TÜRKLER~N YÖNET~M~~DÖNEM~NDE CEZAY~R'~N
~ DARES~~VE KURUMLAR~~
SABR~~H~ZMETL~.
Cezayir'de yüzotuz y~l kadar süren Frans~z sömürgeci yönetimi önemli
politik ve sosyal dengesizliklere sebep oldu~u gibi, ülkenin idaresi, askeri,
iktisadi ve kültürel kurumlar~n~ n varl~~~~yönünden de olumsuz bir tablo b~rakm~~t~r. Cezayir'in böyle bir duruma dü~mesi, gerçekte, i~gal etti~i ülkeyi
her bak~mdan sömürmeyi ve kendisine ba~~ml~~ durumda b~ rakmay~~ gaye
edinen i~galci düzenin do~al sonucudur.
~~gal öncesinden mevcut olan kurumlar~n bir bölümünü Fransa'n~n ç~karlar~~ yönünde i~leten sözkonusu yönetim, birçok kültür ve e~itim kurumu ile ibadet yerlerini kurulu~~amaçlar~~ d~~~nda kullanm~~, bunlardan bir
bölümünü de kiliseye çevirmi~tir. Müslüman halk~n dilini, dinini, tarihini,
milli ve manevi de~erlerini yok sayan, inanç ve ibadet hürriyetine sayg~l~~
olmayan Frans~z idaresinin tamamen ortadan kald~rd~~~~veya kiliseye dönü~türdü~ü kurumlar~ n say~s~~ ise çok fazlad~ r. Ba~kent Cezayir'deki Seyyide
Camii, Hasan Pa~a (Küt~avet) Camii ile Besnin Ali Camii ve Daru's-Sultan onlardan sadece birkaç~d~r.

Gerçek böyle olmas~ na kar~~n, Claude Bontems, P.Boyer ve benzeri
Frans~z yazarlar, Cezayir halk~n~~ öz de~erlerinden koparan bir e~itim ve
kültür politikas~~ izleyen, ülkedeki çe~itli kurum ve kurulu~lar~~ ortadan kald~ ran Frans~z idaresini savunmakta, mevcut yönetimi Fransa'daki yönetimin
bir uzant~s~~ gösterrnektedirler. Cezayir'de i~gal döneminde adil bir düzen
oldu~unu ve ülkeyi kalk~nd~ racak tüm kurum ve kurulu~lar~n mevcut bulundu~unu ileri sürmektedirler. Onlar~ n bu iddialarmdan sadece son ikisinin ~u yönden do~ru olabilece~i görü~ündeyiz: Cezayir'i çok k~sa zamanda
Fransa'n~n emperyalist emellerini gerçekle~tirdi~i bir ülke yapmak isteyen
yöneticiler, valiler ve mahalli emirler do~rudan Fransa kral~~ tarafindan tayin
edilen kimselerdi. Bu insanlar görevlerini tam olarak gerçekle~tirmenin çabas~~ içinde olmu~lard~ r. ~kinci olarak Frans~z idaresi, çok önemli bir Akdeniz ülkesi olan, Afrika k~ tas~ na aç~lan kap~~ durumunda bulunan, çok zengin
yeralt~~ ve yerüstü kaynaklar~ na sahip olan Cezayir'den bir daha ç~ kmamak
A.Ü. ilahiyat Fakültesi ~ slam Tarihi ve Sanatlar~~ Bölümü Ba~kan~.
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ve ülkeyi Fransa'n~n bir eyaleti yapmak için çal~~m~~lar, bu amaca yönelik
birçok kurum kurmu~lard~r. Nitekim Cezayir, idari yönden de, 1870 y~ l~ nda do~rudan Frans~z sava~~bakanl~~~na ba~land~~ ve bu yönde kurumla~t~r~lmas~~ yönüne gidildi.
Osmanl~~ dönemi Cezayir kurumlar~~ tarihiyle ilgili olarak belirtilmesi
gereken ikinci husus kaynak konusudur, sözkonusu dönemdeki Cezayir
kurumlar~n~~ müstakil olarak inceleyen matbu ve gayri matbu hiçbir Arapça
müstakil esere-ara~urd~~~m~z kadar~yla- rastlayarnad~ k. Türk hakimiyeti dönemini ele alan Arapça tarih kitaplar~, seyahatnâmeler, terâcim kitaplar~,
fikhi- dini ve edebi eserler, ülkedeki kurum ve kurulu~lar~, genel durumlar~~
veya isimleri itibariyle sözkonusu etmektedir.'
Buna kar~~l~k belirtilen devirdeki Cezayir kurumlanyla ilgili olarak yaz~lm~~~birçok Frans~zca ve ispanyolca kitap mevcuttur, ama eski sömürgecilerce yaz~lan bu kitaplarda Cezayir kurumlar tarihi oldukça sübjektif tarzda
ele al~nmaktad~r.
' Seyahatnâmeler, genel tarih kitaplan ile dini ve edebi literatüre ait eserler Cezayir'deki
kurumlardan öz olarak sözederler. Bkz- mesela. Yefrini, "en-Nuzhetu'l-Hâdi fi 111emarlKarni'l-Hadt"; Eb'ul-Kas~m ez-Zeyyâni, "et-Tercümânetu'l-Küb~-a"; Ibn Sahnün er-Râsidi, "esSa~rul-Cem'âni fi Ibtisamts-Sa~rill-Vahrâni"; ~eyh Abdurrahman b.Muhammed el-Ciylali, "Tarihu'-1-Cezairil-Amm" (Cazair 1402/1982); Ibnu'z-Zakir, "er-R~hle" (Cezair 1902); el-Mehdi
el-Bu'abdeli, °Lamahat min Tarihi Büna" (Multeka

1976, s. 57-9o;

Ebul-Kas~m Sidullah,"Tarihul Cezairi's -Sakar (C£.7air 1985). Ayr~ca Fikri'l-Islâmi Sempozyumu(9), Tlemsen 1975'de sunulan tebli~ler, çünkü bu sempozyum Osmanl~~ Devri Cezayir
Tarihine aynlm~sur.
Bu tür eserlere örnek olarak bk7-: Claude Bontems, "Manuel des Institutions Algeriennes de la domination turque k l'~ndependance "(ed. Cu)as, 1976); C. Collot, "Les instututions
de l'Algerie" (1830-1962), cours polycopi de la Fac. du Droit, Alger 1970; P.Boyer, "L'Evolution de l'Algerie Mediane" (Paris 1960); H. Coste, "Les impots achour et hockor dans le dpartement de Constantine" (Alger 1911); P.Leroy-Baeulieu, "L'Algerie et la Tunisie" (Paris
1897); Sabaterys, "Elements du drott musulman et organisation de la justice dans le pachallk
d'Alger avant 1830" (Alger 1866); N.Robin, "Notes sur l'organisation militairc et administrative des Turcs dans la Grande Kabylle" (R.A. 1873, s. 132 ve devam~); L. Lacoste "la Marine algerienne sous les Turcs" (Paris 1931); P.Boyer, "Contribution k l'tude de la politique religieuse
des Turcs dans la regence d'Alger, "XVI-XIX. si~kles" (Revue de L'Occident et de la MCditerranee, 1966, s. 1-50); LR~nn, "Marabouts et Khouan" (Alger 1884); E. de Neveu, "Les
Khouans, ordres religieux chez les Musulmans d'Algerie" (Alger 1913); H. de Grammont,
"Histoire d'Alger sous la domination turque" (Paris 1887); Federmann et Aucapitaine, "Nonces sur l'histoire et administration du beylik de Titteri" (R.A., 1865 et 1867). Bunlann ve
benzeri kitaplann yazarlan ço~unlukla Avrupa devletlerinden, özellikle de Fransa taraf~ ndan
gönderilen misyoner papazlard~r.
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Türklerin yönetimi döneminde Cezayir'in yönetimini ve kurumlar~n~~
~öyle bir düzen içinde ele alabiliriz:
I — Mail Yap~~ve Kurumlar~~
XV. yüzy~lda 'Orta Ma~reb' (el-Ma~rebu'l-Vustâ)-bugünkü Cezayir- bir
anar~i devri ya~~yordu; XVI. yüzy~l~n ba~~nda bu durum daha da kötüle~mi~ti. Bu s~rada Hafso~ullar~~ Tunus ile Trablus ve Cezayir'in Do~usunda,
son Abdülvâdi o~ullar~~ ise, eski hükümdarl~klar~n~n ba~kenti olan Tlemsen
ve dolaylar~nda hüküm sürüyorlard~. Bu iki devlet aras~nda irili ufakl~~ birtak~m mahalli emirlikler ve ba~~ms~z beldeler mevcuttu. Ülkenin içinde bulundu~u anar~i durumu emperyalist ispanya'y~~ i~tahland~rd~~ ve ispanyollar
isos-I ~~y~llar~~aras~nda Cezayir'e deniz yoluyla sald~rd~lar; Mersel-Kebir,
Vahran, Musta~anem, Tenes, ~er~el, Cezayir, Delli ve Bicâye gibi sahil ~ehirlerini i~gal ettiler. Neticede Müslüman Cezayir halk~~H~ristiyan ~spanyollar~n idaresinde ya~amaya ba~lad~.
Bu s~ralarda Ocirde karargah kurmu~~olan Oruc ve H~z~r Reis karde~ler bu durum kar~~s~nda sessiz kalmad~lar. Halk~n daveti üzerine 1514'de
Cezayir'e ayak basular. 3 Önce, Napoli'den Barcelona'ya girmekte olan ve
300 kadar asker ile önemli miktarda cephane ta~~yan Napoli gemisine sald~rd~lar. Ancak birkaç defa sald~rd~ktan sonra gemiyi ele geçirdilerse de,
Oruc Reis yaraland~. Gemiyi ve içindekileri karargahlar~~ olan 'Halku'lVâdi'ye getirdiler. Oruc Reis, ald~~~~bu yaran~n tesiriyle 1.514 veya 1518'de
ölürken, 4 Mitice, Dahra, Varsenis ve Tlemsen ~ehirleri ~spanyollardan geri
al~nd~.
3 Günümüz Cezayir kültür tarihi yazarlanndan Ebu'l-Kas~m Sa'dullah, Cezayir'in Türk
hâkimiyeti devrini 920/1514 veya 1516 y~l~ndan itibaren ba~latman~n yanl~~~oldu~unu, çünkü
bölgedeki Türk varl~~~n~n çok öncelere vard~~~n~~ hatta 897 H. y~l~nda Garnata'n~n dü~ü~üne
rastlad~~~n~~belirtir (Sa'dullah, "Tarihul-Cezairi's-Salcafr, C. 1, s. Ot). Nitekim Piri Reis (Ahmed b.el-Hac Muhammed el-Kinnânl)'in "Seyahatname"sinde kaybetti~ine ve baz~~mahalli
kaynaklardaki bilgilere bakarsak, Osmanl~lar~n Cezayir'in sahil halk~~ ve özellikle de din görevlileri ile münasebetleri vard~: onlarla anla~~yorlar ve ortak dü~mana kar~~~birlikte sava~~yorlard~.
Piri Reis, 896/1491 y~l~nda Bicaye'de bulundu~unu kaybeder (R. Mantrant, Revue d'Occident
Musulman", 1973, numero: 15-16, pp. 150-168; yazar burada Piri Reis'in Seyahamame'sini tan~t~r).
4 Oruc Reis'in ölüm tarihi ve gömüldü~ü yer konusu ihnlafl~d~r. Ço~unlu~un görü~üne
göre 29 Eylül t 518'de ~ehid olmu~tur ve Fas yolu üzerindeki "Beni Snassen Da~~"n~n ete~inde
gömülüdür. Baz~lar~~da onun Rio Salado sava~~nda yararland~ktan sonra ~ st 8'de ~ehid oldu~unu ve Ayn Temu~enete medfun bulundu~unu söylemektedir. Nitekim Ayn Temu~ent belediyesi her y~l Temmuz ay~n~n ilk haftas~nda "Oruc Reis'i anma" törenleri düzenlenmektedir.
(Aynca blcz.: Abdulhamid b. E~nahu, "El-Eyyâmul-Ahire li-mulüki Beni Zeyyan ve Isti~hâdu
Tlemsen 1975,ss. 41-48).
Oruc",
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Oruc Reis'in ölümü üzerine yerine geçen Hayreddin Pa~a (H~ z~ r Reis),
Osmanl~~ sultan~~ Yavuz Sultan Selim'e itaat etti. Sultan Selim ise emrine
2000 asker vererek onu Cezayir Beylerbeyi tayin etti. ~~te bu tarihten itibaren (1518) Cezayir'de Türk hakimiyeti resmen ba~lad~. '518'de ba~layan
Türk hakimiyeti, Cezayir'de, Frans~zlar~n bu ülkeyi ~ 830'da i~gal etmesine
kadar devam etti. Türk yönetimi ile birlikte Cezayir'de yeni bir dönem ya~and~.
Türk yönetimi Cezayir'de eski düzenle olan ili~kiyi kesti. Ülkede, Osmanl~~ Devlet te~kilat~na benzer bir te~kilat kurulmaya ba~lad~; yeni bir yönetim kuruldu ve birtak~m ~slahat yap~ld~. ~slam dünyas~ndaki geleneksel
kurumlar burada tesis edilmeye çal~~~ld~. Istanbadakilere benzeyen idari,
askeri, adli, mali ve ilmi kurumlar meydana getirildi. Bunlar ülkeye yeni bir
görünüm vermeye ba~lad~.
Türk hakimiyeti dönemi Cezayir idaresi ve kurumlar tarihi, t~pk~~ siyasi
ve kültürel tarihi gibi, zamanla geli~en ve de~i~en yönetim düzenine paralel
olarak, bölümlere ayr~l~r. Bu dönem, Beylerbeylik, Pa~al~ k, A~al~ k ve Day~l~k devirleri ~eklinde ele al~n~r. 5
1) Beylerbeylik Devri Ç 8-1 s87); 60 y~l kadar süren bu dönem zarf~nda Cezayir yeni bir yönetim ~ekline sahne olmu~tur. A~abeyinin ölümü
üzerine yönetimi ele alan Hayreddin Pa~a (H~z~r Reis), ~~ 8'de Osmanl~~
sultan~~ Yavuz Selim'e ba~l~l~~~n~~ bildirince, Cezayir Beylerbeyi rutbesiyle mükafaatland~ nlm~~~ve emrine yeniçerilerden olu~an 2000 ki~ilik bir
askeri kuvvet verilmi~tir. Cezayir'i fethedenler bu askerler oldu~u gibi, daha sonralar~~ idarayi ele geçirenler de bunlard~r. "Yeniçeri Oca~~"nca yönetilen yeniçeriler ülkenin ikinci önemli gücünü olu~turmaktayd~ lar.
Ülkenin yönetimini elinde bulunduran ve ~stanbul ad~ na i~~yapan "Beylerbeyi", üç y~ll~k veya daha fazla bir süre ile do~rudan sultan taraf~ndan seçilirdi. Istanbul'dan gönderilen Beylerbeyi, beyler ve pa~alar "Dan~~ma kurulunu" (ehlu'l-hal ye'l-akd) olu~tururlard~. Yeniçeri Oca~~~hem Beylerbeyi'ne ve Beylere, hem de Dan~~ma Kuruluna itaat ederdi. Bu durum, XVII.
yüzy~la kadar böyle devam etti; bu tarihten itibaren art~k askerler idarede
kesin söz sahibi olmaya ba~lad~lar; Sultan taraf~ndan tayin edilen beyler ve
pa~alar' Istanbul'a geri gönderdiler, yerlerine kendi aralar~ ndan birini (day~)
seçtiler. Beylerbeyi'nin ve beylerin Istanbul'dan tayin edildi~i zamanda Ce5 Baz~~ tarihçiler, Beylerbeylik döneminden önce, ayr~ ca "Türk Fetih dönemi" (920-950/
1514-1544) ay~r~m~~ yaparlar.
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zayir ile Bâb-~~ Ali aras~ndaki ili~kilerin çok iyi olmas~na kar~~l~k, XVII. yüzy~ldan itibaren mevcut ili~ kilerde kötüle~me gözlenmi~tir.
Cezayir Beylerbeyi ~lluc Ali Pa~a'n~ n (saltanat~: 1568-1587) ölümü
üzerine Beylerbeylik düzeni sona erdi, "Pa~al~k Devri" ba~lad~.6
Pa~al~k Devri (995-~~o69/1s- 87-~~6.0); Beylerbeylik düzeninden
önemli farkl~l~ k gösteren bir yönetim ~eklidir. Bu dönemde Cezayir hem
Osmanl~~Devleffyle hem de kom~u ülkelerle olan ili~ kilerini yeniden düzenleyip geli~tirdi~i gibi, iç i~lerinde de büyük bir serbesti elde etmi~tir. Öyleki, baz~~ tarihçiler bu dönemde Cezayir'i müstakil bir ülke sayarlar, çünkü
Cezayir idaresi, Osmanl~~Devletine dan~~madan, Avrupa ülkeleriyle çe~itli
ticari ve iktisadi antla~malar yapabiliyordu.
Pa~al~k idaresinde, Yeniçeri Oca~~~yönetimde söz sahibi oldu ve ön
plana ç~kt~. Zaman zaman ayaklanan yeniçeriler, t~pk~~ XVII. ve XVIII. yüzy~l Türkiyesinde oldu~u gibi, bir çok yöneticinin ve Pa~a'n~n öldürülmesine
sebep oldular. Bu devirde, Pa~a'n~n yan~nda Ocak'tan olu~an ve yönetimde
söz sahibi olan bir "Divan" vard~. Pa~a, devlet i~lerini, ayda dört defa toplanan bu "Divan"a dan~~arak yürütürdü. Cezayir'de 16341ü y~ llarda 22 bin
civar~nda yeniçeri oldu~u belirtilir.7
Tayfa reisleri de, Pa~alarm yönetiminde, idarede büyük a~~ rl~klar~~ olan
bir kuvvet olu~turuyorlard~; 13 y~l kadar sürecek olan "A~alar Devrrne gelinceye kadar ülkenin iç ve d~~~meselelerini yönetenler, Ocak ile i~te bu
Tayfa reisleriydi.
Ocald~ lardan meydana gelen Divan, 1659 y~l~nda, yapt~~~~bir toplant~da
al~nan bir kararla "Pa~al~ k Devri"nin sona erdi~ini aç~ klad~.
A~al~k Devri (1069- 1081/16s-9- 1671); Büyük ço~unlu~u Ocakillarca öldürülen Pa~alar devrinin son bulu~ u, Ocale~n devlet idaresince kesin
söz sahibi olu~unun ba~lang~c~d~ r. Bu tarihten itibaren, ülke bir bak~ma Yeniçeri Oca~~'mn eline geçti. Cezayir art~ k, Ocakblardan meydana gelen Divan'~n koydu~u kurallar ve yine onlarca seçilen A~a'n~n kararlanyla yönetilecektir. Asl~ nda, Divan'~n ba~~na geçen A~alar'~n tamam~na yak~n~~ öldürülmü~tür; Halil A~a 1659'da, Ramazan A~a 1661'de, ~brahim A~a 1662'de,
~aban A~a 1665'de, Ali A~a da 1671de öldürülmü~tür. Art~ k Cezayir bir
anar~i devrine girmi~tir.
6
7

