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bir asker orada uyuyakalmış ve arkadaşlannın köyden uzaklaştığının farkına var
mamış. Uyanınca ve kapıda köylülerin sesini duyunca bacadan kaçınağa çalışmış 
ve orada sıkışmış kalmış; yakalan dıktan sonra Hıristiyanlığı kabul etmiş ve o köy
den bir kızla evlenıniş, olanların anısına da taş kafayı hacasma diktirıniş. 

Son yazı, Osmanlı-Avusturya münasebetleri, sefaretler ve halk efsanelerindeki 
akisleri üzerine yaptığı araştırmalan ile tanınan Profesör Karl Teply'nindir;. Maka
lenin adı, Avustury~-Türk savaşlannın Avusturya'daki izleri.· Profesör Tej:ıly bu
rada Avusturya'nın büyüklü küçüklü yerlerinden toplanmış zengin bir yadigar ve 
anane kolleksiyonunu gözümüzün önüne seriyor: falan yerde bir dağın eteğin
de duran acayip şekilli bir kayaya Türkbaşı denirıniş, filan köyün kenannda olan 
bir sahaya Türktarlası denirmiş, fişman köyün delikanlılan yılın muayyen günün
de bir çeşit kılıç kalkan oyununu yaparlarmış, kiıni yerde Türk kuyusu denilen bir 
kuyu veya Türkenlinde (Türk ıhlamuru) denilen ulu bir ağaç varmış. Daha neler 
var! Sefirlerin Türkiye'den getirdikleri çiçeklerden, kahvehanelerin Viyana'da kök 
salınasından, Belgrad' dan Viyana'ya getirilen güzel· mezar taşlannın macerasından 
ve birçok başka şeyden malfımat verir; 

Ciddi bir çalışmanın neticesi olan kitap elliden fazla nefis resirole resiı:i:ılendi

rilıniş tir. 
A. Tietze 

Abdeljelil Teıniıni, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey, 1830-1837, (Cons
tantine Beyliği·ve Hacı Ahmed Bey), Tunus 1978, Revuç d'Histoire Maghrebine 
yayınlanndan, Cilt 1, 303 salıife. 

Yazann Türkiye, Fransa, Tunus, İngiltere ve Cezayir'de bulunan arşivlerde ge
niş bir araştırma yaparak vücuda getirdiği Ylıkanda adı geçen es~ri Önsöz 7, Giriş 
9, Arap ve Türk Transkripsiyon S!steıİı.i ll, Kısaltınalar 12, Arşiv Kaynaklari ı3, 
Bibliyografya 21 'yı takip eden şu bölümleri kapsamaktadır: . · . 

I. Bölüm: Cezayir şehrinin (Alger) alınışından önce hükümdarlık naipliği 29-46. 
A- Cezayir şehrimn işgalindenönce Akdeniz konjonktürü 31~38. B- Cezayir şehrinin 
alınışı karşısında Hacı Ahmed ve Bab-ı Ali'nin tutumlan 39-46 .. 

II. Bölüm: Hacı Ahmed Bey devrinde Constantine Beyli~ 47~78. A- Beyliğih 
nüfus durumu ve tarihi görünümü 49.:.59. B- Hacı AbPıed ve Beyliğin yönetimi 60-70. 
C- Constantine parası 71-73. D- Constantine bayra~74-78. · 

m.· Bölüm: Constantiıie eyaletiyle ilgili Fraı:isız-:Tunus ~n:tlaşİi:ıası 79-100. 
A~ Antlaşmanın imzalanması ve Hacı Ahmed ile Tunus Beyi'nin tutumlan 81-92. 
B- Antlaşmanın onaylanmaması 93-100. · 
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IV. Bölüm: Bône olaylan ve Hamdan Hoca'nın Constantine'deki iki görevi 
lul-126. A- Bône'un alınışı 103-114. B- Hamdan Hoca'nın Constantine'deki iki gö
revi 115-126. 

V. Bölüm: Hacı Ahmed'in başanlan ve Osmanlı siyaseti 127-170. A~ Beylik>
teki Hacı Ahmed'in gücü 129-141. B- Olaylar karşısında Bab~ı Ali'nin tepkileri 
142-155. G-Hamdan Hoca'nın Paris ve İstanbul'daki çalışmalan 156-170. 

