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VATAN BEYÝ

bölükbaşılarakarşı1591’deayaklanıncaaralarından temsilciler seçerek Tunuseyaletdivanınıoluşturdularvebaşınadakendiaralarındangerektiğindegörevdenalabilecekleribirinigetirdiler.Seçilenbukişi“dayı”unvanıaldıvekendisine,emanetenbeyinvedivanıngörevlerinedenkbiryetkiyikullanmayükümlülüğügetirildi.Askerlerdayıyıbeylerbeyipaşayavedivanakarşıbirdengeunsuruolarakyönetimedahilettiler.HasanPaşa’nınbeylerbeyiliğininardındanmerkezdenyollananvalilergöstermelikhalegeldi,dayılarınvedahasonrabeyleringölgesindekaldı.XVII.yüzyılınbaşlarındaaskerler,Tunuseyaletihalkhazinesindenzimmetineparageçirenmerkezdengönderilmişpaşayıkovdular.Onunardındandayıyönetimdeönemlibirgüçhalinegeldi.Osmanlıhükümetibazıyenidüzenlemeleryaparakkovulmuşbeylerbeyiningörevineiadesinisağladı.BuyenidüzenlemedehükümetmerkezindenyollananbeylerbeyiileondanayrıTunusbeyliğininbüyükhazinedarıolanveyagenelmalîişleriyönetmegöreviniüstlenenbir“bey”unvanıoluşturuldu.Bubeyzamanla“vatanbeyi”olarakanıldı.Dahasonravatanbeyiunvanıidaredeveyazışmalardakullanılarakresmîleştirildi.15911593yıllarındaTunus’tadayılıkmakamındabirincidayıİbrâhimveikincidayıMûsâbulundu.VergitahsiliylegörevliolduğubilinenilkbeyiseRamazan’dır.Bubeyheryılyazınvekışın,dayınınyönetimialtındaaskerîbirzümreileberaberharaçvergisinitahsiletmeküzereTunuseyaletininhertarafınıdolaşırdı.BunungücüTunus’unüçüncüdayısıKaraOsman’dan
(1593-1610) itibaren artmaya başladı.Gittikçebellisayıdakiyeniçerilerzümresinekumandaederhalegeldivedayınıniktidarınınbirkısmınıelegeçirdi.BusebeplehemeyaletininiçindebulunduğudurumhemOsmanlıDevleti’ninyönetimdekiyerihemdebeyintemsilettiğimakamınşartlarıçokuygungörünüyordu.Vatanbeyi,başlangıçtamerkezdengönderilenpaşaveseçilmişdayınınaltındabirmemurikenyavaşyavaşelinegeçenvergilerdenedindiğimaddîkaynaklarınyanındavergitoplamakiçinTunus’tanhareketindeyanınaaldığıaskerîbirliklerlesağladığıyakınlık,ayrıcavergitoplarkentemashalindebulunduğuArapkabilereisleriylekurduğuilişkisayesindeöneçıkmayabaşladı.İlkvatanbeyiRamazanBey,YûsufDayı’nınidaresindevergibirliklerininkumandanlığınıyaparken1021’de(1612)öldü.YûsufDayıonunyerineöncekardeşiReceb’i,dahasonradaaslenKorsika’dan

dinlerdi.CemilBey’in,kendinotadefterindekiVasil’inkürdilihicazkârpeşreveninüzerineyazdığı“kemençeüstâdıbînazîrimüteveffâVasilaki’nin”notuonunVasilaki’yeduyduğusaygınınbirifadesidir.AhmedRâsim,ŞevkiBey,TatyosEfendideVasilaki’ninenyakınarkadaşlarıarasındaydı.Virtüozderecesindekiicracılığıylatanınmış,bestekârlıkalanındafazlaeservermemiştir. Mahmud Celâleddin Paşa’nınşarkılarınınaranağmeleriniVasilaki’yeyaptırdığısöylenir.Günümüzehicazkâr,kürdilihicazkâr,şevkefzâpeşrevivekürdilihicazkârsazsemâisiile,“Gönlümyineolgoncefeminvaslınıandı”mısraıylabaşlayankürdilihicazkârşarkısıulaşabilmiştir.
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– —VATAN BEYÝ