Claude Bontems, "Manuel des Institutions Algeriennes, C.1, s. 31,138.

Ayn~~ kitap, ss. 34-36; Abdurrahman el-Ciylali, "Tarihul-Cezairill-Arnm, C.3, s.225.
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4) Day~ hk Devri (1082-124 6/1 67J-183o); Cezayir'de bölük bölük bölünen ve parçalanan yeniçerilerin, içlerinden bir "Day~"y~~ yönetime getirdikleri dönemdir. Bu devirde, ülke her yönden kurumla~u; özellikle dini ve
ilmi yönden geli~ ti, iktisadi yönden de önemli ölçüde kalk~nd~. Ne varki,
dü~man güçleri Cezayir'in ekonomik ve kültürel yönlerden kalk~nmas~na
firsat vermediler ve ülke çe~itli dü~man sald~ nlanna maruz kald~ . Bu dönemde birçok dirayetli day~~ yönetime geldi~i gibi, âciz ve cahil day~lar da i~~
ba~~na gelmi~lerdir. Her iki özellikteki day~ lann yönetime gelmesinde Yeniçeri Oca~~'n~ n tesiri büyüktür. 8
Osmanl~~ himayesindelci Cezayir'in üçbuçuk asra yak~n tarihi i~te bu
yönetimlerde geçmi~ tir. ülke, bu devrede, idari, askeri, siyasi, iktisadi ve
kültürel alanlarda büyük geli~me gösterdi; yöneticiler ülkenin iman ve geli~mesi için büyük çaba gösterdiler. Pekçok idari, askeri, ilmi ve ictimai kurum meydana getirildi. Türk hâkimiyeti Cezayir'e birçok yönden damgas~n~~
vurdu.
Istanbul'dan tâyin edilen Beylerbeyi, Pa~a veya A~a, ülkeyi merkezi bir
idare ile yönettiler. Sultan ad~ na hükmeden bu yöneticiler her türlü yetkiyi
elinde bulunduruyorlard~ . Beylerbeyi, kesinlikle Türk as~ ll~~ idi ve Osmanl~~
Devleti'ni temsil ederdi. Son Cezayir Beylerbeyi, 1587 y~l~ nda ölen Uluc Ali
Pa~a idi.
a) Merkezi Yönetim ve Yöneticiler
Pa~alar ve A~alar devrinde yönetimde de~i~iklik oldu; özellikle üst rütbeli subaylardan ve baz~~ memurlardan olu~an bir "Divan" kuruldu ve bu
kurum devlet idaresinin en yetkili organ~~ oldu. Art~ k ülkenin yöneticisini
de bu kurum seçmeye ba~lad~ . Cezayir, bu Divan'dan gelen bir bey, pa~a
veya a~a taraf~ ndan idare edildi. Bir bak~ ma "Milli Meclis" veya Millet MecCezayir tarihi ile ilgili çal~~ malar~yla tan~nan Frans~ z yazar P.Boyer, Cezayir'in Osmanl~~
yönetimi devrine müstakil çal~~malar ay~rm~~ ur. Türk hakimiyetini çe~idi yonle~-iyle inceleyen
P.Boyer, day~l~ k devri kurumlanyla ilgili ayr~nt~l~~ bilgiler verir. H.de Grammont'un çal~~malar~~
ile baz~~ yazrnalara dayanan P.Boyer, mesela, "Des Pachas Triennaux la Revolution
Khoja "(R.H. 1930, s. 99 vd.) adl~~ çal~~mas~nda, day~l~ k döneminin üç safhadan geçti~ini gösterir,
[671'den 171o'a kadarki dönem: Bu dönemde day~ lar ordunun elinde oyuncak oldular. Bu zaman içerisinde iktidara gelen 11 day~dar~~ be~i sürgüne gönderildi, be~i öldürüldü, biri de tabii
ölümle öldü; 1710'dan 1798'e kadarki safl~a; day~ lar tamamen Erkan'a dayanmaktad~r, 9 day~n~n hüküm sürdü~ü bu devrede sukünet vard~ r, 1798'den 1830'a kadarki safha; Devlet Erkan'~~
aras~ nda böltinmeler vard~~ve iktidar çaturd~yordu; 9 day~dan 6's~~ öldürüldü.
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lisi statüsüne sahip olan bu kurum, Yeniçeri Oca~~n~ n üst rütbeli subaylar~n~n tamam~~ ile devlet erkan~n~~ bünyesinde topluyordu.
Ancak Divan kurumu da zaman içerisinde birtak~m de~i~iklikler geçirdi. Pa~alar idaresinden itibaren devletin en büyük kurumu niteli~i kazanan
Divan, day~lar devrinde iki kademeli bir statüye sahip oldu: büyük divan ve
küçük divan.
Büyük divan ba~lang~ çta yüksek rütbeli subaylardan olu~uyordu. Daha
sonra kad~~ve hanefi müftüsü de büyük divan azas~~ oldular. Çok kalabal~k
azas~~bulunan büyük divar~da teorik olarak bin ki~i bulunmaktayd~; pratikte
ise, illerde ve ilçelerdeki üst düzey yöneticileri ile mahalli âmirler kaul~rlard~. Büyük divan "A~a" taraf~ ndan yönetilirdi ve ülke i~lerinin yürütülmesinde en etkili organd~.
XVII. yüzy~ lda kurulan küçük divan ise ordudaki yüksek rütbeli subaylardan meydana gelirdi. Dini, adli ve kazai i~lerle görevli kad~ lar, müftüler ve benzeri ki~iler de küçük divan~ n üyeleriydiler. 1681 y~l~nda 30 kadar
ki~i taraf~ndan te~ekkül eden küçük divan, yine bir "A~a" taraf~ndan yönetilirdi. Hergün toplanarak ülkenin günlük i~lerini görü~ûrdü. Daha sonralar~~
geli~ti ve büyüdü, üye say~s~~ ioo'ü geçti. 9
Öte yandan, ülkenin mülki amirleri, kendilerine "Erkan" veya "Büroktarlar"
(Puissances) denilen bir topluluktu. Her beylik içerisinde belli bir bürokratik
düzen çerçevesinde görev yapan Devlet Erkan~~veya üst yöneticiler (iktidar~~
ellerinde bulunduranlar), ülkenin en yetkili idari ve siyasi ~ahsiyetleriydiler.
Devlet Erkan~~ denilen bu ki~ iler kimlerdi? Onlar~~ ~u ~ekilde tan~ tabiliriz:
Day~; Pa~alar, a~alar ve day~lar Devlet Erkan~'n~n ba~~d~rlar. Day~l~k
döneminde Erkan, idarede söz sahibi olduklan için, Day~'y~~ özellikle zikrettik. Nazariyede büyük divan üyelerince seçilen day~, gerçekte Ocak'~ n
arzusu istikametinde iktidara gelirdi. Her ne kadar day~lar bu tür bir seçiC.Bontems, ayn~~ kitap, s. 36-38.
Erkan-Üst yöneticiler (Puissances)~n varl~~~ , 1718 tarihinden itibaren , yani Istanbul'dan Pa~al~k unvan~~ elde eden Ali Çavu~~(~ 710-171 8)'un hükümdarl~~~~zaman~nda kendini
hissettirdi. ~ 718'den 1808'e kadar i~~ba~~ na gelen bütün beyler bu Erkan aras~ndan tayin edildiler ve genellikle birbirlerinin akrabas~yd~ lar, Hazneci Muhammed b. Osman, Arablar A~as~~
Kör Kad~ , Hazneci Ibrahim, Küçük, Hoca Muhammed b. Bekir bunlara örnek gösterilebilirler.
9