VI. Bölüm: Constantine seferleri 171-183. A- İlk Constaııtine seferi 173-183. 
B- Abdülkadir. ve Tafna antiaşması 184-190. C- İkinci Constantine seferi 191-198. 
D- Hacı Ahmed ve Constantine'in alınışından sonra Bab-ı Ali 199-205. 

Sonuç 206-208. Belgeler ve eklentiler 209-289. Dizin 290-300. İçindekiler 301~303. 
Temimi, Cezayir Tarihi için Eınir Abdülkadir ve Hacı Ahmed Bey'in 1830-1840 

yıllannın iki renkli siması olduklanna, fakat kolonial tarih üzerine yapılan araştır
malarda Hacı Ahmed Bey'den bahsedilmediğine, bunun yanında özellikle Cons
tantine Beyliği ile Hacı Ahmed Bey Çağı'na ait hiçbir çalışmanın yapılmadığına de
:ğinereksöze başlam_!lktadır. Ona göre eser, bir Magrib Tarihini yazma denemesidir. 
Yazar aynı zamanda, Hacı Ahmed Bey'e tahsis edilen bu çalışmanın Constantine 
Tarihinin bütün özgüıilüğünün aıilaşılmasına katkıda bulunacağı fikrindedir. 

Eserin ilk bölümlerinde Constantine Beyliği'nin genel görunümüne işaret edil
mektedir. Constantine Beyliği hiç bir siyasi gücü olmayan dört bağımsız bölgeden 
meydana gelıniştir. Birinci bölge başşehir Constantine'den Tunus'un batı sınınJ?a 
kadar olan bütün alanı içine alan doğu bölgesidir. Arnmar Şeraga, Eviad-ı Zenati, 
Eviad-ı Yahya Bu Talib, Hananşa, Nemamşa'lar bu bölgeye hakim en öneııili ka
bilelerden olarak sayılmaktadır. İkinci bölge olarak Bibanlar'ın hattına kadar uza
nan batı bölgesi gösterilmektedir. En önemli aşiretleri Telagma~ Eviad-ı Abdel-Nfu, 
Guelma, Arnmar Geraba ve Mecana'lardır. Bône şehrinden Bougie'ye kadar Akde
niz kıyısı boyunca uzanan dağlan içine alan kuzey bölgesi üçüncü bölgediİ". Bu bölge
deki Zvaga, F~rciyuve, Sahel Babor adlı aşiretler zikre değer görillenlerdendir. Dör
düncü ve son bölge olan Constantine ilinin en.öneııili kısmı addedilen çöl bölgesidir. 
Bölgede yaşayan ve büyük bir yı~nı içinde -toplayan onbir göçmen aşiret bulun
maktadır. Ze~ul, Segni'a, Harakta, Evlad-t Sultan, Eviad-ı Salıntın'lar bu aŞiretlerden 
baz1landır. · · 

Constantine Beyliği idari olarak Encuh denilen büyük aşiretlere ayrılmıştır. 
Encuhlerin herbiri de Bey tarafından atanan bir kaid (Kuzey Afrika'da yerli yö-
netici)'e bağlı !<:abilelere bölünınüştpr. .. . . . . 

. , Beyliğin nüfusu incelendiğinde ilde beş içtimai dilim göze çarpm~kta<:Iıi: Ösmıqı
lı Türkleri, Kul-oğullan, Araplar, Kabilller(Kabyles) ve Yahudiler. Osman}ı Türk
lerinin sayılan azdır. Hükllme~n en üst tabakasını temsil edeı:ler. Diğer halk tabaka
Iaı:ından daha üstün görülürler. Hacı Ahmed Bey'in başa geçişiyle birlikte dağıtı~ş
Iardır. Yönetirnde hiçbir foıiksiyonlan· kalmamıştır, Hanefi mezhebindendirler. K11l-