Tunus’ta
Osmanlýdönemindekullanýlan

birunvan.
˜ ™

“Emîrü’levtân”olarakdageçenbuunvan“vatanın,beldenin,memleketin,yurdunbeyi,yerlibey”anlamınagelir.Osmanlıbelgelerinde,Tunus’unyerlikaynaklarındaveBatıkaynaklarında,başlangıçtaTunus’taOsmanlısultanınıngönderdiğipaşalarla(bey ler be yi ler) yeni çe ri ler (yol-

daşlar)arasındansivrilerekseçilendayılardışındaayrıbirmakamıifadeetmeküzerekullanılır.Tunus’tavatanbeyitabirivememuriyetiXVI.yüzyılınsonlarındaortayaçıktı.982’de(1574)Tunus’unKocaSinanPaşatarafındanikincidefafethindensonraburadakiyeniçerilerkumandanlarıolan

olaylaryanındafeminizm,tüketimkültürü,ütopya,depresyon,kimlikkavramı,annelik,hapishane,faşizm,sürgün,devletsanatçılığı,100temelesergibiçokfarklıkonulardergidetartışıldı.BudönemyazarlarıveşairleriarasındaMustafaŞerifOnaran,GültekinEmre,Özdemirİnce,MüslimÇelik,EnisBatur,TuğrulTanyol,CanYücel,ArifDamar,AhmetTelli,HilmiYavuz,NihatBehram,CanBahadırYüce,VeyselÇolak,OrhanDuru,TomrisUyar,ErhanBener,CemilKavukçu,ÜnsalOskayveHasanBülentKahramansayılabilir.
BİBLİYOGRAFYA:ErdalDoğan, Ede bi ya tı mız da Der gi ler, İstan-

bul1997,s.25-27;FilizNayırDeniztekin–EnverErcan, Ya şar Na bi Na yır ve Var lık Der gi si, 
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ÿÂlim Kah ra man

– —VASÝLAKÝ EFENDÝ
(1845-1907)

Türkmûsikisinin
ünlükemençevirtüozu.˜ ™

Silivri’ninLitroskasabasındadoğdu.AsıladıVasilolup“Vasilcik”anlamınagelenVasilakidiyetanındı.BabasınınadıYorgi’dir.HenüzküçükyaşlarındaSilivricivarındakisahne,panayırvedüğünlerdeuzunsüreklarnetçaldı.FenerliYorgi’denkemençeçalmayıöğreninceklarnetibırakarakkemençeüzerindekararkıldı.YirmibeşyaşlarındaikenSilivri’denGalata’yagöçetti.LavtacıAndon’unGalatasaray’dakigazinosundasazheyetindekemençeciNikolaki’densonraikincikemençeciolarakçalışmayabaşladı.Andon’unağabeyiLavtacıCivan’danrepertuvarderslerialarakkendinigeliştirdi.TepebaşıTiyatrosu’ndaTanbûrîCemilBey,ÛdîNevresBey,HacıKirâmîEfendi,NeyzenTevfik’lebirliktekonserlerekatıldı,ayrıcapekçokfasılyönetti.24Eylül1907tarihindeİstanbul’daöldü.TürkmûsikitarihininsayılıkemençeicracılarındanolanVasilakiEfendikemençeyebirüslûpkazandırarakonuTürkmûsikisininvazgeçilmezbirsazıdurumunagetirmiş,eskidensadecekabasazdakullanılankemençeyiincesazdadakullanılabilecekbiricradüzeyinekavuşturmuştur.UzunyayçekişleriyletanınanVasilakiiyiköçekçeçalmasıyladaünlüydü.TanbûrîCemilileçokyakındostluğuvardı,birbirlerinekarşıbüyüksaygıvesevgigösterirlerdi.TanbûrîCemilonuntaksimlerinehayrankalır,bunlarıbüyükbirhuşûiçinde

Vasilaki

Efendi
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– —VEINSTEIN, Gilles
(1945-2013)