78

SABR~~HIZMETLI

me kar~~~ ç~km~~ larsa da, birçoklar~~yine Ocak taraftarlar~nca çok kötü
bir ~ekilde öldürüldüler. Bununla birlikte day~ lar, teorik olarak, hedeflerini
belirleme hakk~ na sahiptiler, ölmeden önce yerlerine birisini seçebiliyorlard~.
Day~l~ k döneminde iki yoldan iktidara gelmiyordu; Erkan'a veya üst
yöneticiler toplulu~una mensup olmak, Pa~a, A~a ve day~~ gibi ülkenin mutlak hakimi olan biri taraf~ ndan tayin edilmek ya da Ocak'~ n temsilcisi durumunda olan Divan taraf~ ndan seçilmek laz~ md~r. 167 ~ 'den 1830'a kadar
olan dönemde devlet kurumlar~nda baz~~ düzenlemeler yap~ lmaya çal~~~ld~;
özellikle de Ocak'~ n devlet idaresindeki etkisi azalt~lmaya, askerler k~~ laya
döndilrülmeye u~ra~~ld~ . 1710 tarihinden itibaren "Pa~a" unvan~n~~ da alan
Bey, iki yönlü unvan ve yetkiye sahipti. Bey hem askeri kaftan hem de bey
libas~~ giyerdi. Böylece biryandan siyasi bir güce sahipti di~er yandan
Ocak'~n ba~~~durumundayd~ . Orduyu yönetmek, asayi~in sa~lanmas~na çal~~mak ve yeniçerilerin maa~lar~n~ n ödenmesini temin etmek ba~l~ca görevleriydi.
Bu duruma göre, siyasi düzen, cumhuri ve askeri olmak üzere iki temele dayan~ yordu. Cumhuri idi, çünkü yöneticilik mans~b~~ seçim yoluyla
elde ediliyordu, verasetle de~il; askeri idi, çünkü bey veya day~~askerler aras~ndan belirlenirdi.
Cezayir'in üst düzey yöneticileri, genellikle Türkler, bazan da "Kulo~lu" veya "Köro~lu" aileleri aras~ ndan seçilen kimselerdi.
Erkan-Üst yöneticiler (Puissances); Say~lar~~ çok de~i~ kendir. Olu~turduklar~~konsey, Pa~a'n~n veya day~n~ n iste~ine göre de~i~ir. Pa~a veya day~~ konseyi istedi~i gibi kurar, fakat, dört ki~ i konseyin tabii üyesidir, bunlar Beylik'in en üst düzey yöneticileridir. Erkan'da görevli ve konseyin daimi üyesi
olan bu dört ki~i, hazneci, Araplar a~as~, atlar hocas~~ ve vekil harc~d~r. "
Hazneci; en büyük güç (puissance) tür, Beylik'in irad kaynaklar~n~~ olu~turan gelirleri toplamakla görevlidir. Hazineye giren mallar~~ ve gelirleri özel
bir kaydediciye yazar; Bey taraf~ ndan belirlenen miktardaki yeniçeri maa~~n~ n ödenmesini yapar. Haznecinin bir numaral~~ devlet adam~~ olmas~n~~ sa~layan da özellikle bu fonksiyonudur.
" Gerek Yeniçeriler gerekse ida" askeri, iktisadi ve ilmi görevler yapmak üzere Istanbul'dan gönderilen Türkler bekar olarak Cezayir'e geliyorlard~. Bunlann önemli bir k~sm~~ Endülüski kad~ nlarla evlendiler. Bu tür evlilikten yeni bir nesil te~ekkül etti ki, bunlara "Köro
~lu" ve sonralar~~ *Kuloglu” denilmi~tir. Sözkonusu ailenin ülke yönetimindeki pay~~
büyüktür.
'2 Bontems, ayn~~ kitap, s. 48-so.
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Cezayir Beylerbeyli~inde mali meseleler en önemli konulardan biri oldu. Bu konuda, çe~itli dönemlerde çok de~i~ik tedbirler al~nd~. Hazinenin
anahtar~, 18. yüzy~l~n ba~~ndaki Ali Hoca isyan~na kadar, Bey'deydi. Bu isyandan sonra hazinenin anahtar~~ ondan al~ nm~~~ve Bey tek ba~~na hazineye
girememi~tir. Devletin mali i~lerinden sorumlu en yetkili ki~i hazneci olmu~tur. '3
Araplar »~s~; ülkenin yerli halk~~ olan Araplardan meydana gelen kuvvetleri yönetirdi; sava~ta ise kuvvetlerinin kumandanl~~~n~~ yapard~. Day~,
özellikle yeniçeri isyan~ nda, Ocak'a kar~~~bu kuvvetleri kullan~rd~. Araplar
a~as~, belli bir süre zarf~ nda (18. yüzy~l~n ba~~na do~ru) Cezayir ~ehrinin tamam~ n~n (dân~'s-sultan) kumandan ve'amiri oldu. '
Araplar a~as~, mahalle a~as~~ veya sipahiler a~as~~ diye de ça~r~l~rd~; sultan~ n saray~n~n güvenli~inden sorumluydu.
Atlar Agas~~ (hocatu'l-h~yel); ba~lang~çta, vergi ad~yla verilen atlar~~ tespit etmekle görevliydi, daha sonralar~~ her türlü vergiden sorumlu ki~i oldu. Gelirleri yeniçeriler aras~ nda payla~t~ ran da o idi. Ülkenin ekonomisine hakim olan
Atlar a~as~, yeniçerilerden artan gelirleri halk aras~ nda taksim ederdi."
Vekilhara; deniz(bahriye) i~lerinden sorumluydu; tayfa reisli~i ile iyi
ili~kiler içerisinde olmak durumundayd~. D~~~ili~kilerde de etkiliydi. Deniz
kuvvetlerinin ihtiyaçlar~n~n kar~~lanmas~, gerekli araç ve gereçle donat~lmas~, gemi al~ m~~ vs. ile u~ra~mak da vekilharc~n~n vazifesiydi. '6
b) Mahalli Yönetim ve Yöneticiler
Mahalli idare görevlileri genelde iki s~ n~fa ayr~l~rlar: Amirler ve memurlar. Amirlerden dördü bulunduklar~~ yerin en büyük mülki âmiri durumundayd~; bunlar, vilâyette vali, Vatan'da veya kabilede kaid, ilçe ve kasabalarda ise kâd~-hâkimdir. Köylerin veya f~rkalar~ n yöneticileri ise "~eyhler"dir.
P. Boyer, Des Pachas Triennaux â la Revolution d'Ali Khoja, s. 11o.
C. Bontems, a.g.e., s. so.
's H. Coste, Les lmpots achour et hockor dans le departement de Constatine, s. 45.
'6 Geni~~bilgi için bkz. L.Lacoste, la Marine algerienne sous tes Tures (Alger 1884); Moulay Belhamissi, Histoire de la Marine Algerienne(depuis XV.e siecle jusqu'au XVIII.e siecle),
ENAL, 1986 Alger.
3
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Vâh (Bey); Cezayir Beyi veya day~~ taraf~ndan tayin olunur; ba~kentin
emirleri do~rultusunda icraatta bulunur. Beyler veya valiler Türkler ve
"Kulo~ullar~" aras~ndan seçilir. Bey'in veya valinin görevlerinin bir s~n~r~~
yoktur, idaresindeki beyli~in tüm i~lerini tedvirle görevlidir. Her üç y~lda
bir ba~kent Cezayir'e giderek vergileri Beylerbeyi'ne veya Cezayir Day~'s~na
takdim eder. Gerek uygulad~~~~yönetim gerekse vergileri takdim etme tutumu ile Cezayir Beylerbeyi'nin ho~una gitmek ve be~enisini kazanmak durumundad~r. Be~enilmesi mükafatland~r~lmas~na sebep olaca~~~gibi, ho~a gitmemesi de görevinden azledilmesine yol açacakt~r.
Kâid (Kaymakam, Komutan); Vatan'~n yöneticisi olup günümüzdeki kaymakama benzer. Bey taraf~ ndan tayin olunan kaid, Türkler ve Kulogullar~~ aras~nda seçilirdi. Bey'e kar~~~sorumlu olan kaid, kendisine ba~l~~
bulunan köy muhtarlarm~~ (~eyhler) ve öteki, siyasi-idari yöneticileri mürakabe ederdi. Ayn~~ ~ekilde kaidler bulunduklar~~ yerin mali i~lerine de müdahale ederler, vergilerin nispetlerini belirler ve toplanan vergileri Bey'e takdim ederlerdi. Kazai meselelerle de ilgilenen kaidler, siyasi ve adli cinayetlere müdahale ederler, çar~~-pazar~n güvenli~ini ve düzenini sa~larlard~. 17
Birtak~m özel i~lerle vazifeli kaidler de vard~; her kabilenin verece~i
ö~ürün miktar~n~~belirlemekle görevli kaidler bunlardand~rlar.
Hâkim (kad~); k~rsal bölgelerde, kazalardaki kaidlerin yapt~klar~~ i~lerin benzerlerini yapan yöneticidir. ~u farkla ki, kaidler Türkler ve Kulo~ullar~~ aras~ndan seçilirlerken, hakimler Araplar aras~ndan seçilirler, fakat tayinlerinde çok dikkatli davraml~r. Ayr~ca, özel görevler yüklenen hakimler
de mevcuttu; ~ehir güvenli~ini koruma (Garnizon) birli~ini yöneten "kahya" bunlardan biridir. 18
~eyh; "firka" (köy) düzeyinde kaidin yetkilerine sahiptir. Öncelikle
bulundu~u firkan~n idaresini ve güvenli~ini sa~lamakla görevlidir. ~eyhler,
kaidler tarafindan seçilirler ve nüfuzlu Arap ailelerinden olmalar~ na özen
gösterilir. Vergi toplamak, siyasi ve idari istikrar~~ sa~lamak, Ocak'a hizmet
edecek kuvvetler yeti~tirmek ~eyhlerin görevleri aras~nda yer al~rd~. '
Öte yandan, sözkonusu mahalli yöneticilerin, beyin veya valinin, kaldin, hakimin ve ~eyhin birtak~m yard~mc~lar~~ ve dan~~manlar~~ vard~. Bu yarSa'dullah, a.g.e—, C. 1, s• 1 43.
t8

Bontems, a.g.e., s. 61.

19

Ayn~~kitap, s. 61.
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d~mc~lar ve dan~~manlar, Cezayir Beylerbeyi'nin yard~mc~lar~n~n ve dan~~manlann~n yapt~ klar~~ i~lere benzer i~ler yaparlard~. Bu yard~mc~~ memurlar
genelde, bey taraf~ndan seçilen ve atanan halife, yani bey'in kaymakarn~, 2°
mali i~lerden sorumlu haznedar, resmi postadan sorumlu ki~i, nakliyattan
sorumlu pa~a, askeri birliklerden ve asayi~~kuvvetlerinden sorumlu kumandanlar ve görevleri aç~kca belirlenmeyen 4 çavu~tan meydana gelmekteydiler. Sözkonusu bu üst düzey memurlar~n yan~s~ra, her konsey üyesinin emrinde, çe~itli konularda kendisine yard~m eden yard~mc~lar ve dan~~manlar
mevcuttu. Mesela, konsey üyelerinden kaldler, yanlar~nda dükkan kaidi, deve kaidi oldu~u halde toplant~ya kat~l~rd~."
c) Öteki Devlet Memurlar~~
idari i~lerde çal~~an çok say~da memur vard~. Çe~itli görevler yapan
memurlar~n tayin durumlar~~ ve say~lan görev yap~lan yere ve özelliklerine
göre de~i~mekteydi. Aynca, baz~~ memuriyetler için özel yetenekler istenmekteydi. Mesela, önemli memuriyetlerden biri olan "hocal~k"," öncelikle
memurun iyi bir idareci olmas~n~~ ve okuma-yazma bilmesini gerektirmekteydi; aynca, Hoca'n~n örnek ki~ili~i ve ahlak~~ ile tan~nm~~~olmas~~ laz~md~.
Bu durum, memur aday~n~n iyi bir s~navdan geçmesini, hoca olabilece~ini
kan~tlamas~n~~ zorunlu k~lmaktad~r. Hocalar genellikle Araplardan olurdu.
Devlet memuriyetlerinin büyük ço~unlu~u Türklerin ve Kulo~lu ailesi
mensuplar~n~n elindeydi. Ancak, kad~l~k, ~eyhlik, hocal~k ve Araplar a~al~~~~
gibi yaln~zca Araplara has olan memuriyetler de vard~. Ayn~~ ~ekilde tamamen ihtisas gerektiren ve devlet için oldukça önemli olan baz~~ görevler
vard~~ ve bunlar özenle, güvenilir ve ehil olan ki~ilere tevdi edilirdi. Mal
müdürlü~ü bu tür i~lere örnek gösterilebilir, ülkenin mali i~lerini düzenleyen mal müdürü (el-beytu'l-malc~), maliye sahas~nda mütehass~s ve güvenilir bir kimsedir. Day~l~k devrinde kurulan bu mans~b~n sahibi ki~i, bazan vekilharci'ndan da önce gelirdi ve mali i~lerden sorumlu en üst düzey görevlisi idi.
20 Günümüzde Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus ve Cezayir'de genellikle Osmanl~~
dönemi idari ananesi devam etmektedir. Söz konusu ülkelerdeki idarecilerin tayinleri yine ayn~~ yolla yap~ld~~~~gibi ta~~d~klar~~ unvanlar da de~i~memi~tir, pa~a, halife, kaid, vali, haznedar,
çavu~~vb. gibi isimler ta~~maktad~rlar.
11 P. Boyer, a.g.e., s• 1 45" "Hocal~k" günümüzde, "müdürlük" mans~b~n~n, hoca da müdürün kar~~l~~~d~r, buna
göre Cezayir'de müdürler, mütehass~s ki~ilerden olurdu.
Belleten C. LVIII, 6
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Ekili arazilerden gelen vergileri toplamakla görevli olan "Ziraat mahzeni hocas~" ise, bir bak~ma il Ziraat Müdürü'nün yetki ve vazifesine sahipti;
kendisinden ziraat mühendisinin sahib oldu~u formasyona benzer bir formasyon istenirdi. Ülkenin tuz ihtiyac~n~~ kar~~lamaktan sorumlu olan "Tuz
hocas~" (hocatu'l-melh)de, görevli oldu~u alanda yeti~mi~~birisiydi. Adalet
ve emniyet sahalanndaki memuriyetler de, ayn~~ ~ekilde, ihtisas~~ gerektirmekteydi.
Sonuç olarak söylemek isteriz ki; Cezayir, t~pk~~ Tunus ve Libya gibi
Türk hâkimiyeti alt~na girdikten sonra, ilk y~llarda ortak ve daha sonra ayr~~
bir eyalet olarak yönetilmi~tir. 972/1564'de Cezayir Beylerbeyli~i ve bat~~
Cezayir Beylerbeyli~i ~eklinde iki bölgeye aynlarak idare edilen Cezayir'in
Cezayir beylerbeyi (valisi) kaptan-~~ derya Piyale Pa~a, Bat~~Cezayir'in valisi ise Hasan Pa~a oldu. Bu ikili idare XVI. yüzy~ l~n sonuna kadar devam etti. 23 XVII. yüzy~l~ n ba~lar~nda Beylerbeyli~i düzeninin sona ermesiyle bu
ikilem kalkt~, yerine tekbir eyâlet idaresi geçti.
Cezayir'in yönetim tarz~, az önce belirtildi~i gibi beylerbeyli~i, pa~al~k, a~al~k
ve day~l~k olmak üzere dörde ayr~l~r. Özellikle day~l~k devrinde Yeniçeri Oca~~'n~n (ordu) yönetimde söz sahibi oldu~u görülmektedir. Devlet ba~kan~n' bile kendi aralar~ndan seçen yeniçeri ocaklar~~ülkenin yönetimini uzun süre
ellerinde tuttular."
Cezayir'de, özellikle pa~alar, a~alar ve day~lar devirlerinde mevcudiyeti
sözkonusu olan iki divan vard~. Devlet ba~kan~ndan sonra ülkenin ikinci
derecede sorumlu mevkii idi. Bu divanlardan birisi (büyük divan) devlet
ba~kanl~~~na, ikincisi (küçük divan) ise yeniçeri oca~~na aitti. Yeniçeri a~as~na ba~l~~ olan ikinci divana "a~a divanlan" denilmektedir, Pa~a divan~ na
"kerrâse" de denilmekteydi. Büyük divan~n üyeleri haznedar (defterdar), yal~~
vekilharc~~ (gümrük ve tekel müdürü), beytul-malc~~ (mal müdürü), emir-i
ahur, arap a~as~, kad~~ ve yeniçeri a~as~ndan olu~maktayd~.
Pa~a divan~, eyâlet i~lerini, a~a divan~~ ise yeniçeri oca~~~ile ilgili i~leri
yürütürdü. Ancak a~a divan~, 1027/1618'den itibaren hükümete, yani beylerbeyli~ine ait i~lere kan~maya ba~lad~~ ve vâlilerin nüfuzunun k~nlmas~ na
sebep oldu. Böylece, Cezayir Türk hâkimiyeti -Oruc ve H~z~r Reis, Uluc
23

293.

I.Hakk~~ Uzunçar~~l~, Osmanl~~ Tarihi, III. cilt, 2. k~ s~ m, 3. bas. T.T.K. yay, XIII. dizi, s.