271 

oğullan Osmanlı Türklerinin Cezayir'li hanımlanndan olan çocuklandır. Babala
nnın itibanndan faydalanamazlıfr. ve istemiye istemiye annelerinin bulunduğu sos
yal dilime dahil olnlak zorunda kalnlaktadirlar. Araplara göre bazı . üstünlükleri 
vardır. En son Constantine Beyi Hacı Ahmed Cezayir naipliğinin tarihi'nde Kul-oğ
lu olarak Bey olabilen tek kişidir. Araplar şehirlerde otururlar veya aşiretler halinde 
kırlara dağılmışlardır. Şehirde olanıanna Maures .. Magripliler denilnlektedir. Göçe
belerse hayvancılıkla uğraşırlar, Maliki mezhebindendirler. Kendi dillerini, gelenek
göreneklerini aynen muhafaza eden ve dağlarda kalan Kabililer yiğit, kurnaz ve düş
manıanna karşı merhametsizdirler. Demir madenieri sayesinde her türlü silalu yap
makta ve aynı zamanda barut imal etmektedirler. Malik! mezhebine mensuptui'lar. 
Yahudiler şehirde kalırlar. Kuyumculuk, terzilik, kunıaŞ ve kağıt tüccarlığı gibi 
bazı meslekler oruann tekelin.dedir: Pe,k kesin olmamakla }?irlikte Constantine ilinin 
Hacı Ahmed. devrindeki ııüfusu 1.131.000 kişi olarak zikredilmektedir. 

Eserde Constantine Tarihinin en çok eleştirilen dönemlerinden biri olarak Da yı 
HüseYin'in saltanat devri gösterilnlektedir: Bu devirde sadece anarşi, isyanlar ve kat
Iiruplar göze çarpmaktadır. Vuku bulan olaylar Temimi'nin verdiği bilgilere göre 
sırasıyla şöyledir: 1 Haziran 1820'de Cezayir Dayısı Hüseyin, İbralıim Bey El
Garbi'yi Constantine Beyliği,nden azietmiş ve yerine Ahmed Bey Memlfık'u getirmiş
tir. 7 Haziran 1822'de o da görevinden alınmış ve yerine Girittiİbrahim Bey geçmiş
tir. Çeşitli entrikalara kanşan İbralıim Bey 1824'te yerini Muhammed Menamlı'ya 
terketmek zorunda kalmıştır. İki senelik saltanat döneminde Beyliğin hazinesi if
lasa sürüklenmiş ve bilhassa yeniçerilerin maaşlan gibi gerekli masraflar karşıla.na
maz duruma gelmiştir. 1826 yılında ise Dayı. Hüseyin Kul-oğltı Hacı Ahmed'i 
Constahtine Beyi olarak atamıştır. 

Osmanlı kökenli bir baba ve Cezayir'li bir anadan 1784 (?)'te dünyaya gelen Kul
oglu Ahmed iyi bir medrese öğrenimi götmüştür. 1809'da babası Abdullah tarafından 
Kaid el-Avasi gibi önemli mev:ıdye getirilen Hacı Ahmedileriki yılİarda önce Mekke 
ve Medine'ye gitmiş, sonradan de bir müddet Mısır'da kalmıştır. Onuiı ekonomik, 
sosyal ve siyasi değişimlerle dolu Mehined Ali Paşa'nın yeniliklerini ve Arap a.Ieınl
nin doğu kesimini tanıması kendisine çok şeyler kazandırmıştır. 182l'de, o zamanın 
Consta.ntine Beyi Ahmed Bey Memlfık tarafından Halifat (Bey y~rdımcılığı)'liğa 
getirilmiştir. Bundan solıra aralarında kan bağı olan güçlü aşiretleri ·biraraya top
lamaya çalışmıştır. 1826'da da yukarıda belirtildiği gibi Beyliğin başına geçmiştir. 
1830 yılına kadar katı bir tutum izlediyse de hakkaniyetli ve adil bir yönetiırf gÖster-
mi~ -

Hacı Alımed 1830 'yılında Cezayii:'i işgali sıra·sında FransıZlam karşı mücadele 
·etinişse de 'onları engelleyemeiı:iiştir. Bunun yanında· Fransız ordusunuh İlıaddi iü

\ cünü değerlendirebilmiştir. Constantine Beyi Hacı· Ahmed, lıristiyan kuvvetleriyle 
işgal edilen Cezayir topraklarını yeniden ele geçirmeyi amaçlamaktadır: Aricak Bey-



