmerkezdengönderilmişpaşayıkovdu
lar.Onunardındandayıyönetimdeönemli
birgüçhalinegeldi.Osmanlıhükümeti
bazıyenidüzenlemeleryaparakkovulmuş
beylerbeyiningörevineiadesinisağladı.
Buyenidüzenlemedehükümetmerke
zindenyollananbeylerbeyiileondanayrı
Tunusbeyliğininbüyükhazinedarıolan
veyagenelmalîişleriyönetmegörevini
üstlenenbir“bey”unvanıoluşturuldu.Bu
beyzamanla“vatanbeyi”olarakanıldı.
Dahasonravatanbeyiunvanıidaredeve
yazışmalardakullanılarakresmîleştirildi.
15911593yıllarındaTunus’tadayılık
makamındabirincidayıİbrâhimveikinci
dayıMûsâbulundu.Vergitahsiliylegörevli
olduğubilinenilkbeyiseRamazan’dır.Bu
beyheryılyazınvekışın,dayınınyönetimi
altındaaskerîbirzümreileberaberharaç
vergisinitahsiletmeküzereTunuseyale
tininhertarafınıdolaşırdı.Bunungücü
Tunus’unüçüncüdayısıKaraOsman’dan
(1593-1610) itibaren artmaya başladı.
Gittikçebellisayıdakiyeniçerilerzümresi
nekumandaederhalegeldivedayınınik
tidarınınbirkısmınıelegeçirdi.Busebeple
hemeyaletininiçindebulunduğudurum
hemOsmanlıDevleti’ninyönetimdekiyeri
hemdebeyintemsilettiğimakamınşart
larıçokuygungörünüyordu.Vatanbeyi,
başlangıçtamerkezdengönderilenpaşa
veseçilmişdayınınaltındabirmemuriken
yavaşyavaşelinegeçenvergilerdenedin
diğimaddîkaynaklarınyanındavergitop
lamakiçinTunus’tanhareketindeyanına
aldığıaskerîbirliklerlesağladığıyakınlık,
ayrıcavergitoplarkentemashalindebu
lunduğuArapkabilereisleriylekurduğu
ilişkisayesindeöneçıkmayabaşladı.
İlkvatanbeyiRamazanBey,YûsufDa
yı’nınidaresindevergibirliklerininkuman
danlığınıyaparken 1021’de (1612)öldü.
YûsufDayıonunyerineöncekardeşiRe
ceb’i,dahasonradaaslenKorsika’dan
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Elui kökenli Katolik bir ailenin çocuğu
ikenTunuslukorsanlartarafındanesir
alınarakmüslümanolmuşbirmemlük
olanMurad’ıtayinetti.BöyleceXVII.asır
daTunus’unidaresibeylerbeyiemrinde
gibigörünsedegerçektebeylerbeyiile
beraberdayıvebunlarıngücünügittik
çeelindetoplayanvatansancakbeyinde
bulunuyordu.Fethindensonrayaklaşıkilk
elliyıldaTunus’takiyönetimdedayılarla
tayinleriOsmanlıdevletmerkezindeyapı
lanveocaklıksuretiylebiraileyemahsus
olanvatansancağıbeylerininnüfuzları
çarpışırhalegeldi.Busıradabazandayı
lıklavatansancakbeyliğibirkişiüzerinde
toplanıyordu.
İkincivatanbeyiMurad (1612-1631),
vergitahsiliiçinTunus’unhertarafınıdo
laşanbirliklerinkumandanıhalinegeldive
dayılarıngücünüaltüstetti;bütüniktida
rıelinegeçirdi,dayılarıkendisiseçmeye
başladıveonlarınyetkilerinikıstı.Ayrıca
divanıdenetimialtınaalarakgücünüen
yüksekdereceyeçıkardı.Osmanlısultanı
tarafındanTunus’tapaşalığıda (beylerbeyilik)tasdikedildi (1631).MuradPaşa
dahahayattaikenbeylikgörevini babadan
oğulageçmeküzereoğluMuhammed’e
(Hammûde)devretti.BuşekildeTunus’ta
Murâdîleridaresi (1612-1702)kuruldu.
ÖlümününardındanyerinialanoğluMu
hammed’densonraTunus’tahânedanlığa
dayalıbeylikdönemibaşlamışoldu.Os
manlısultanı,Tunusidaresindemeydana
gelenbugelişmelerkarşısındaheryılge
çiciolarakİstanbul’dangönderilen,an
caknüfuzlarınıgittikçekaybetmişolan
paşalarıgöndermektenveonlarınyet
kisizvarlığınıkorumaktanbaşkabirşey
yapamadı.MuhammedPaşa(1631-1661)
beylikidaresinigeliştiripTunushâkimi
olaraköneçıktıve1069’da(1659)Osmanlı
sultanındanpaşaunvanınıaldı.Murâdî
beyleri,özellikle 1640’tan 1702’yekadar
yirmidörtdayıdevrindeyönetimdeçok
dahaetkinoldular,içkavgalarvemüca
deleleriçindeTunus’uyönettiler.Dayılık,
vatanbeyliğivebeylerbeyilikgibiüçgücü
elindebulundurankişiye“paşabey”denil
di.Murâdîler,yeniçerilerinkumandanları
tarafındanseçilmişdayılarınüstündeyö
neticilerolarakOsmanlısultanıtarafın
danmerkezdengönderilmişpaşalargibi
tanındılar.