2 4 Ihtiyar bir denizci olan ilk Cezayir day~ s~~ Hac~~ Mehmet A~a onbir y~ l day~l~ k yapt~, fakat devlet i~lerini damad~~ Baba Hasan yürüttü ve 1092/1681'de kay~ npederinin yerine day~~ oldu. Son Cezayir day~ s~~ Mezomorto Hüseyin Pa~a idi.
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Ali Pa~a, Hasan Pa~a, Piyale Pa~a gibi- büyük denizciler taraf~ndan tesis
edildi~i halde, yeniçeriler bunlara hükmetmeye kalk~ p idareyi ele geçirdiler.
llzunçar~~l~~ bu durumu ~öyle ifade eder: "...Garp ocaklarm~n en ferman
dinlemezi Cezayir'di: Yeniçeri oca~~~ile bu oca~a asker veren Kulo~lu olarak iki s~n~f askerle bir de denizci s~n~f~~ vard~; vâliler bunlara boyun e~me~e
mecbur oluyorlard~: hükümetin verdi~i emirler buradan geçmiyordu..."
Mülki âmirlerin-beylerbeyi, bey veya vâli, kâid, hakim ve ~eyh-ba~l~ca
vazifeleri toplant~lara ve merasimlere ba~kanl~k etmek, çe~itli anla~malar~~imzalamak, saray i~lerini diizenlemek ve Osmanl~~Devletinden gelen emirleri
yerine getirmekti.
Cezayir halk~~ ile birle~me ve bütünle~me temeli üzerine kurulu bir yönetim uygulayan Türk yöneticiler, beldedelci topluluklar~~ ve kabileleri kendilerine itaat etmeye ve hakimiyetleri alt~na girmeye zorlamad~lar. Onlara
çok iyi davrand~lar ve yalda~t~lar. Mahzen ve Marabut kabileleri gibi imtiyazl~~kabilelerin varl~~~na müsade ettikleri gibi, kabile reislerine, örf ve adet
gibi de~erlere sayg~y~~ göstermekte kusur etmediler; öyle ki Cezayir'in baz~~
bölgelerinde Türk hakimiyetine girmeyen, ba~~ms~z olarak ya~ayan kabileler de vard~. Günümüze kadar dinamik bir tarzda varl~~~n~~ sürdüren Kabil
kabilesi bunlardan biridir. Osmanl~~ idaresi bu ba~~ms~z kabilelerle çe~itli
ili~kiler içerisindeydi ve ihtiyaçlar~n~n kar~~lanmas~nda onlara yard~mc~~ oluyordu.
Ünlü Afrikal~~ gezgin el-Ayyâ~rnin "Seyahatnâmesinde" (Mat~'l-Mevaid)
yazd~klar~na göre, Cezayir'in önemli bir bölümü ba~~ms~zd~, mahalli emirlikler ve kabileler taraf~ndan yönetiliyordu. Osmanl~~ himayesine girmemi~ti.
Ancak bölgeler, s~k s~k kuvvetli kabilelerin sald~r~lar~na ve ya~malamalarma
maruz kal~yorlard~. Ayr~ca sünni halkla hâriciler aras~nda çat~~ma eksik de~'ildi.Mesela Vadi-i R~~~halk~~ ile Vergla emirli~i aras~nda devaml~~ çat~~ma
vard~. 26
el-Ayyâ~i, Türk hakimiyetinin askeri olarak Biskra ~ehrine, ruhi olarak
da Vergla'ya kadar uzand~~~n~; Sahra'daki bu emirliklerde cuma hutbesinde
Osmanl~~Sultan~~Murad Han o~lu ~brahim Han o~lu Mehmed Han'~n ad~n~n
zikredildigini bildirir.27 Öte yandan el-Ayya~i (1037-1090/1628-1679), Biskra
Uzunçars~l~, ayn~~ eser, ayn~~ yer, s. 294-95.
Mevlay Belhamissi, el-Cezair min hilali, r-R~ helat~l-Ma~aribe fil-ahdri-Osmani (Cezair
1981 ) içinde, s. 28.
27 el-Ayyasi, Mau'l-Mevaid, ayn~~ kitap içinde, s. 28.
15

16
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sâkinlerinin hem Türklerden hem de bedevi askerlerden çok zarar gördü~ünü; kah Türklerin kah bedevi Araplar~n eline geçen bu ~ehrin sonunda, su kayna~~n~n ba~~na bir kale yapt~ran ve halk~~ itaat etmeye mecbur b~rakan Türklerin eline geçti~ini, fakat Türk askerlerinin ~ehri harap hale
soktuklar~ n~~ söyler. 28
II — Mahalli Yönetim ve Toprak Da~~l~m~~
Bölgeler düzeyinde halkla yak~ n ili~ki içerisinde olmak ve ülkeyi bir
bütün olarak yönetmek anlay~~~nda olan Türkler, bir yandan Bab-~~ Ali'nin
eyâletlerle ba~lar~n~~ güçlendirmek, di~er yandan da bölgeler aras~~ i~birli~ini canland~rmak gayesiyle birtak~m bölgesel kurumlar kurdular. Özellikle day~lar devrinde ülkede idari, iktisadi ve zirai alanda birçok düzenleme
yap~ld~. Mesela, toprak da~~l~m~~ yönünden Cezayir dört büyük bölgeye aynld~:
~ ) Do~rudan `day~'n~ n idaresinde bulunan ve "daru's-sultan" diye adland~ r~lan arazi(bölge),
Muasker ve havalisini içine alan bat~~ Bölgesi (beyli~i),
Medca ve dolaylar~ n~~ kapsayan Titteri Bölgesi (beyli~i),
Konstantin ve civann~~ içine alan Do~u Bölgesi (beyli~i).
Türklerin hakimiyeti döneminde Cezayir'in geleneksel yönetim düzeni
i~te böyleydi. 29 Sayd~~~m~ z bu bölgeler, "kaid" veya "vatan" ad~yla alt bölgelere bölünmekteydi. Her alt bölgenin yönetimi do~rudan Bey veya Day~~ taraf~ ndan atanan bir "kaid"in elindeydi. Böylece ülkenin yönetimi, dört sancak beyli~i veya valilik ile bu vilayetlere ba~l~~ ilçelere (kâidlik veya kaymakaml~ k) ve firkalara (köylere) bölünerek yürütülmekteydi. Bununla birlikte
bölgesel beylikler ve kaidliklerin as~l amirleri beyler veya day~ lard~.
I) Ddru's-sultan; Ba~kent Cezayir vilayeti ile Mitice yaylas~ n~, yani Cezayir (Fahs) ~ehri ve banliyösünü içine almaktad~r, Mitica yaylas~ ndaki yerle~im merkezleri "~eyh"e ba~l~~ yedi mahalli bölgeye ayr~lmaktad~ r ki, bunlar
Bü Zarea, Benû Massus, Zürare, Ayn Zebüca, Bi'r Hakem, Kouba ve Hamma'd~ r.
el-Ayya~i, ayn~~ kitap, s• 29.
Türkler, ayn~~ dönemlerde, Tunus eyaletinde de, 4 bölge beyli~i veya sancak beyli~i taraf~ ndan yönetilen bir idare kurdular ve buralara dört bey veya vali tayin ettiler.
18

29
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Do~rudan Cezayir Beyi'nin veya Day~s~'n~n nüfuzu alt~ ndaki Cezayir
(Fahs) vilayeti, Arap a~as~~taraf~ndan yönetilmekte ve yar~ m daire olu~turan
dört vatandan meydana gelen bir ikinci bölge ile çevrili bulunmaktad~r. Cezayir (Fahs)'e ba~l~~olan bu dört vatan ~unlard~ r a) Hasena vatan~; BurculKiffan ve es-Senya'y~~ kapsar, b) Beni Halil vatan~; Harra~~ile Ciff aras~d~r, c)
Beni Metsa vatan~; Sidi Müsa ve Erba'a'y~~içine al~r, d) Sebt vatan~; Tipaza
ve Kolea'y~~kapsar. 3°
Zikredilen bu dört vatan, Cezayir (Fahs) vilayeti ile öteki bölgesel beylikler aras~ nda "ara-tampon-bölge" görevi yapan üç bölge ile devam eder.
Vatanlar, beyler taraf~ ndan atanan kaidler, vatana ba~l~~yerler ise, kaidlerce
tayin olunan ~eyhlerin idaresindedir. Kabileler, kabile toplululdar~~ve firkalar, kaid taraf~ ndan tayin edilen bir ~eyh taraf~ndan yönetilirken, ad~~ geçen
kabile topluluklar~~ da ~eyhin tayin etti~i bir ki~i veya bir topluluk taraf~ndan yönetilen "duvarlar"a, onlar da kanba~~~ile birbirlerine ba~l~~ bulunan
"aileler"e bölünürler.
Genelde Tenes ~ehrinden Dellys'e kadar olan sahil bölgesini içine alan
Daru's-Sultan'~n yönetim tarz~~i~te böyleydi.
Titteri Bölgesi (Beylik); Toprak bak~m~ndan üç bölge beyli~inin en küçü~üdür, belki de, Dâru's-sultan'~ n bölgedeki gücünün daha nüfuzlu olmas~~için
bu beylik küçük b~rak~lm~~t~r.
Titteri beyli~i, ilk planda, Telle (Tepe)'deki yedi vatan~~içine al~r. Yedi
kabilenin ülkesi durumundaki bu yedi vatan ~unlard~r: Beni Hassan, Ebü
Ya'kflb, Ebe~~Varza, Ebel Amri, Hassan b.Ali, Riha ve Hüvâra.
~kinci bölge, Telle'in orta k~sm~d~r. Ancak buradaki kabilelerden bir
k~sm~~ ya do~rudan bey veya day~~ ya da bunlardan biri taraf~ ndan tayin edilen "kaidlerce yönetilirdi.
Üçüncü derecedeki bölge, "Dirah kaidli~i"nin merkezi durumundaki
yer olup Huzlan suni ile çevrili bulunan topraldar~~ içine al~r. Gerek Titteri
beyli~ine ba~l~~vatanlar~n kaidleri gerekse H~zlan kaidi Türkler aras~ ndan
atan~rd~. 31
Do~u Bölgesi (Konstantin Beyligi); Do~rudan beylerin nüfuzu alt~n.
dayd~ Konstantin ve Annabe vilâyetleri ile bu iki vilayete ba~l~~yerleri
3° Osmanl~~dönemi Cezayir kurumlar tarihini oldukça s~lbjektif bir biçimde ele alan ve
Türk yöneticileri s~k s~ k suçlayan C.Bontems, böyle bir bölgesel yönetim uygulamay~, yerli
halk~ n kilçümsenmesine dayand~ rarak gerçekleri tahrif etmeye çal~~maktad~ r (ayn~~ kitap, s. 52).
3 Bontems, a.g.e., s. 54.
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kapsamaktayd~. Mahalli yöneticiler, bölgenin kuvvetli ve tan~nm~~~kabilelerine mensuptular. Genellikle tar~ m ve hayvanc~l~kla u~ra~an bölge halk~, gelirlerinin belli bir bölümünü “ö~ ür" olarak beye verirlerdi.
4) Bat~~ Bölgesi (bey ligi); Ülkenin en te~kilatl~~ beyli~i, Bat~~ bölgesi
beyli~i idi. Türk nüfusunun zay~ f oldu~u Bat~~ bölgesi üç bölgeye ayr~l~ rd~;
en verimli bölgesi ~elif ve civar~~ olup bir "halife" taraf~ ndan yönetilirdi.
~kinci ve üçüncü bölge ise, do~rudan bölge beyine kar~~~sorumlu olan ve
onun taraf~ ndan mürakabe edilen iki "a~a"n~n idaresindeydi. Bu a~alar, idarede, bölgenin güçlü kabileleri olan Duveyr ve Smale kabilelerinin deste~ini sa~lamaya çal~~~ rlard~ . (Vahran Oran), Tlemsen, Mustaganem ve öteki
büyük yerle~ im yerleri, idari kurumlar~n merkezi durumundayd~. 32
111 — Askeri ~dare ve Kurumlar~~

Cezayir'deki ilk Türk askeri varl~~~n~n Oruc-H~z~ r Reis karde~lerin
maiyetindeki askerler ile Osmanl~~ Sultan~~ Yavuz Selim tarafindan gönderilen iki bin ki~ ilik yeniçeri kuvveti oldu~unu daha önce söylemi~ tik. Zaten
bu ülkenin ilk yöneticileri de ordudan gelmeydiler ve her~eyden önce birer
askerdiler. Bu sebeple, gerek co~rafi ve sosyal konumu gerekse idarecilerinin yeti~me tarzlar~~itibariyle olsun, Cezayir'in askeri idaresi ve kurumlar~~
yönetimin önemle üzerinde durdu~u konular~n ba~~ nda gelmekteydi. Osmanl~~ Devleti de "Garp Ocaklar~"n~n te~ekkülünde Cezayir'e ayr~cal~ k tan~m~~t~ r.
Yeniçeri oca~~~örnek al~ narak kurulan Kuzey Afrika (Garp) Askeri
Ocaklar~n~n ilki Cezayir Beylerbeyli~i'ndeki Ocak'u. Te~kilatlanmas~, Istanbul'daki yeniçeri oca~m~ nki gibi oldu. Yeniçeri kuvvetleri Cezayir'de "Kasriyye" denilen yedi lu~lada ya~arlard~~ ve te~kilatlar~~Istanbul'daki yeniçerilerin bölük te~kilat~ na benzerdi. 33 Her bölü~ün ba~~nda “ba~bu~" (bölükba~~)
ad~ nda bir zâbit bulunurdu. Bütün zabitlerinin üstünde en büyük zâbit olarak "Yeniçeri A~as~" vard~; Ülkede ayr~ ca yedi tane yeniçeri a~as~~ vard~.
Kuzey Afrika'ya, özellikle de Cezayir'e gelen yeniçeriler genellikle
müslüman as~ll~~ olmayan dev~ irmelerden meydana gelirler, daha sonra
müslümanla~t~ r~l~rlar ve türkle~ tirilirlerdi. Trablusgarp, Tunus ve Cezayir
gibi Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Beyler veya Day~lar, Anadolu'nun çe~itli m~nt~ kalar~na, özellikle de Bat~~ Anadolu'ya giderek yeniçeriler toplarlar
ve beraberlerinde götürürlerdi.34
Sa'dullah, a.g.e., C. I, s. 148.
Uzunçars~ll, a.g.e, C. 111, 2. k~s~m, s. 294 vd.
34 Y~lmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Istanbul I 978, IX, s.385.
33
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Bat~~ Anadolu'dan gönüllü olarak gelip Cezayir'e yerle~en bu ocak mensuplar~, ülkede yeni bir neslin yeti~mesine sebep oldular. Varl~ klar~ n~~ günümüze kadar asil hüviyetiyle devam ettiren ve kendilerine "Kulo~lu" denilen
bu aile veya nesil gerek Ocak içerisinde gerekse ülke yönetiminde önemli
rol oynam~~t~r. Günümüzde bu nesil yo~un olarak Tlemsen ile Cezayir ~ehirlerinde ya~amaktad~ rlar, ülke yönetiminde yine söz sahibidirler.
Cezayir'deki Yeniçeri Oca~~nda bulunan çerilerin say~s~~ ~~ o bin ile 20
bin aras~ nda de~i~irdi. Day~lar döneminde, "divân-~~gazât" veya "A~a divan~" denilen ve yeniçeri a~as~nca idare edilen divana üye ~ 000'den fazla day~~
bulundu~u belirtilmektedir ki, ülkede io-~~5 bin civar~ nda yeniçeri oldu~unu gösterir. 35 Ancak Garp Askeri Ocaklar~~ içerisinde en problemli ve kar~~~ k olan Cezayir Oca~~~idi. Cezayir Türk hakimiyeti ve devlet idaresi denizciler taraf~ndan kuruldu~u halde yeniçeriler bunlara kar~~~tahakküm edip
XVII. yüzy~ldan itibaren idareyi ele ald~lar. 36
Yeniçeriler maa~l~~ idiler ve maa~lar~ n~, "a~a divan~"n~ n belirledi~i ~ekilde, beytul-malc~~ öderdi. Ayr~ca, sava~~ganimetlerinden ve öteki gelirlerden
hisselerine dü~eni al~ rlard~.
Cezayir'in özel ve güçlü bir donanmas~~ vard~; Bat~~ Akdeniz'in en güçlü
donanmalar~ndan biri durumundayd~. Yabanc~~ devletlerle antla~malar yapard~. Antla~ma yap~l~ p i~~bittikten sonra beylerbeyi ve divan heyeti aya~a
kalkarlar, böyle bir antla~ma yapmay~~ kendilerine nasib etmi~~olmas~ ndan
dolay~~ Allah'a hamdederek, fatiha okurlar, daha sonra da anla~~ld~~~~ ~ekilde
muahadename yaz~l~ rd~.37 Sonralar~~ Akdeniz k~y~s~ndaki ülkelerden ihtida
eden ki~ilerin kat~lmas~yla 38 daha da güçlenen Cezayir deniz donanmas~~
uzun süre Akdeniz'in en büyük deniz güçlerinden biri olma özelli~ini korumu~~ve Osmanl~~Devleti'nin bat~~Akdeniz'deki temsilcisi ve karakolu olmu~tur. Oruc Reis, H~z~ r (Hayreddin Pa~a) Reis, Piyale Pa~a, Hasan Pa~a,
Uluc Ali Pa~a ve benzeri denizcilik tarihine ad~ n~~ yazd~ rm~~~seçkin reisler
ve kaptan-~~ deryalar taraf~ ndan yönetilen bu donanma bat~~ ~slam dünyas~" Sa'dullah, a.g.e., C. 1, s. 145; Bontems, a.g.e., s. 80.
36

37

Llzunçar~~ l~ , a.g.e., s. 296.
llzunçar~ s~l~ , a.g.e., s. 304.