FransýzasýllýOsmanlýtarihçisi.
˜ ™

18Temmuz1945’teParis’teçokkültürlübiraileortamındadünyayageldi.İyibireğitimalarakÉcoleNormaleSupérieure’denmezunolduvetarih“agrégation”usınavındanbaşarıylageçti(1970).BuokuldatalebeikenAlexandreBennigsen’intavsiyeleriüzerineOsmanlımedeniyetiyleilgilenmeyebaşladı.ÉcoledesLanguesOrientales’daLouisBazin’inderslerindeTürkçe’yiöğrendiktensonraÉcoledesHautesÉtudes’deOsmanlıpaleografyasıvediplomatiğiüzerindeçalıştı.PertevNailiBoratav,IrèneBeldiceanuSteinherrveNicoaraBeldiceanu’dandersaldı.AskerlikhizmetindensonraÉcoledesHautesÉtudesenSciencesSociales’agirdi,burada
1986’da“directeurd’études”seçildi.HeryıldeğişenkonularhakkındaOsmanlıbelgelerininokunupdeğerlendirildiğiseminerinemeslektaşlarıyanındaFransavediğerülkelerdengelentalebelerdekatılıyordu.AyrıcaCentreNationaldelaRechercheScientifique’teTürkmedeniyetihakkındakiaraştırmalaraönemlikatkıdabulundu;
1984’teHistoiredel’EmpireOttoman,del’EuropeOrientaleetdelaTurquieadlıheyetinmüdürüolarakçalışmalarınısürdürdü.BirkaçyılsonrabuheyetinLouisBazinveJamesHamilton’unheyetiylebirleştirilmesindenmeydanagelenÉtudesTurquesetOttomanes’ındamüdürlüğünegetirildi.Buheyethalen,Centred’ÉtudesTurques,OttomanesetCentreasiatiquesadıyla çalışmalarını sürdürmektedir.VeinsteinölümünekadarTurcicadergisininmüdürlüğünüdeyaptı.OdönemdeFransa’dagittikçeartanbirilgiçekenOsmanlıtarihininAvrupa’daenönemliuzmanlarındanbiriolarak1998AralığındaCollègedeFrance’aseçildi.Fransa’nınbuenprestijlikurumundaHistoireTurqueetOttomaneKürsüsü’nünkurulması,hembutetkiklerinFransa’dakazandığıöneminhemdeVeinstein’inyaptığıkatkınınbirsonucudur.Veinstein5Şubat2013’teParis’teöldü.GillesVeinstein,akademikkariyerininbaşlarındaAlexandreBennigsen’inasistanıolarakKaradenizBölgesi(Rus step le-

ri)veKırımHanlığıileOsmanlıDevleti’ninmünasebetleriniaraştırmıştır.ÇalıştığıkonulardanbirideKazak(Uk ray na)meselesininortayaçıkışıdır,fakatdahagenişbirçerçevedeticaretvevergilerintarihiniinceliyordu.Osmanlılar’ınyerleştikleri

