HUSEYIN. AL-HIJSAYN B. AL-HUSAYN, fson
C e zay \r day 1 s r ve b ey I e rb e y i-si (
1818-1830). 1765'te Denizli'de dofdu. Kardeqi ile
Cezayk'e geldi[i vakit, bir mtiddet bahkgrhk etti.
Sonra Cezayrc asker oca[rna girdi ve buradanufiz
kazanarak, h"dce al-hayl mevkiine kadar yiikseldi.
Selefi'Ali Paqa, valili[inin altrncr ayrnda vebadan
vefat edince, Cezayir oca$t, akrlh ve qeci bir adam
gibi gortinen Husayn 'i Cezayir pagah$rna intihap
etti ve m0tad vecihle ona istanbul 'dan beylerbeyrlik
alAmeti olan krhg ve kaftan getirtti l. Tahsil gormiig
ve itidalden ayrrlmayan bir adam idi ; iyilik sever,
Adil bir insan olarak tanmmrg idi. itt< igi umtmi af
il6n etmek ve selefi tarafndan almmrg bir takrm
qiddetli tedbirleri kaldrrmak oldu. Bununla beraber
iktidara gegiqind en az sonra yenigerilerin iki defa
s0ikas-dine mdruz kaldr. Bundan dolayr,
Zvavvalardan mtitegekkil bir muhafv ktt'asmm
himayesinde olarak, kasba (miistahkem saray) 'ya
gekilip ya$ama[a baqladr. O srada Cezayir eyAletinde
vaziyet gok karrgrk idi; gark ve garp vilAyetleri
isyan hdlinde bulunuyordu. Nememqalar, Avr6s ve
Siif kabileleri ile biiyiik Kabiliye yerlileri ttirklere
karqr silAh altna ga[rrrlmrglardr. DerkAvA ve
Tic6niya mur6brtlan Teli 'de ve Oran 'in cenubunda
halkr isyana tegvik ediyorlardr. Husayn tiirk
hAkimiyetini yeniden kurmaSa teqebbiis etti. igte,
Kosantina ve Oran beylerinin yardrmr ile ve arap
a[asr YahyaAga 'nrn askerlikteki maharet ve
kabiliyeti sayesinde muvaffak oldu. $arkta, 1826'dan
itibaren stik0n teessiis etti ve 1828 'den itibaren de
garp eyAletleri huzura kavuqtu. Dayr Husayn, bir
tarcftan da, 1821 'den 1828 'e kadar, osmanlt
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donanmasr ile birlikte, yunanhlara kar$r harp etmek
izere, Mora sahillerine bir donanma gondermek
suretiyle, Osmanh devletine ve mtis-liimanhk
dAvasma olan baghh[rnr gostermig oldu. Husayn
Paqa 'nrn avrup ahlar ile mtindsebeti oldukga gergin
idi. Aix-la Chapelle kongresinde korsanlt[rn ilg6sma
dAir verilen karara iltihak etmemesi ingilizler ile
fransrzlann mtigterek bir deniz ntimayiqi
yapmalarma sebep oldu ise de, bu hareket neticesiz
kaldr (1819 ), ingiliz konsolosu Mac-Donnel 'in
hudut drqr edilmesi dahavahim neticeler do[urmug
idi. ingiltere, amiral Neai 'i gondererek, tazminat
i ste di ; s emere s iz kalan miiz6kere ler ( gub at-mart
1824) den sonra, ingiliz donanmast qehri 12
temmuzdan 29 temmuza kadar bombardrman etti.
Bununla beraber, gehirde mtihim bir hasar vukua
gelmedi[i igin, Cezayirliler hrristiyan devletlere,
kolayhkla karqr koyabileceklerini di.igtinme[e
bagladrlar.
I Cezayir beyli[i ile Fransa arasmda Directoire
devrinden beri bir borg meselesivar idi. O zamanki
Cezayft daytsr Fransa hiikiimetine bir mrkdar
hububat ve parayr borg vermig, fran-svlardan
alacagm da iki yahudi tacirine ( Bus-nach ve Baeri)
havale eylemiqti. Husayn Paqa, Bacri 'nin Cezayir
htikilmetine, mercan rilsumattndan dolayr,
mtiterakim borcunu odemesini kendisinden talep
etti[i vakit, o da Fransa'daki alacaklannr ileri
stirerek, dayrya Fransa kirahna bir mektup yazdrcdr
ve bu mesele Husayn Paqa ile Fransa'nln Cezayir
'deki konsolosu Deval arastnda ihtildfa sebep oldu.
29 nisan 1827 'de vuku bulan bir gortigmede, Paga,
konso 1o sun ktist ahga konuqmas ma kvar ak, e I indeki
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yelpazesi ile ona vurdu ve bu hakaret Fransa'ntn
Cezayir'i ablukasma sebep oldu (1827-1830). Bu
hddiseyi istanbul 'daki fransv sefiri Babrdli 'ye