" lizunçar~~ l~ , Y~ lmaz Öztuna ve benzeri tarihçiler "Kulo~lu" ailesini, özellikle Bat~~
Anadolu'dan gelen ve Endülüslü göçmen kad~nlarla evlenen çerilerin çocuklar~~ ve Yeniçeri
Ocag~'na asker veren soy olarak gösterirken, Ercüment Kuran, onlar~n Akdeniz k~y~ s~ ndaki ülkelerden ihtida eden ki~ilerden meydana geldigini ve bu denizci çocuklar~n~n tümüyle babalar~n~n haklar~ na sahip bulunduklar~ n~~ söylemektedir.
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n~n savunmas~n~~yapm~~~ve varl~~~n~~ devam ettirrnesinde, ticari ve iktisadi
yönden kalk~nmas~nda önemli rol oynam~~t~r.
Denizciler ve kaptanlar deniz sahillerindeki mahallelerde otururlar, yeniçerilerin i~lerine kan~mazIard~. Ayr~~ bir ocak halindeydiler ve denizcilikle
u~ra~~rlard~.
IV — Sosyal Yap~~ve Kurumlar~~
Cezayir, Osmanl~~ haldmiyeti döneminde, sosyal ve kültürel yönden alun ça~~n' ya~ad~. Abdurrahman el-Ciy15.11, Tevfik el-Medeni, el-Mehdi elBu'abdeli vb. Cezayirli yazarlar ile P.Boyer, H.de Grammont ve onlar~n
do~rultus~mdaki Frans~z ara~t~nc~larm kanaati da böyledir. 39 Türk hâlcimiyeti dönemi Cezayir sosyo-kültürel tarihini oldu~undan çok a~a~~~bir düzeyde göstermeye çal~~an, idarecilerini suçlayan ve onlar~n baz~~ olumsuz
davran~~lar~n~~ genelle~tirip Türk yönetimi aleyhinde hüküm veren Ebu'l-Kas~m Sa'dullah bile "Günümüz Cezayir halk~~sahib oldu~u kültür ve uygarl~k
düzeyini Türk halcimiyeti dönemine borçludur" demek zorunda kalm~~t~r. 4°
Ci-7ayir'de Osmanl~~ Devleti'nin geleneksel düzenine benzer bir sosyal
yap~n~n mevcut oldu~u gözienmektedir. Halk, k~rsal kesimde ya~ayanlar
-bedeviler köylüler gibi- ve ~ehirliler (medeni) olmak üzere iki bölümdü.
K~rsal kesimde ya~ayanlar veya bedevi Araplar~n büyük ço~unlu~u bu dönemde ~ehirli (yerle~ik) ya~ama geçtiler. K~rsal kesimde ya~ayanlar, t~pk~~
öteki ülkelerde oldu~u gibi, tamamiyle ziraat ve hayvanc~l~kla u~ra~~rlarken
yerle~ik ya~anudaki kesim tar~m ve hayvanc~l~k ürünlerine dayal~~ ve bölgenin ~artlar~na uygun birtak~m el sanatlar~~ ve küçük sanayii ile me~gul olmaktayd~. Ku~kusuz ticaret ~ehirli halk~n en önemli gelir kaynaklar~ndan
birisiydi. Çe~idi hayvan derilerinden yap~lan giyecekler, yünlü dokumalar
ve kuma~lar, ayakkab~, dülgerlik demircilik, kalayc~l~k, terzilik, denizcilik,
avc~l~k, benzeri sanat ve meslek alanlanyla ilgili malzemeler ile çe~itli mutfak e~yas~~ ve g~da maddesi ~ehirli halk~n temel üretim maddelerini ve geçim kaynaklar~n~~ olu~turmaktayd~.
Ülkedeki arazilerin ~ehirli ve k~rsal kesim topluluklar~~ aras~nda payla~~ld~~~~gözlenmektedir. Ancak ~ehirlilerin (idareci zümrenin) ve özellikle de
«kulo~lu" veya "köro~lu" ailesi mensuplar~n~n arazilerdeki pay~~ daha fazlay39 Adlar~~ an~lan bu yazarlar~n kitaplar~n~~ ara~t~rmam~z boyunca muracaat kayna~~~olarak
kulland~~~m~zdan burada ayr~ca zikretmedik.
Sa'dullah, a.g.e., C 1, s. 2 50-258.
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d~. Onlar bu arazileri 1/5 lik i~letme hakk~~ ile çiftçilere i~lettiriyorlard~;
çünkü onlar ~ehirlerde oturduklar~~ ve ticaret i~leriyle me~gul olduklar~ndan
arazileriyle do~rudan ilgilenemiyorlard~ . Türkiye'de ve Cezayir'de bulunan
ar~ iv belgelelerinde, h~ristiyan tâcir, esir ve misyonerlerin yazd~klar~~ kitaplarda, gezginlerin seyahatnamelerinde, terâcim ve tabakât kitaplarmda k~rsal
kesimlerde ya~ayanlar ile ~ehirlilerin sosyo-ekonomik ve kültürel durumlar~, her iki topluluk aras~ ndaki ili~kiler konular~nda geni~~bilgiler vard~r. 41
Bununla birlikte, k~rsal kesim halk~~yerle~ik ya~ant~da olan toplulu~un
kan damar~~durumundayd~, ~ehirlere yap~lan göçler ve medeni hayata geçi~,
~ehirli kesime yeni kan ve ruh veriyordu. ~ehirliler bir bak~ma bu taze kana muhtaçt~rlar ve ço~al~ p nesillerini devam ettirmeleri de ancak bu yolla
olmaktayd~. Ayn~~ ~ekilde k~rsal kesimle ~ehirli veya yerle~ik ya~ant~da olanlar aras~nda birçok ortak nokta, ayn~~ gelenek ve görenek vard~. Her~eyden
önce din, dil, ~rk ve benzeri milli ve manevi de~erlerle birbirlerine ba~hyd~lar. Bu da onlar~n kader birli~i içerisinde olmalar~n~, dayan~~ma ve yard~mla~ma anlay~~~~içerisinde varl~klar~n~~sürdürmelerini sa~l~yordu.
K~rsal kesimin, özellikle tasaavvuf tarikatlarm~ n ve marabutlar~n yönlendirmelerine dayanan birtak~m adetleri vard~r, fakat bölgeler aras~nda
önemli farkl~l~klar gösteriyordu. Bu durumda a~iret ve kabilecilik anlay~~~n~n rolü büyüktü. Oysa, ~ehirlerin adetle~i bir bütünlük arzediyordu ve
önemli ölçüde Endülüslü göçmenlerin adetlerine benziyordu. Ku~kusuz
her iki toplumun adetleri de gücünü ~slam tarihinden ve müslüman kültüründen almaktayd~. XVI, XVII ve XVIII. yüzy~l seyyahlar~~ ülkedeki
dini ya~ay~~~, sosyal adetleri ve kültürel etkinlikleri seyahatr~amelerinde zikrettiler. Evlenme, sünnet, ni~an, hac~~ kar~~lama ve hac~~ u~urlama merasirnleri bunlardan baz~lar~d~r. Ayr~ca kaptanlarm, reisle~in, bahriye ordusunun
4. Ara~ t~rmam~z~n ba~lang~c~nda Türk hâkimiyeti döneminde Cezayir toplumunun çe~itli
durumlar~ndan sözeden ve de~i~ik dillerde yaz~lm~~~bulunan eserlerin bir listesini vermi~tik;
burada bunlara ilave olarak: Hamdan Hoca'n~ n, "Kitâbul-Miraat"~n~; el-Ayya~~'nin "MaulMevâid"ini; Ebt~~ Ali (el-Hasan) ~brahim el-Merinrnin, "Unvânul-Ahbâr fimâ marra alâ Bicâye"sini; Re~id ed-DuvakIrnin "Mesâcidu Medinetil-Cezair fil-Ahdi'l-Osmanrsini; H.de Grammont'un "Histoire d'Alger sous la domination turque ~~sis-183o" nü; P.Boyer'in "I'Evolution
de l'Algerie Mediane; A. Devoulx'un "Les archives du Consulat general de France â Alger"
histiore, conqute et colonisation" (Paris I93o)'nu;
(Alger 1865)'sini; P.Gaffarel'in
M.L.Zoubeiri'nin "Le commerce exterieur de l'Est Algerien» (Alger I975)'ni; E.Fourmestraux'nun "L'Instruction publique en Algerie" (Alger t882)'sini; Y.Turin'in "Affrontements culturels dans l'Algerie Coloniale" (Paris 1970'ni; P.Bemard'~ n "Les anciens impots de l'Afrique du
Nord" (Alger 1926)'nu; L. Charpentier'nin "Pr&is de la nation alOrienne et tunisienne" (Alger I899)'ni ve benzerlerini zikredebiliriz.
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ba~~nda seyr-ü sefere ç~k~~lar~~ ve dönü~leri, valilerin belde vilayetine tayini,
müftülerin ve kad~lar~n tayinleri ile Osmanl~~ sultanlar~n~n tahta ç~k~~lar~~ ve
çocuklar~n~n (~ehzade) do~umlar~~ ile Kadir gecesi ve Mevlid-i Nebevi de
parlak törenlerle kutlan~rd~. Gerek k~rsal kesimde gerekse ~ehirlerde, ramazanda mescidlerde ve özellikle de Ulu Cami'lerde Sahih-i Buhari okunur
ve Kur'an hatmedilirdi. Kurban bayram~nda ayr~ca güre~~oyunlar~~ düzenlenirdi. Bu yar~~maya ~ehirli ve köylü tüm halk kat~l~rd~. Pa~a, ve devlet
adamlar~~ da güre~~merasimlerini izlerlerdi. Güre~~oyunlar~ndan sonra oynanan cirit oyununa Pa~a da kat~l~rd~. Iki taraf olunarak oynanan cirit oyununda Pa~a'n~n at~~ ve sopas~yla takip edip attan a~a~~~indirdi~i ki~iye bir
miktar dirhemle ikram edilirdi. Asl~nda hem cirit hem de güre~~oyunlar~~
yaln~zca Kurban bayram~na has milli bir oyun olmay~p, ayr~ca her cuma
günü bu oyunlar oynan~rd~. ~u farkla ki cuma günleri oynanan cirit ve güre~~oyunlar~na ne seçkin oyuncular ne de Pa~a kat~l~rd~. 42
Cezayir'de Cuma günü tatil günü idi. Cuma günlerinde dükkanlar~n~~kapayarak cuma namaz~na giden halk, namazdan sonra do~ruca dükkanlar~na dönmezler, o günü tatil olarak de~erlendirirler, aileleriyle dola~~rlar, e~lenirlerdi.
Kad~ nlar da cuma günü -sabahtan itibaren- mezarl~klara giderler, ölülerinin
mezarlar~nda Kur'an okurlard~.
Ülkede, tatil günlerinde, halk~n yak~n ilgisini çeken ve Türkler taraf~ndan
buraya getirilen "Karagöz oyunu", "orta oyunu", "meddah" gibi oyunlar da
vard~r. Bu oyunlar oynan~rken seyirciler çay ve kahve, baz~~zengin ve yönetici
ailelere mensup gençler de içki içerlerdi.
Kad~nlar~n sosyal ya~ant~s~na gelince; kad~nlar Osmanl~~dönemi Cezayir toplumunda, iktisadi, zirai, ticari siyasi, içtimai ve kültürel planda önemli rol oynad~lar. Özellikle k~rsal kesimde ya~ayan kad~nlar ço~unlukla erkeklerin yapaca~~~
i~leri yaparlard~: ekin ekme, biçme tarla sulama, hayvan bak~m~~vs. i~ler bunlardand~r. ~üphesiz ev i~leri ve çocuk bak~m~~ile de ilgilenirlerdi: kilim ve hal~~
dokurlar, çe~itli el i~i yaparlar, elbise dikerler hatta gerekti~inde ordu ile birlikte sava~a ç~karlard~.
~ehirli kad~nlar ise, ticaretle ve deniz ürünleri, zirai mahsüllerin al~m~~
ve sat~m~~ ile u~ra~~rlard~. Çar~~~ve pazara ancak örtülü olarak ç~karlard~. Bunun önemli sebeplerinden birisi sosyal mevkiyi korumaku. ~ehirli kad~nlar~n seçkinleriyle Türk yöneticiler ve köroglu aileleri aras~nda siyasi evlilikBontems, a.g.e., s. ~~58.
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ler de olurdu. Oruc Reis ve Mustafa Ebü ~algarn bu tür evlilik yapan Türk
yöneticileridir. 43
Sosyal yap~da, Türkler-Pa~a'dan yolda~a kadar-merdivenin en üst basama~~ndad~ rlan idare onlardayd~; pa~alar, beyler, day~lar, deniz reisleri, a~alar, divan üyeleri onlardan olurdu.
Cezayir toplumu, Müslüman ve Do~ulu zihniyetine sahip bir toplumdu. Önceki dönem sosyal ve kültürel yap~s~n~n" oldu~u kadar, Endülüslü
göçmenlerin, Türk varl~~~ n~ n ve yahudi-h~ nstiyan varl~~~ n~n sosyal yap~da
önemli etkisi vard~ r.
a) ~ehircilik ve ~ehirlerin Rolü
Osmanl~~ idâresinin Cezayir'de damgas~ n~~ vurdu~u alanlardan birisi ~ehirle~menin, yani bedevi ya~ay~~tan, k~ rsal ya~ant~dan vazgeçip ~ehir hayat~na girme olay~ n~n ba~lat~lmas~d~ r. Bölgede Islâm'~ n ve Müslümanlar~n koruyuculu~unu yapmak üzere gelen Osmanl~lar, emperyalist ispanyollar ve daha sonra bir daha buradan ç~ kmamak üzere yerle~mek isteyen i~galci Frans~zlar gibi, Cezayir'de yeni ~ehirler kurmad~~ veya ~ehirleri emperyalist
emelleri do~rultusunda yeniden bina etme yoluna gitmedi. "Osmanl~lar
devrinde Cezayir'in ~ehirleri Avrupa ~ehirleri seviyesinde de~ildi; sokaklar~~
dard~; banka ve kapitalcilik yar~~~~yoktu, Avrupadaki gibi hastaneler ve oteller de mevcut de~ildi", diyen Cezayirli yazar Sa'dullah bu önemli noktay~~
unutmu~~görünmektedir. 45
Bununla birlikte ülkenin yöneticileri olan Türkler, din karde~i olduklar~~ ve ortak dü~mana kar~~~kader birli~i yapt~ klar~~ Cezayir halk~ n~~ ve bölge4 3 Sa'dullah, a.g.e., C. 1., s.160.
44 Türk hâkimiyeti öncesi Cezayir sosyal ve kültürel tarihi ile ilgili olarak elimizde, ba~ta
seyahatnameler ve terâcim-tabakat kitaplar~~ olmak üzere, birtak~ m de~erli eser mevcuttur.