bulunan İbrâhimBey’ekardeşiMuradBeymuhalefetetti.MuradBey,İbrâhimBey’ibertarafedipvatanbeyioldu,fakatdahasonrakatledilincebundanyararlanılaraksancakbeyliğindeocaklıkusulükaldırıldı.XVIII.yüzyılınortalarınadoğruTunus’tadayılığınhiçbirönemikalmadı.BaşkabirsipahilerağasıolanHüseyinb.AlietTürkîsiyasîveaskerîmücadelelersonucundaTunus’tabeyliğini ilânetti.BöyleceTunus’tayenibirhânedanortayaçıktı(Hü sey nî ler).Sözkonusuüçyüksekgörevonunşahsındatoplandı.Hüseyinb.Ali’ninkökeniTunus’aaskeryazılarakgelmişolanTürkvemüslüman“yoldaş”laradayanıyordu.Hüseynîhânedanınınkurulmasınınardındandayılar,1832’lerekadarbuhânedandanpaşabeylerinidaresialtındabireyaletmemuruolarakvarlıklarınısürdürdüler.DayılığınbirhükmükalmadığındanbeylerbeyiliklevatanbeyliğiiçinHüseyinPaşaileyeğeniAliPaşaarasındakanlımücadeleleroldu.HüseyinPaşa4 Eylül1735’teSimence’deyenilgiyeuğrayıncaAliPaşahembeylerbeyiliğinihemdevatanbeyliğinielegeçirdive1152’de
(1739)Bâbıâlivatanbeyliğinionayladı.HüseyinPaşa’dansonraüçgörevyetkisinesahipbeylikHüseyinPaşa’nınevlâtlarınaintikaletti.NihayetHüseyinPaşa’nınoğullarıAliPaşa’yıyenerek6 Zil hic ce 1169’da
(1 Ey lül 1756)idareyitamamenellerinealdılarveüçmakamıaralarındabölüştüler.BukanlımücadelelerkarşısındaOsmanlıhükümetitaraflaranasihatyollufermanlargönderdiysedebununhiçbiryararıolmadıvemücadelelerdehasmınagalipgeleninmemuriyetinitasdiketmektenbaşkabirşeyyapamadı.Tunus’unbuasırdakienönemlidevriHüseyinPaşa’nıntorunuHammûdePaşazamanıdır(1782-
1814).
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Elui kökenli Katolik bir ailenin çocuğuikenTunuslukorsanlartarafındanesiralınarakmüslümanolmuşbirmemlükolanMurad’ıtayinetti.BöyleceXVII.asırdaTunus’unidaresibeylerbeyiemrindegibigörünsedegerçektebeylerbeyiileberaberdayıvebunlarıngücünügittikçeelindetoplayanvatansancakbeyindebulunuyordu.FethindensonrayaklaşıkilkelliyıldaTunus’takiyönetimdedayılarlatayinleriOsmanlıdevletmerkezindeyapılanveocaklıksuretiylebiraileyemahsusolanvatansancağıbeylerininnüfuzlarıçarpışırhalegeldi.Busıradabazandayılıklavatansancakbeyliğibirkişiüzerindetoplanıyordu.İkincivatanbeyiMurad(1612-1631), vergitahsiliiçinTunus’unhertarafınıdolaşanbirliklerinkumandanıhalinegeldivedayılarıngücünüaltüstetti;bütüniktidarıelinegeçirdi,dayılarıkendisiseçmeyebaşladıveonlarınyetkilerinikıstı.Ayrıcadivanıdenetimialtınaalarakgücünüenyüksekdereceyeçıkardı.OsmanlısultanıtarafındanTunus’tapaşalığıda(bey ler-
be yi lik)tasdikedildi(1631).MuradPaşadahahayattaikenbeylikgörevini babadanoğulageçmeküzereoğluMuhammed’e
(Ham mû de)devretti.BuşekildeTunus’taMurâdîler idaresi(1612-1702)kuruldu.ÖlümününardındanyerinialanoğluMuhammed’densonraTunus’tahânedanlığadayalıbeylikdönemibaşlamışoldu.Osmanlısultanı,Tunusidaresindemeydanagelenbugelişmelerkarşısındaheryılgeçiciolarakİstanbul’dangönderilen,ancaknüfuzlarınıgittikçekaybetmişolanpaşalarıgöndermektenveonlarınyetkisizvarlığınıkorumaktanbaşkabirşeyyapamadı.MuhammedPaşa(1631-1661) beylikidaresinigeliştiripTunushâkimiolaraköneçıktıve1069’da(1659)Osmanlısultanındanpaşaunvanınıaldı.Murâdîbeyleri,özellikle1640’tan1702’yekadaryirmidörtdayıdevrindeyönetimdeçokdahaetkinoldular,içkavgalarvemücadeleleriçindeTunus’uyönettiler.Dayılık,vatanbeyliğivebeylerbeyilikgibiüçgücüelindebulundurankişiye“paşabey”denildi.Murâdîler,yeniçerilerinkumandanlarıtarafındanseçilmişdayılarınüstündeyöneticilerolarakOsmanlısultanıtarafındanmerkezdengönderilmişpaşalargibitanındılar.SipahilerAğasıİbrâhimŞerif’in12Safer1114’te(8 Tem muz 1702)KaraMustafa’nındayılığınıelindenalmasıylayenibirdönembaşladıvebeylik,dayılık,paşalığıkendişahsındatopladı.XVIII.asırbaşındaocaklık suretiyle vatansancakbeyi