212 

liğin herhangi bir savunma için bile yeterli gücü yoktur. Cezayir'in alıruşından sonra 
Dayı Hüseyin'in devtilişi Hacı Ahmed için reform düşüncelerini gerçekleştire

bileceği tam bir bağımsızlığın işaretidir. Bu durumda Osmanlı Hükfunetine · • bağlı 
oıarak beyliğini tekrar düzene sokan Hacı Ahmed Magrib'de alışılmamış ve olduk
ça değişik tedbirler almıştır. Bir Divan'ın kuruluşu, askeri reform, para reformu ve 
vergi sisteminin kolaylaştırılması, yönetirnde yenilikler nisbeten kısa süre içinde Hacı 
Ahmed Bey'in başardığı zor işlerdir. Ona göre alınan· tedbirler Beyliğin ve halkın 
olduğu kadar bütün müslümanların hamisi olan Osmanlı Sultam'mn da menfaati
nedir. Hacı Ahmed Bey aldığı tedbirleri ve yaptığı işleri Bab~ ı Ali'ye bildirmekten 
geri durmamaktadır. Fakat Beyliğin iç .işlerine ait de olsa, herhangi bir iş yapılırken 
hiçbir zaman Osmanlı Hükfunetiniri fikri ya da izni alınmamaktadır. 

Cezayirli olan herkes yabancı işgale karşı kendilerine göre aym gayeyi güden 
bir mücadele vermişlerdir. Hamdan bin Osman Hoca tartışılan ve göze çarpan bir 
örnektir. Onun hakkında bir Osmaiılı görevlisi olduğu, hiç direnme hareketine ka
tılmadığı söylerimekle yetinilmektedir .. Hamdan Hoca bu çağın en önemli!;imala
nndan birisidir. Babası Türk olup değerli bir devlet adamı dır. Oğluna iyi bir' öğre
nim.yaptırriııştır. Babasımn ölümünden sonra ticarete atılan Hamdan Hoca birçok 
defalar Türkiye, Fransa, İngiltere, İtalya ve Tunus'a gitmiştir, Fransızca ve İngilizceyi 
mükemmel bilmektedir; Bundan. başka kendisi, Fransızların Cezayir'i işgal etmeden 
önce naipliğin en göze çarpan tüccan ve memleketinin en zengin kişisidir. İşgalden 
Sonra siyasi birçok olayda görülmektedir. Duruma göre bazan Arap, bazan Kul
oğlu, bazan Türklerin adamı olmuş, ama asla vatammn müdafü olmamıştır; 1836'
dan sonra ·İstanbul'a sığınan ve Cezayir'de meydana gelen olaylardan haberdar 
olan Hamdan Hoca, Fransa'mn er geç Magrib'in diğer bölgelerine ôe riüfuz ede
ceğini anlamıştır. Bab-ı Ali'nin siyasi ye askeri zayıflığını görmesine. rağmen, yine de 
Constantine Beyi'ne ask~ri bir yardım yapılmasını istemiştir. Bab-ı Ali XVIII. yüz
yıldan itibaren eskiden haiz olduğu gücü kaybetmiştir. İçteki ciddi buhran, ekonomiı<: 
zayıflık yeni bir ıslahatı gerektirn;ıektedir. Lakin devrin hükümranlan bunu yapabi
Iecet< yetenekte değillerdir. Osmanlı Hüı<:umeti imparatorluğun dağılışı karŞısında 
duraıpamakla adeta çöküşe yardım_ etmektedir. Ekonomik sızıntı- ve şark siyaseti 
imparatorluğu içerden kemirmekte ve git gide yıkıma getirmektedir. Budurumcia 
Cezayir' e etkili bir yardımda bulun~amakta, t~şebbüsleri bir netice ve!JTiemeı<:teclir. 