XV. yüzy~ l Ma~ribli yazarlar~ n b~ rakt~klar~~ bu eserlerden bir k~ sm~~ günümüze kadar ula~m~~~
olup ara~t~ rmac~ lara kaynak olarak kullan~ lmaktad~r. Büyük ço~unlu~u fik~h, tefsir ve edebiyat
ilimlerinde ihtisas sahibi olan bu devir yazarlar~~ aras~ nda Ibn Haldun'un ö~rencisi Ibnu'l-Ezrak
gibi seçkin tarihçiler de vard~. Il~nu'l-Ezrak, "Bedaiu's-Sulük" (tahk. Muhammed b.Abdulkerim, Cezâir 1977) adl~~ eserin yazar~d~ r. Ayn~~ ~ekilde Ebul-Abbas Ahmed b.el-Kanfez el-Kosantini, "el-Farisiye fl Mebadird-Devieti'l-Hafs~ yye" unvanl~~ eseriyle ve es-Sa'alebi "er-Risâle" adl~~
kitab~~ ile bu ça~~n ünlüleri aras~nda yer alm~~lard~ r. ibnul-Kanfez'in tarih sahas~ nda "el-Vefayat" ad~ nda bir eseri oldu~u gibi, Abdurrahman es-Sa'alebi'nin de tarih ve siyer alan~ nda de~erli kitaplar~~ mevcuttur; "el-Envar fi Ayati'n-Nebiyyi'l-Muhtar"~~ siyer, "Camiu'l-Himem I Ahbarf1-1.1mem"i de tarih konusunda de~erli iki eseridir. Ancak, bu devrin en ünlü tarihçisi, Beni Zeyyan'~ n tarihçisi lakab~yla ün yapan ve "Nazmu'd-Dur ve'rikyan fi ~erefi Beni Zeyyan ve
Zikri MülakihimilsAyan ve men Meleke min Eslafihim fima maza mine'z-zaman adl~~ eserin
yazar~~ Muhammed b. Abdülcelil et-Tenissi'dir.
4s Sa'dullah, a.g.e., C. I , s.160.

92

SABRI HIZMETLI

nin tarihi-co~rafi özelliklerini iyi tan~yorlard~; tesis ettikleri mimari ve sanat
eserleri, askeri, idari, ictimai ve kültürel kurumlar~~ ile ülkeyi imar ettiler,
bugün bile birço~unu hayranl~kla seyretti~imiz de~erli eserleri b~rakt~ lar ki,
az ileride bunlardan öz olarak bahsedece~iz.
~ mdi, Türk hakimiyeti döneminde sosyal ve kültürel hayatta önemli
yeri olan belli ba~l~~ ~ehirleri belirgin özellikleriyle birlikte tan~maya çal~~al~m:
Cezayir (ba~kent); es-Sa'alebe ~eyhi Selim et-Turnfnin davetini kabul
eden Türkler XVI. yüzy~ l~n ba~lar~nda Cezayir'e ayak bast~ lar ve Barbaros
karde~ler buras~n~~ ba~kent yapt~ lar. Zaten Cezayir kenti, bu s~ rada, esSa'alebe emirli~inin ba~kentiydi. Türk hakimiyeti süresince payitaht olan
Cezayir ~ehri, Tlemsen'in Zeyyaniler'den, Kostantin'in de Hafsiler'den al~nmas~nda karargah görevi yapt~ . Nitekim, deniz yoluyla Avrupa ülkelerine
yap~ lan hücumlar da buradan yönetiliyordu.
Cezayir ~ehri, yerli halk~ n sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlar~n~~
kar~~layabilecek kurumlara sahipti. ~ehrin her tarafinda dükkan, hamam,
cami, f~r~n, çar~~, pazar vb. sosyal hayat için zaruri olan kurumlar mevcuttu. Osmanl~~ himayesi devrinde dükkanlar~n çoklu~u ve sosyal ekonomik
kurumlar~n~n fazIal~~i sebebiyle "Küçük ~stanbul" denilecek bir düzeye ula~an Cezayir ~ehrinde çok say~da bilim ve kültür merkezi, cami, mescid,
viye, medrese, Kur'an kursu ve vak~f vard~. Az da olsa ticari ~irketlerin de
mevcut oldu~u Cezayir'in, görkemli saraylar', zengin meyve ve sebze bahçeleri ile güzel bir görünümü vard~. ~ehirde çe~itli dilden ve renkten insan
ya~ard~. Ancak, 107 mescidi, 90 medresesi, 62 hamam~ , 9 oteli 6 hapishanesi, 400 f~r~n~, 300 kasab~~ bulunan Cezayir ~ehrinin sokaklar~~ güvenlik sebebiyle ve tabiat icab~~ dard~. Fakat Cezayir ~ehri emin bir yerdi. 46
Ayn~~ zamanda büyük bir liman kenti olan Cezayir deniz kuvvetlerinin
bel kemi~i durumundayd~. ~ehrin korunmas~ na yönelik çe~itli uzunlukta
surlar ve kaleler vard~. ~ehre giri~-ç~k~~~be~~ana kap~dan gerçekle~irdi. Bunlar~~ kuzeyde Bâbu'l-Vâd (~ehri d~~ ar~ya ve kabristana ba~layan kap~), Bâbu Azzün (güneydeki bu kap~~~ehrin ticari ba~lant~s~n~~ sa~lar), Babu'l-bahriyye veya
Babu'l-cez~ re (~ehri limana ba~layan kap~ ), Babu's-sayadin veya Babu't-tersane
(gemi tersanelerine aç~lan kap~ ) ve nihayet Babu cedid (Kasaba'ya götüren kapl)'d~r.4'
a.g.e., C. t , s.160.
Pierre Bourdieu, "Sociologie de l'Algerie", Que Sais-Je, Puf, 6. bas. Paris 1980, s. 56
vd; Bontems, a.g.e., s. 80 vd.
47

TÜRKLERIN YÖNETIMI DÖNEMINDE CEZAYIR

93

Türk hâkimiyeti döneminde ya~ayan seyyahlann eserlerinde ve terâcim
kitaplannda Cezayir ~ehrinin çe~itli yönleriyle tasvir edildi~i, tan~ t~ld~~~~görülmektedir. Bunlardan Ebu'l-Kas~ m ez-Zeyyâni Türklerin pay~ taht~~ hakk~ nda kötü bir tablo ortaya koyar; Cezayir'de veba hastal~~~ n~n çok yayg~n oldu~unu ve yolcular~ n korkulanndan ~ehre giremedi~'ini d~~ar~da kald~klar~n~....bildirirken 48, et-Temegrati, Sahnun er-Ra~idi ve öteki seyyahlar ~ehrin
durumunu iyi bulurlar ve överler; çok say~da sosyo-kültürel kurumla dolu oldu~unu yazarlar.
ez-Zeyyâni, o devirde, Cezayir kentinde, güzel minberleri ve minareleriyle dikkati çeken 12 cami ile çok say~da mescid bulundu~unu ve bunlardan en ünlüsünün "Ulu Cami" (Mescidu'l-Kebir) oldu~unu söyler.49 Bu camide biri hanefi di~eri mâlild olan iki müftü bulunurdu. Bunlar her per~embe günü toplan~rlard~; mahkemenin karara ba~layamay~p kendilerine
sordu~u önemli meseleleri görü~ ürler, karara ba'~larlar ihtilafl~~ miraslar~~vârisler aras~ nda taksim ederlerdi 5°.
"en-Nefhatu'l-Misklyye fi's-Safareti't-Türkiye"nin yazan et-Temegruti
ise Cezayir kentini ~öyle tasvir etmektedir: "Cezayir bak~ml~, çok say~da sokaklan ve surlar~~ bulunan bir ~ehirdir. Üç tane giri~~kap~s~~ vard~ r... Orada
büyük bir cami (Ulu Cami) vard~ r ve imam~~ mâlilci mezhebindendir, bu
camide üç hutbe okunur -bunlardan birisi Türkler içindir ve imamlan hanefi mezhebindendir-. Deniz kuvvetleri bak~m~ndan ülkenin en güçlü ~ehri
olan Cezayir'in liman~~ her zaman gemilerle doludur. Ayr~ ca Cezayir ~ehri,
Afrika'n~ n en çok imar edilmi~, ticaret ve sosyal yap~~ itibariyle en geli~mi~~
~ehridir, öyle ki, "küçük ~stanbul" diye adland~r~lm~~t~r." 51 Cezayir ~ehrinde
çok say~da kitap, ö~renci ve ilim adam~~ bulunur. Geni~~bahçeler ve güzel
saraylar~~ bulunan Cezayir ~ehri, ~~ 5 o'dan 83o'a kadar çok say~da taarruza
maruz kalm~~t~r. 52
Önemli say~ da idari, ilmi, tarihi ve islâmi eserin bulundu~u Cezayir
~ehrindelci Dâru'l-~nici~âriye", Kasr Cenâni'l-Bey, Kasru'l-Bardo, Kasru'l Ka+8 ez-Zeyyani, et-Tercümânetül-Kübrâ", M. Belhamissrnin "Tarihu'l-Cezâir rnin hilâl
Rehelâtil-Ma~aribe..."si içinde, s. 37 vd.
49 Selçuklular ve Osmanl~ lardaki bu tür cami yap~m gelene~i Türk hâkimiyetindeki yerlerde (eyâletlerde) de devam etmi~, her ~ ehirde bir "Ulu Cami" bina edilmesi cihetine gidilmi~tir.
Ç° M. Belhamissi, a.g.e. 38.
s. ~~39 ve, Belhamisi, ayn~~ eser, s. 57.
5 ' et-Temegrnti,
52

Belhamissi, ayn~~ eser, s.

ni.
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saha, Daru'l-Bey, Kit~avet camii, mescidul-Cedid, Be~nin Ali camii, Seyyidi
el-Ahdar Medresesi, Kasr imareti'l-Bahr ve Daru'l-Halife en önemli olanlar~~
ve günümüze kadar gelenleridir. 53
Konstantin; Ülkenin ikinci önemli ~ehridir; 18. yüzy~ lda Cezayir'in en
büyük ~ehriydi. Nüfusu hakk~ nda farkl~~ görü~ler olup, 25 binden 100 bine kadar de~i~en rakamlar verilmektedir. Osmanl~~ hakimlyeti devrinde
çok say~da iimi, talebesi, kitab~, kütüphanesi, ilim ve irfan merkezi bulunan bu ~ehir ülkenin en önemli kültür merkezi durumundayd~ . Hür dü~ünceli, serbest görü~lü ve geni~~bilgisi olan alimleri halka her yönden yol
gösterirlerdi. Ünlü Seyyah ez-Zeyyâni burada çok say~da âlimle kar~~la~t~~~n~~ ve bilgilerine hayran kald~~~n~~ bildirir. ~eyh Ömer es-Sayi~i, Ebu'l-Hasan
Ali bin Mesud el-Venisi, Ebu'l-Kas~ m el-Muhtall, Ahmed b.el-Mübarek onlardand~r. Mescidu'l-Ahdar, Hasan Pa~a, Kasr Ahmed Bey, Beytu'bni'lFekün, Kostantin ~ehrinde Osmanl~~ döneminden kalan eserlerin en önemli
olanland~r. Bu ~ehirde 1800'lü y~ llarda 86 medrese-i ibtidaiye, 7 tane medrese-i ulyâ, 35 mescid ve 16 kadar zâviye bulundu~u kaydedilir. 54
Bugün de Konstantin, Cezayir'in ilim ve kültür ~ehridir.
Tlemsen; ~slâm'dan çok önce kuruldu~u bildirilen bu ~ehir, Cezayir'in en eski ve en önemli ~ehirlerinden biridir. Zanata kabilelerinden Beni
Yefrin taraf~ ndan kuruldu~u ve onlar~ n dilinde "Ecdir" diye adland~nld~~~~
kaydedilir.55
Tlemsen kelimesinin, "tlem" ve "sin" kelimelerden ~ nürekkep olup Zanât
dilinde iki ~eyin aras~ n~~ birle~tirme anlam~ na geldi~i; Tlemsen'in tepe ile
Sahra'y~~ birle~tirdi~i için böylece adlandir~ld~~i belirtilir. Tlemsen, Romahlar
zaman~ nda da "Pomaria" diye adland~ rilm~~ ur.56
Birçok devlete ba~kentlik, pekçok medeniyete de be~iklik etmi~~olan
Tlemsen, Osmanl~~ idaresi zaman~nda ayr~~ bir özellik kazanm~~, ilim ve Irfan
merkezi olmu~ tur. Günümüzde Türklere ait mimari, ilmi ve dini eserlerin
en çok bulundu~~~ ~ehir olan Tlemsen, bir Türk ~ehri olarak ün yapm~~~
53 Sabri Hizmetli, "ilim ve Kültür Yönünden Osmanl~~ Dönemi Cezayir-Türk Ili~kilerine
Bir Bak~~", Ilim ve Sanat der., say~: 4, sene: 2, s. 43.
54 M.Belhamissi, a.g.e., s. 57; Resid ed-Duvakll, Mesâcldu Medinetil I-Cezâir
Osmani, Cezâir '1974, s. 1 2.
55 M.Belhamissi, ayn~~ eser, s. 162.
56 Ayn~~ eser, s. 162.
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olup, sakinlerinin yar~s~ na yak~ n~~ Türk as~ll~d~ r. Islam öncesi dönemlerine
ait kültür ve medeniyetlerle ~slam sonras~ na, çe~itli Müslüman millet ve
devletlerin uygarl~ klar~na, özellikle de Osmanl~~ Devleti dönemi medeniyetine sahne olan Tlemsen ~ehri, bütün bu medeniyetlerin bulu~up kayna~t~~~~
ve kar~~l~ kl~~ olarak etkile~ti~i bir yer olmakla da ayr~~ bir önemi haizdir. Osmanl~~ hakimiyeti dönemine ait en de~erli eserlerinden olarak Tlemsen Ulu
Camii (el-Camiu'l-Kebir) ile Mescidu'l-Cuma (Cuma Camisi)y~~ zikredebiliriz. Ayr~ca Türk hakimiyetinde bu ~ehirde çok say~da ilkokul (ibtidalye),
orta-lise (es-Saneviye) ve Ulu Cami gibi yüksek okul (medrese-i ulyâ) mevcuttu. Günümüzde, Cezayirli ayd~nlann, ilim ve kültür erbab~ n~ n, i~~adamlan ve yöneticilerin önemli bir bölümü Tlemsenli ve Türk as~ll~d~ r.
Biskra; Cezayir'in en eski ~ehirlerinden biri olup Zeyyûban'~ n ba~kentidir. Romal~lar'~ n geli~inden önce burada Berberler oturmaktayd~lar. Islam
fethinden sonra durumu de~i~ti; Benû Raman'~n idaresine girdi ve Miladi
~~c>58'e kadar böyle kald~; sonra Miladi ~~ ~ 2'ye kadar Benü Sindi, XIII. yüzy~l sonlar~ na kadar da Benû M'zeni'nin idaresinde kald~.
Türkler, 949/1542'de, Hasan A~a zaman~ nda Biskara'ya ula~t~lar. ~ehri
ku~atan Hasan A~a fazla zorlanmadan buray~~ ele geçirdi. Salih Bey zaman~ nda (1552) ~ehir halk~~ ayakland~~ ise de, Salih vali sert bir ~ekilde onlar~~
yeniden itaat alt~ na ald~. Salih Bey, Biskra suyunun ba~~na bir burç dikti ve
~ehir halk~n~~ teslim olmaya mecbur etti. 57
Biskra, sosyal ve ekonomik durumu itibariyle ülkenin en güzel vilayetlerinden biriydi. Ünlü seyyah el-Ayya~i, bu vilayette Sidi Abdülvahid erRammani, Sidi Muhammed b.Bû Ali gibi seçkin fakihler ve bilgin ki~iler
bulundu~unu kaydeder. Biskra, bugün de, Cezayir'in önemli yerle~im merkezlerinden biridir.
el-Avaz; ba~kent Cezayir'e 428 km. uzakl~ kta eski bir ~ehirdir; tarihçiler bu ~ehrin ~~o. yüzy~l~n yar~s~nda kuruldu~unu söylerler. Vahalar üzerinde kurulu bulunan el2Avaz ~ehrinin büyük burçlar~~ vard~ r ve etraf~~ zengin
hurmal~ klarla çevrilidir.
Mustaganem; Sahil ~ehridir; islam'dan önce Rumlar taraf~ndan kuruldu~u bildirilir. Daha önceleri Tlemsen Beyli~inin ve bölgedeki öteki Islam
devletlerinin idaresinde ya~ad~. Türk yönetimi zaman~ nda çok geli~ti ve
önemli bir yerle~im merkezi oldu.
et-Temeg ri, a.g.e., s. 159; Belhamisi, a.g.e