bildirdi[i gibi,

di[er taraftan da
anlaqmazh$n halli hususunda Mrsr valisi Mehmed
Ali Paqa'nrn tavassutunu rica etti. BabrAli, evvelA o
F'ransa htikiimeti

srada Izmirde'de bulunan eski Cezayir mriftiisti
Halil Efendi 'yi istanbul 'a celp ile iki tarafn arasml
bulmasr igin ona talimat verdi ve cezayir 'e iade etti;
sonra da Mrsrr valisine gonderdigi bir mektup ile
,,,hfita-i Cezayir dev-let-i aliyenin mtilkii ve ahAli-i
sekenesi kendi teb'asr olup, Fransa devleti dahi
devlet-i aliyye-nin dost-i miisdlihi olmak hasebiyle,
tarafeynin btitrin-btitiin hallerine terki ile iltizam-i
stik0t olunmasr caiz ve miindsip olamayacaprnr" bildirdi
( Lutfi Efendi, Tarih, II,284 v. dd.). Bu arada
istanbul 'daki ingiliz sefiri, Mehmed Ali Paqa 'nrn
bdzr kabileler ile Cezayir'e hticum etmek :ozerc
oldu[unu B6brAliye haber vererek, tel6q uyandrdrgr
ve Fransa elgisi de miitemadiyen takrir vererek,
merkez den hus0si bir me'mirr gonderilmesinde israr
ettigi igin, T6hir Paga'nrn gonderilmesine karur
verildi ]. Diger taraftan, Husayn Paga da, her hdlde
ingiliz kabinesinin yardrmrna giivenerek, hig bir
anlagmaya yana$madr. Mti zdker e fi lamas rnr taq rdrsr
hAlde 30 temmuz 1829 gnn;j Cezayir bataryalarr
tarafindan topa tutulmak suretiyle, Provence
gemisine kargr yaprlan tecdvizti bilmemezlikten geldi.
Diplomasi yolu ile bir qey elde edemeyen Chalers
X.'in nazrlan, Husayn'e kargr takip ettikleri hareket
hattrnr de[igtirmese karar verdiler. 3l kAnun II. 1830
'daCezayir seferine karar verildi. IFransrz
donanmasmm hazrlandr[r srrada Tdhir Paga, 5
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maddelik mufassal bir talimal'r h6mil olarak ( Lutfi,
Tarih, II, 288 v. dd.), Masilya 'ya vAsrl oldu ve
amirale s0ret-i me'mfiriyetini tebli[ etti ise de, hig
bir netic e alamadan drinmefe ve Midilli 'de bir
mtiddet intizardan sonra istanbul 'a avdete mecbur
kaldr ]. Fransa donanmasl Cezayir'e geldikten
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sonra, asker? kuvvetl er T4 temmuzda Sidi Fer-ruch 'tan
karaya grktr. YaInrz kendi kuvvetine dayanmak
durumuna sokulan ve kendisinin oldiirttti$ii en iyi
kumandanr Yahya APa 'dan mahrum kalan Htiseyin
Paqa uzun zaman mukavemet edecek hdlde defil idi.
Dayr, 4 temmuz gilnti, Imparator-Kalesinin fran svlar
tarafind an zaptr izerine, boyun e[mek zorunda
kalar ak, general B ourmo nt tar afrndan i leri stirtilen q artlarr
kabul etti. Iqgdl anlaqmasmm 2.ve 3. maddeleri ile
sabrk dayr qahsi emvalini muhafaza edebilece[i gibi,
onun istedigi yere gekilmesi de kabul olunuyordu.
Bununla beraber f ran-sv htiktimeti,Malta'ya
gitmesine muhalefet ettifi igin, Hiiseyin Paga Napoli
'ye gotiinilmesini istedi. 9 a[ustos 183O'da oraya vardr.
Bu qehirde krsa bir mtiddet oturduktan sonra Livor-na
'ya gegti. Buradan, Cezayir ile daimi miindsebet
hdlinde bulunan yahudi tacirler vAsrtasr ile, qehirdeki
gayr-i memnunlar ve yerli kabile reisleri ile
miinAsebete girigti. 1831 'de, kendisine bir maaq tahsisi
ve emlAkinin iadesini istemek iJizere, Paris 'e geldi$i
zarrran, gergi itibdr gormtq ise de, hakiki tarz-i hareketi
hakkrnda bilgi edinmiq bulunan htiktimetten hig bir qey
elde edememigti. Livorno 'ya dontince, tahrikatrna yine
devam etti. Sonra pek srkr bir nezdret altrnda
bulundu$unu hissederek, Livorno 'dan ayrrhp,
iskenderiye 'ye gitti ve 1838 'de orada nisyan iginde
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