SipahilerAğasıİbrâhimŞerif’in 12Sa
fer1114’te(8 Temmuz 1702)KaraMusta
fa’nındayılığınıelindenalmasıylayenibir
dönembaşladıvebeylik,dayılık,paşalığı
kendişahsındatopladı.XVIII.asırbaşın
da ocaklık suretiyle vatan sancak beyi
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bulunan İbrâhim Bey’e kardeşi Murad
Beymuhalefetetti.MuradBey,İbrâhim
Bey’ibertarafedipvatanbeyioldu,fakat
dahasonrakatledilincebundanyararla
nılaraksancakbeyliğindeocaklıkusulü
kaldırıldı.XVIII.yüzyılınortalarınadoğru
Tunus’tadayılığınhiçbirönemikalmadı.
BaşkabirsipahilerağasıolanHüseyinb.
AlietTürkîsiyasîveaskerîmücadeleler
sonucundaTunus’tabeyliğiniilânetti.
BöyleceTunus’tayenibirhânedanortaya
çıktı (Hüseynîler).Sözkonusuüçyüksek
görevonunşahsındatoplandı.Hüseyinb.
Ali’ninkökeniTunus’aaskeryazılarakgel
mişolanTürkvemüslüman“yoldaş”lara
dayanıyordu.Hüseynîhânedanınınkurul
masınınardındandayılar,1832’lerekadar
buhânedandanpaşabeylerinidaresial
tındabireyaletmemuruolarakvarlıklarını
sürdürdüler.Dayılığınbirhükmükalma
dığındanbeylerbeyiliklevatanbeyliğiiçin
HüseyinPaşaileyeğeniAliPaşaarasında
kanlımücadeleleroldu.HüseyinPaşa 4
Eylül 1735’teSimence’deyenilgiyeuğra
yıncaAliPaşahembeylerbeyiliğinihem
devatanbeyliğinielegeçirdive 1152’de
(1739)Bâbıâlivatanbeyliğinionayladı.Hü
seyinPaşa’dansonraüçgörevyetkisine
sahipbeylikHüseyinPaşa’nınevlâtlarına
intikaletti.NihayetHüseyinPaşa’nınoğul
larıAliPaşa’yıyenerek6 Zilhicce 1169’da
(1 Eylül 1756)idareyitamamenellerine
aldılarveüçmakamıaralarındabölüştü
ler.BukanlımücadelelerkarşısındaOs
manlıhükümetitaraflaranasihatyollu
fermanlargönderdiysedebununhiçbir
yararıolmadıvemücadelelerdehasmına
galipgeleninmemuriyetinitasdiketmek
tenbaşkabirşeyyapamadı.Tunus’unbu
asırdakienönemlidevriHüseyinPaşa’nın
torunuHammûdePaşazamanıdır(17821814).
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FransýzasýllýOsmanlýtarihçisi.
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18Temmuz1945’teParis’teçokkültür
lübiraileortamındadünyayageldi.İyibir
eğitimalarakÉcoleNormaleSupérieure’
denmezunolduvetarih“agrégation”usı
navındanbaşarıylageçti(1970).Buokulda
talebeikenAlexandreBennigsen’intav
siyeleri üzerine Osmanlı medeniyetiyle
ilgilenmeyebaşladı.ÉcoledesLangues
Orientales’daLouisBazin’inderslerinde
Türkçe’yiöğrendiktensonraÉcoledes
HautesÉtudes’deOsmanlıpaleografyası
vediplomatiğiüzerindeçalıştı.PertevNa
iliBoratav,IrèneBeldiceanuSteinherrve
NicoaraBeldiceanu’dandersaldı.Askerlik
hizmetindensonraÉcoledesHautesÉtu
desenSciencesSociales’agirdi,burada
1986’da“directeurd’études”seçildi.Her
yıldeğişenkonularhakkındaOsmanlıbel
gelerininokunupdeğerlendirildiğisemine
rinemeslektaşlarıyanındaFransavediğer
ülkelerdengelentalebelerdekatılıyordu.
AyrıcaCentreNationaldelaRecherche
Scientifique’teTürkmedeniyetihakkında
kiaraştırmalaraönemlikatkıdabulundu;
1984’teHistoiredel’EmpireOttoman,de
l’EuropeOrientaleetdelaTurquieadlıhe
yetinmüdürüolarakçalışmalarınısürdür
dü.BirkaçyılsonrabuheyetinLouisBazin
veJamesHamilton’unheyetiylebirleşti
rilmesindenmeydanagelenÉtudesTur
quesetOttomanes’ındamüdürlüğüne
getirildi.Buheyethalen,Centred’Études
Turques,OttomanesetCentreasiatiques
adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
VeinsteinölümünekadarTurcicadergi
sininmüdürlüğünüdeyaptı.Odönemde
Fransa’dagittikçeartanbirilgiçekenOs
manlıtarihininAvrupa’daenönemliuz
manlarındanbiriolarak 1998Aralığında
CollègedeFrance’aseçildi.Fransa’nınbu
enprestijlikurumundaHistoireTurqueet
OttomaneKürsüsü’nünkurulması,hem
butetkiklerinFransa’dakazandığıöne
minhemdeVeinstein’inyaptığıkatkının
birsonucudur.Veinstein5Şubat2013’te
Paris’teöldü.

GillesVeinstein,akademikkariyerinin
başlarındaAlexandreBennigsen’inasis
tanıolarakKaradenizBölgesi (Rus stepleri)veKırımHanlığıileOsmanlıDevleti’nin
münasebetleriniaraştırmıştır.Çalıştığı
konulardanbirideKazak(Ukrayna)mese
lesininortayaçıkışıdır,fakatdahageniş
birçerçevedeticaretvevergilerintarihi
niinceliyordu.Osmanlılar’ınyerleştikleri