s•57.
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~er~el; Ba~kent Cezayir ile Vahran aras~ndaki önemli ~ehirlerden birisidir. Meyve ve sebzesi boldur, tar~m ve hayvanc~l~k da geli~mi~tir. XV. yüz
y~l~ n sonlar~ndan itibaren Osmanl~~ hükümranl~~~n~n merkezlerinden biri oldu. ~ 5 ~6'da ~er~el'i ele geçiren Oruç Reis, ~ehre bir kale yapt~rd~. ~er~el
153 ~'de Andre Doria'n~n sald~r~s~na maruz kalm~~sa da, k~sa sürede püskürtülen dü~man ordusu çekilmek zorunda b~rak~lm~~t~r.
Bicaye; Osmanl~~ hakimiyeti döneminde çok büyük ve önemli bir ~ehirdi; ilim ve i~~merkeziydi. el-Lu'lu ad~nda küçük bir kalesi bulunan bu
önemli yerle~im merkezi, i~galci yönetim zaman~nda yak~l~p y~k~ld~. Eski ve
yeni camileriyle ünlüdür. Osmanl~~ dönemine ait birçok tarihi ve dini eser
aras~nda 1 2 1 2 Hicri tarihinde Mustafa Pa~a'n~n emriyle yap~lan el-Camiu'lKebir en ünlü olan~d~r.
Delhs; )(VI. yüzy~lda Türk hükümranl~~~n~n önemli merkezlerinden biri idi; Cezâyir ile Bicâye aras~nda eski bir ~ehirdir ve etraf~~ sa~lam bir surla
çevrilidir. Arazisi tar~ma elveri~lidir ve bal~kc~l~k da geli~mi~tir.58
Tahert; Rüstemilerin ba~kenti idi; Do~ulular onu Ma~ribin Irak'~~diye
adland~nrlar. Hicri 144-148/765-768'de Rustemiler taraf~ndan kuruldu. Eski ve yeni Tak~ert diye iki k~sma ayr~l~r. Rüstemilerin 130 y~l kadar hüküm
sürdü~ü bu ~ehir daha sonra Faumilerin eline dü~tü. Osmanl~~ idaresi zaman~nda geli~en ve bölgenin en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri durumuna gelen Tahert günümüzde de ayn~~ özelli~ini korumaktad~r.
Sicihneise; Zlz Vâdisi üzerinde kuruludur. Hicri 187 y~l~nda kuruldu~u
söylenir. Murab~dar taraf~ndan mühasara edildi ve 1362 senesinde ele geçirildi. ~ehir, Türk himayesi döneminde önemli geli~me gösterdi ve büyüdü.
Tennis; Hicri III/M. IX. yüzy~lda bir grup Endülüslü denizci taraf~ndan
kuruldu (Hic~f 262 /M. 875). Buna göre, Vahran ~ehrinden çeyrek yüzy~l
önce kurulmu~~olmaktad~r. 59
Vergla; Kuzey Afrika'n~n fethi s~ras~nda Kuzey'den ve Bat~'dan buraya
gelib Bent) Vergla kabilesine nisbetle böyle adland~rdm~~t~r.6° Hicri IV/
M.' o. yüzy~l ba~lar~nda, Rüstemilerin Taheree yerle~mesinden sonra, Verg58 1983 y~l~nda bu küçük ve fakat güzel ~ehri ziyaret etme firsat~~ buldum; ~ehir giri~indeki sur'un kal~nt~s~~ ve o devre ait birkaç tarihi eser bakiyesi varl~~~ n~~ devam ettirmektedir.
Belhamissi, ayn~~ eser, s. 40; et-TemegrC~ti, a.g.e., s. 137.
6° ~bn Haldun'un bu ~ehri Verkla, Vârkla, Vârkli ve Vârgalan ~eklinde okudu~unu Belhamissi zikredilen kitab~nda söylemektedir (Belhamissi, s. 83).
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la'ya Hariciler yerle~tiler ve Myzâb vadisinde iskan ettiler. Daha sonra Benû
TOcin ve Benû Hilal'~n hakimiyetine geçen bu ~ehir, bir süre Muvahhitler
ile Benû Ganiye aras~ndaki sava~lara meydan oldu ve durumu kötüle~ti.
XIV. yüzy~lda Benu M'zen'nin hülcmüne girdi, daha sonra da Benü Eki Gabül'un yönetimine geçti. Vergla, 959/1557'de Salih Reis tarafindan ele geçirildi ise de, XIX. yüzy~la kadar mahalli emirlik yönetiminde kald~, ~eklindeki görü~~ile el-Ayya~i, et-Temegniti gibi seyyahlann verdikleri haberler
aras~nda bir çat~~ma söz konusudur. Zira ad~geçen seyyahlar bu ~ehir hakk~nda öz olarak ~u malumat~~ verirler
Vergla'da müezzin ezan'da tekbirleri dörder defa okurdu, oysa halk~~
maliki idi... ~nsanlar namaz k~lmak üzere camiye girdiklerinde mescidin zaviyelerine geçtiler ve ta~la teyemmüm ettiler. Bu duruma çok hayret ettim
ve kendi kendime acaba bu insanlar~n hepsi de mi özürlü dedim; sonra onlar~n Myzabl~~ rafiziler (lbadiler kasdedilmektedir) olduklar~n~~ dü~ündüm,
daha sonra da onlara sordum; mescid onlar~n mescidi, orada namazlann~~
k~larlar ve onlar cami ehli olarak bilinirler. Bunlar, itikadi konular~n ço~unda multezileye uyan Abdullah b.~baz'~n taraftarland~r (~badiye).6'
Vergla'da, cuma hutbesinde, imam önce ~mam Mehdi, sonra en büyük
sultan ve en güçlü hakan IV. Murad (Sultan Murad o~lu, ~brahim o~lu),
daha sonra da beldenin sultan~~Mevlay~~Alahim'e dua etti.62
Vergla ~ehrinin ortas~nda büyük bir su havuzu vard~~ ve buraya ancak
yedi kap~dan birisiyle ghilebilinirdi.63
Huney~~; surlar~~ve güzel mescidleri bulunan küçük bir ~ehirdir. En güzel surlar ve kaleler burada bulunur. Etraf~~ tar~m ürünleri yeti~tirilen tarlalarla çevrilidir. Içerisinde al~~-veri~~yap~lan dükkanlar~~ ve çar~~lar~~ bulunan
güzel bir ~ehirdir. ~ki da~~n ortas~nda kurulmu~tur.
Vahran; ~slâm'dan önce Rumlar taraf~ndan kuruldu. Sa~lam kaleleri bulunan bir ~ehirdir, Muhammed b.Ebi Avn ve Endülüslü bir topluluk taraf~ndan Hicri 290/M.915 y~l~nda ~ehir yeniden kuruldu. Ancak, ~bn Abd
Rabbihi (246-328/960-1040) bunu söylerken, Ebu Re's en-Nas~ rl, Ahmed
e~-~akrani, Muhammed b.Yusuf ez-Zeyyâni, Mizan, ~bn Zerka ve benzeri
6' Bu bilgiler el-Ayya~i'nin "Mâu'l-Mevâid" adl~~ ~eyahatnamesinden al~ nm~~t~ r (Bkz: Bel
hamissi, a.g.e , 183.
62 Ayn~~ yer. s. 83.
63 Lewicki (T.), L'Etat Nord Africain de Tahert et ses relations avec le Soudan occidental a la fm du VIII. et LX. siecle, Cahiers d'Etudes Africaines, 8, 1962.
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yazarlar da Vahran'~n ayn~~ tarihte Hazer b.Hafs el-Mi~ravi taraf~ndan kuruldu~unu söylerler.64
ispanyollar Vahran ~ehrini ~~so9'dan 1708'e kadar ellerinde tuttular.
Mustafa Mi ~algam 1708 y~l~nda Vahran'~~ emperyalist ~spanyollardan kurtard~~ise de, 1732'de tekrar i~gal edildi. Vahran Osmanl~~ hakimiyetine kesin
olarak ~~792 tarihinde girebildi.
Vahran, bugün "Murcacu" diye bilinen da~~n ete~inde kurulmu~~bir
sahil ~ehridir. Kuzey Afrika'n~ n Paris'i diye adland~r~lan bu ~ehirde birçok
burç vard~ r; bu burçlar San Fernando, San Andre, Sandre, Santa Cruz adlann da olup ispanyollarca yap~lm~~t~ r. Yefriniler, ~drisiler, ~iiler, Kurtubal~lar
(benü Ümeyyye), Zanatiler, Sanahice ile Fat~miler, Murab~tlar, Muvahhitler, Zeyyaniler, Medniler, ispanyollar, Türkler, Frans~zlar ve Araplar bu ~ehirde hüküm sürmü~~milletler ve devletlerdir.
Öz olarak tan~maya çal~~t~~~m~z bu ~ehirler hakk~nda çe~itli ansiklopedilerde- özellikle Frans~ zca ansiklopedi ve dergilerde-tarih ve co~rafya kitaplannda geni~~bilgiler vard~r, ancak, bizim ara~t~rma alan~m~za giren k~sm~, ~ehircilik yönü ve Osmanl~~ devrindeki belirgin özelli~i oldu~undan bu
kadarla yetiniyoruz. Zaten bu ~ehirlerin tarihi ve kültürel de~erlerinden yeri geldi~ince ayr~ca sözedece~iz. Üstelik, önemli bir bölümü tahkikli olarak
ne~redilmi~~bulunan XVI, XVII ve XVIII. yüzy~ la ait seyahatnameler ve teracim kitaplar~~65, bu ~ehirler hakk~ nda tatmin edici malumat ihtiva etmektedir. Mesela ünlü Ma~ribli seyyah el-Ayya~i, "Mau'l-Mevaid" adl~~ seyahatnamesinde Cezayir'in siyasi, idari, askeri, iktisadi, ictimai, ilmi ve kültürel
durumlar~~ haldunda geni~~bilgiler verir. Tlemsen, Muasker, Konstantin yolu
ile üç defa hacca giden el-Ayya~i gezip gördü~ü, geçip oturdu~u her yeri
ayr~nt~l~~olarak tan~t~r. Bir yandan sahra halk~n~n bencilli~inden sözederken
di~er yandan ~ehirli halk~n ticaret anlay~~~m ve ahlalun~~ gözler önüne sermeyi ihmal etmez. Sahra'daki ~ehirlerin genellikle yüksek yerlerde ve tepe
ba~lar~nda, vadi üzerinde kurulu olduklar~n~ , etraflar~= surlarla çevrili bulundu~unu, ~ehirlerin idaresine kabilecilik anlay~~~n~ n hakim oldu~unu ve
kabileler aras~nda çat~~malar~n eksik olmad~~~n~~söyler. Sahra'daki ~ehirlerin
nüfusunun öteki bölgelerinlcilere nispetle çok az oldu~unu kaydeden elAyya~i, bedevilerin ya~ay~~~durumlar~n~~da ayr~nt~lar~yla kaydeden"
Bu konuda geni~~bilgi için bkz: M.Belhamissi, a.g.e....,s. 46 vd.
Bu kitaplar hakk~ nda bilgi için blcz. Sabri Hizmetli, Fikretun Ammetun
Ilmi ve's-Sakâfi
AÜlIFD, C.XXX, s. 2 1 3 Ankara 1989.
64