Bône'daki Fransız tehdidi karşısında mevzilenen Hacı Ahmed Bey maddi yar-, 
dımdan yoksun ve çaresizdir. Garp tarafını şiddetle savunan Abdülkadir'in Fransız
lada Tafna antlaşmasım imzalaması olayı Constantine Beyliği aleyhine tehlikeyi 
büyütmüştür. En nihayet Fransızlar Constantine!e karşı giriştikleri ikinci:::s'eferde 
Hacı Aruned Bey'in yiğit ve cesurca direnişine rağmen şehri ~ie geçlı-meye nri:ıv~fak 
olmuŞlardır. Constantine'in fethinin neticelerİ Cezayir için~ Cezayir şehriilin ah
mşından da~a ağır geım.iştir. 1837 Ekiminde Constantine'in alımşında.ll sonra Fr~ıi-
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sız ordusu Kasaba'yı işgal ederekşehrin önemli noktalarını ele geçirmiştir. Böylelik
le küffara karşı cihadı temsil etmesi yanında dine ve ilkelerine de inancı simgelernekte 
olan kırmızı zemin üzerine uzunlamasına ortadan ikiye aynlmış beyaz bir kılıç (Hz. 
Ali'nin kılıcı Zülfikar) ile süslü Constantine bayrağının yerini Fransız bayrağı almış;. 
tır. 

Temimi konuyla ilgili yayınlanm~mış belgelerin çokhığuna değinerek kitabın 
son kısmına çeşitli arşivlerden topladığı bu belgelerden ilgi çekici olanlanm eklemiş
tir. 

Tunus'lu genç tarihçi Abdeljelil Temimi'nin ll Mart 1972' de Aix en Proveil
ce'qa kabul edilen doktora tezinin kısmen ğüzeltilmesiyle meydana getirdiği bu 
eser çok zengin ·arşiv kaynakları yanında, pe}( geniş bir bibliyografyaya dayanması 
ile de fevkalade kıymetli ve dikkat çekici bir çalışma abidesi olmuştur. Y~zar çalış
tığı konu bakımından sade Cezayir Tarihinin küçük bir devresini aydınlatmakla 
kalmamış, aynı zam.anda uZıın yıllar Cezayir'de hükü~ran olmuş .Osmanlı Devieti'nin 
de tarihinin. bir bölÜmÜ~ün daha iyi anlaşılİnasına ışık tutmuş~.· Çeşitli mak~leleri 
ve yayınlan ile Kuzey Afrika, özellikle Tunus ve Cezayir Tarihleri~ k~ndisine araş
tıima konusu .edinen Dr. Abdeljelil Temimi'yi bu güzel eserinden doİ~~ kutl~~. ~nun 
Türk ve Kuzey Mrika Tarihlerine büyük katkılarda· bulunan yeni çalışma ürünİerini 
bekleriz. · · · · · . · 

Adnan Şişman: . 

MUhammed Morsi Abdullah, The UnitedArab Emirates, ·A Modern History CBirle~ 
şik Arap Emirlikleri), New York 1978, 365 sahife. · . · .· , 

Yaşadığımız dönemin enerji buhram, günümüzde, Orta-Dogu'i:ıun büyük pet:. 
rol yataklanna sahip irili ufaklı devletlerinin tarihi üzerine doğubilimcileri11 daha 
fazla eğilmelerine yol açmaktadır. Bu bakımd~ çoğıınlukla dergiletde,iekser1 batılı 
araştıncılarıiı Orta-Doğu ülkelerinderi herlüıiıgi birisinin·taİihi; sösy~t··ve ekonoinik 
hayatı veya bir kısım soninianna ilişkin makalelerine sık sik iastlan.ıt. Bu alanda 
kitaplar da yayınlandığı görülür. · · 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti"Ebi:t Dahi'de Devlet Arşiv-ve Araştirina 
Merkezi Müdürü olaıi Dr. Muhammed M. Abdullah'ın <<The. Jjnited Arab Emirates» 
adlı eseri ise bu yayınlar arasında özel bir yer tutar. Bu defa bölgenin içinden gelen 
ve İngiltere'de . Cambridge'de tarih öğreni:rıii:ni yapan bir bilim adtın:ii modem ıiıe.• 
tadiardan faydalanarak yine kendi ülkesinin tarihçesini yazmıştır.~ Yazar :altı h<?lüm 
halinde oluşturduğu bu eserinde Basra Körfezi'nin yakın tarihini en belirgin şe~iyle 
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