65

" Bu konularla ilgili olarak M.Belhamissi'nin mezkur eserine müracaat edilebilir; çünkü
eser, dört seçkin Fasl~~ seyyah~ n eserlerini kapsamaktad~ r.
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V — Mali Kurumlar
Ülkede kamu hizmeti gören en önemli kurumlardan birisi ~üphesiz
mali kurumlard~r. Memleketin mâli düzeninin sa~lanmas~, bütçenin haz~rlanmas~~ ve düzenlenmesi, vergilerin tesbiti ve kabileler aras~nda, Beyliklerin
ekonomik ve sosyal düzeylerine göre, da~~l~m~n~n yap~lmas~~ tamamen mahalli beyliklerdeki mali kurumlar yoluyla sa~lanmaktad~r. Her beyli~in hususi bütçesi vard~~ve mali kaynaklar~n~~kullanma özgürlü~üne sahipti.67
Beytulmalc~, vekilharc~, haznedar, atlar a~as~, mahzen hocas~~ ve benzeri
memurlar mali kurumlar~n üst düzey yöneticilerini olu~turmaktayd~lar.
Arazilerin mevkilerine ve verimlililderine göre de~erlendirilip vergilendirilmesi, elde edilen mahsülden ö~ür tesbiti ve bunlar~n devlet hazinesine, elde edilen mahsülden ö~iir tesbiti ve bunlar~n devlet hazinesine ula~t~r~lmas~~
vb. konular da mali kurumlar~n yetki ve görev alan~na girmekteydi. Ku~kusuz, Osmanl~~devri Cezayir'indeld mali düzenin, ekonomik yap~n~n incelenmesi apayn bir ara~t~rma konusu ve özel ihtisas gerektiren bir i~tir.
VI — Adli Kurumlar
Adli kurumlar, sivil adli kurumlar ve cezai kurumlar diye ikiye ayr~l~r.
Mahkemelerin çal~~mas~~ve yarg~lama, bütünüyle Islam devletlerindeki geleneksel temaüle uygundur.
Sivil yarg~lama, do~rudan day~~ taraf~ndan yap~l~r ve kesindir. Bölgesel
beyliklerde veya vilayetlerde, Beylerbeyinin veya day~n~n yürüttü~ü bu sivil
yarg~lamay~~ do~rudan beyler veya vâbler icraa ederlerdi. Ba~kent Cezayir'de, her ikisi de fakihler aras~ndan seçilip do~rudan Pa~a veya day~~tarafindan atanan biri hanefi ötekisi mâliki iki Ltd' bulunurdu. Bir bak~ma ~eyhulislam konumuna sahip olan bu iki kâd~~ di~er mahkemelerin karar veremedi~i çok önemli meseleleri görü~ürlerdi. Dan~~tay veya Temyiz mahkemesi görevi yapan bu yarg~~ organ~~ genellikle her hafta per~embe günü yarg~lama yapard~.
67 Türk hâkimiyeti dönemi Cezayir kurumlann~~ oldukça subjektif bir tarzda ele alan
Frans~z yazar Claude Bontems, ülkenin mali düzenini tamamen dini-gayri dini, Kur'an! ve gayri kur'ani ~eklinde keyfi bir bölümlemeye tabi tuttu~u vergilere dayand~nr, yöneticileri, halk~~
soyan ve onlardan zorla vergi alan &Ilimler olarak göstermeye çal~~~ r (bkz mesela, C. Bontems, Manuel des ~nstitutions Algeriennes, s. 87- ~~os). Oysa ülkenin ekonomik yap~s~na can ve
yön veren birçok kaynak vard~. Her bölgenin yeti~tirdi~i ürünler, yeralt~~ve yerüstü kaynaklar~,
alt~n ve bak~r gibi madenleri, hurma zeytin, keten, k~na, meyve ve sebze, hurma, bal~k, tavukgiller ve benzeri ürünleri vard~; bunlan satarak öteki kom~u bölgenin ürünlerini alarak ekonomik varl~klar~n~~ siirdürürler ve iyile~tirmeye çal~~~rlar&
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Mahkemelerde asayi~i çavu~lar sa~lard~.
VII — E~itim-ö~retim ve Kültür Kurumlar~~
Türk hâkimiyeti döneminde Cezayir'de canl~~bir ilim ve kültür hayat~~
vard~. Türkler bir bak~ma Türkiye'deki ilim ve kültür kurumlar~n~~ tümüyle
oraya ta~~m~~lard~r. Bu bak~mdan ülkedeki e~itim-ö~retim düzeni, Osmanl~~
Devleti'nin geleneksel e~itim-ö~retim düzenine uygun olarak kurulan kurumlarda yap~l~yordu. Camiler, mescidler, medreseler, zaviyeler, özel ve genel kütüphaneler, i~yerleri dükkanlar ba~l~ca e~itim ve ö~retim kurumlanyd~. Islam uygarl~~~n~n temel kurumlanndan biri olan Vak~flar ülkede e~itimö~retimin yayg~nla~mas~, kültür seviyesinin yükselmesi için en büyük deste~i olu~turuyordu; ilim erbab~na, fakirlere, kimsesizlere ve yetimlere ilk ve
orta ö~renimin en iyi ~artlarda gerçekle~mesi için gereken maddi-manevi
yard~m~~ sa~l~yordu. Zaviyeler, mescitler, camiler ve medreseler de Vak~flar
sayesinde ayakta duruyorlarci~. Onun içindir ki Cezayir'deki dini kurumlan,
e~itim-ö~retim müesseselenni, talim-terbiyeyi Müslüman Toplum'un sorumluluklar~~ aras~na sokan Devlet de~il, hem kendilerini hem de bak~m~~ alondakilerin e~itim-ö~retimden do~rudan sorumlu olan vatanda~lar ile onlann kurduklar~~ Vak~flar oldu. Ancak, do~rudan birtak~m devlet adamlar~~ taraf~ndan kurulan Vak~flar ve e~itim-ö~retim kurumlar~~da vard~r.
Ayr~ca, gerek himayeci Türkler gerekse yerli halk bütünüyle Müslüman olduklar~~ için onlar~n aralar~nda kader birli~i, ülkede ise tam bir huzur ve dini özgürlük havas~~ mevcuttu. Hanefi ve mâliki mezheplerine mensup olan bu insanlar birbirleriyle çok iyi anla~~yorlar& Camiler-mescidler,
medreseler ve zâviyeler ile, bunlarla ilgili vak~flar, sahil ~ehirleri ba~ta olmak üzere ülkenin her taraf~na yay~lm~~t~. Her büyük ve küçük yerle~im
yerinde mutlaka bir mescid vard~; mesela, kaynaklar, Hicri XI/M.XVII.
yüzy~lda ba~kent Cezayir'de too civar~nda mescid-cami, 90 dolay~nda da
medrese, 30 kadar &Iyiye oldu~unu bildirmektedir."
Ülkedeki e~itim-ö~retim kurumlar~n~~ ~öyle bir s~ralama içerisinde de~erlendirebiliriz:

1) Medreseler; Büyük ve küçük tüm yerle~im yerinde medrese vard~;
bedeviler ve da~l~k yöre halk~~aras~nda bile yay~lm~~t~. E~itim-ö~retimin bu
derece geni~~bir alana yay~lmas~nda ve ülkenin her kö~esini ku~atmas~nda
Vak~flar'~n pay~~büyüktür.
" Sa'dullah, a.g.e., C. I ., s. 250- 2 58.
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Medreseler, t~pk~~ Osmanl~~ Devleti' nde oldu~u gibi, üç dereceye ayr~l~r
ibtidaiye (ilkokul); çok basit bir ö~renimdi; e~itici ki~i mescidde veya
mescide biti~ik olarak yap~lm~~~bir odada ya da benzeri bir hücrede küçük
ya~taki çocuklara ilk ö~renimi yapt~r~r, onlar~~ birtak~m basit bilgiler temelinde ettirdi. Müderris (ilkokul ö~retmeni), has~r veya benzeri bir~ey üzerine oturur, s~rt~n~~ duvara dayar, yüzünü ö~rencilere dönerdi. Bornoz giyer
ve elinde bir baston bulunurdu; ö~renciler onun etraf~nda tam yada yar~m
halka olu~tururlard~.
Ö~renciler, hergün-sabah ve ö~le olmak üzere-iki defa okula gelirler ve
her vakitte iki~er saat ders göriklerdi. Bir veya iki ayet yaz~p ezberler, sonra da ertesi günün dersini al~rlard~. Her ö~rencinin ayetleri yazmak için yan~nda bulundurdu~u bir yaz~~ levhas~~vard~. Toplam ögrenci say~s~, medresenin yerine, k~rsal kesim veya ~ehirde olmas~na, müderrisin durumuna göre
de~i~mekteydi, fakat genellikle 15 ile 30 aras~ndayd~.
~lk ö~renimin metodu, zihni e~itme metodu idi ve ezbercili~e dayan~yordu. ö~renci, ilk ö~renimi sonunda Kur'an-~~ Kerim'i ezberler ve baz~~ temel dini bilgiler ö~renirdi.69
Saneviye (Orta-Lise); Ayn~~ ~ekilde mescid, medrese veya zaviyede yap~l~r. ibtidaiye'de Kur'an'~~ ezberleyen, arapça yazmay~~bilen ve birtak~m dini
bilgilere sahip olan ö~renciler bu derecedeki medreselere devam ederler.
Her ilim dal~; o dalda yeti~mi~~bir müderris taraf~ndan okutulur. I IzAkta
oturan ve fakir olan her ö~renciye zaviyede veya mescid yan~nda kalacak
bir yer verilir, burada ö~renci yat~l~~ ö~renci olarak ö~renimine devam eder.
Orta ö~renim ö~rencileri mevcut adet üzerine do~up biiyüdülderi yerde
okumazlar, uzak yerlere gönderilirler, kendi memleketlerinden uzalda~t~nl~rlar, Mazune medresesi, ~lin Ali e~-~erif zaviyesi gibi ünlü e~itim-ö~retim
merkezlerine gönderilirlerdi.
Ders esnas~nda ö~renciler mûderrisin etraf~nda tam veya yar~m halka
olu~tururlar, her müderris belli dersleri okutur ve istedi~i kitaplar~~ takip
eder, ders metodunun ve saatlerinin tayini de müderrise aittir.
Ö~renciler genellikle günde üç defa ders yaparlar; sabah, ö~le ve ikindi
dersleri diye adland~r~lan bu dersler iki~er saatti ve namaz vaktinin girmesiyle sona ererdi. Ancak, ikinci dersini ak~am vaktinin giri~ine kadar de~il,
iki saatlik bir süreyle yaparlard~. ö~renci ile mûderris (ö~retmen) aras~nda
69 Sa'dullah,

ayn~~ eser, C.1., s. 254
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çok yak~n ve devaml~~ bir ili~ki vard~; müderris ö~rencisini yak~ ndan tan~ r
ve onun her durumunu kontrol ederdi. Müderrisin ününe veya seçkin bir
alim olmas~ na, medresenin imkanlanna ve ekonomik ~artlara göre ö~rencilerin say~lar~~ artar ve eksilir, ö~renci, müderris de~i~tirebilir.
Ö~renim metodu, ibtidiaye'de oldu~u gibi, zihni e~itme metodudur ve
ezbere dayan~ r. Ö~renci, müderrisin ezberlemesini istedi~i birtak~ m kitaplar~~ezberlemek ve anlamakla yükümlüdür, 7° bu kitaplar~~ ö~retmen seçer ve
ö~rencinin o derste yeti~mi~~olup olmad~~~ na da yine o karar verir.
Orta dereceli okullar~ n (es-Sâneviye) gayelerinden birisi de yüksek ö~renime talebe yeti~tirmekti.
Orta okul-lise ve yüksek ö~renimin temeli imla ve ~erhti. Her müderrisin bir okuyucu ö~rencisi vard~ ; o kitapta bir yeri okur, müderris de onu
aç~ klar, akli ve nakli yollardan okunan metnin izah~ n~~ yapard~. Dersin sonunda i~lenen konuyu özet olarak yazd~ nrd~. Zaten ö~renciler de gördükleri her dersin notunu tutarlard~. Ö~renciler derslere aktif olarak kat~l~dard~.
Ezber ve rivâyet müderrisin temel özellikleriydi; ilimleri senetleriyle bilir
ve ezberlerdi. "~erhu Halil "gibi baz~~ kitaplar ise hem müderris hem de ö~renciler taraf~ ndan tamamen ezberlenirdi. Bu bak~ mdan orta dereceli okullarda ezbercilik çok geli~mi~ ti ve yayg~ nd~. Ö~renciler ilimleri hocalanndan
naldederler ve ezberlerdi. "el-Milel ve'n-Nihal" (~ehrestanfnin) hemen her
derste okutulurdu. Ayr~ ca, nakli ilimlerin yan~ nda akli ilimlere de yer verilirdi.
E~itim ve ö~retim programlar~ , genellikle, fik~ h, tefsir, hadis, kelam ve
tasavvuf gibi dini ilimlerle tarih ve co~rafya gibi be~eri ilimleri ve dil ilimlenyle s~n~ rl~~ idi. Osmanl~~ Devleti merkezinde uygulanan program da genelde böyleydi. Çünkü bu devrim ilim anlay~~~~öncelikle Kur'an ilimlerini ö~renip anlamay~~ amaçl~ yordu. Kur'an âyetlerinin bilinmesi, hadislerini ezberlenmesi, temel inanç ve ibadet esaslann~n ö~renilmesi bir Müslüman'~ n e~itim ve ö~retiminin hedeflerini te~kil ediyordu. Ayr~ca, ~slam âlemindeki ulemâ daha çok nakilcili~e ve nakli ilimlere önem veriyorlar, akli
" Osmanl~~ devri Cezayir tarihi ülkemizde genellikle bilinmedi~i gibi, üç asr~~ a~an bu
dönemdeki e~itim-ö~retim düzenini, plan ve programlar~n~~ kapsayan, bilim ve kültür durumunu ele alan müstakil bir eserde yaz~ lmam~~t~ r. Ancak, müstakil olmasa da genel olarak belirtilen devir Cezayir kültür tarihini içine alan Ebu'l-Kas~m Sadullah'~n "Tarihu'l-Cez.iyirrsSakar(2 cilt)'sini bunun d~~~ nda tutmak gerekir. Bazan kar~~ t fikirlerin hatta suçlamalar~n hada sübjektif de~erlendirmelerin yer ald~~~~bu eserde, genel anlamda, e~itim-ö~retim meselesine, bilimsel ve kültürel yap~ ya temas edilmi~tir.
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ilimlere gereken de~eri vermiyorlar& Onlara göre, en güvenilir e~itim-ö~retim yolu, öncelcilefin bilgi ve dü~üncelerine sahip olmak ve onlara uymakt~ . Zaten Müslümanlar~ n gözünde gerçek bilgin de din ilimleriyle u~ra~an kimseydi; tefsirle u~ra~an herkes müfessir, kelamla ilgilenen herkes
mütekellim, fildh çal~~an herkes de faldh görülüyordu.
E~itim-ö~retim kurumlar~~ özellikle büyük yerle~im merkezlerinde, sahil boyundaki ~ehirlerde toplanm~~~durumdayd~. Ba~kent Cezayir, Konstantin, Tlemsen, Bicâye, Cicil, Annabe, Mustaganem ve Vahran gibi ~ehirler
bu kurumlardan en çok nasib alan yerlerdi. E~itim-ö~retim kurumlar~~ ülkenin ihtiyaçlar~ n~~ kar~~llyordu ve o devre göre yeterli bir düzeydeydi.
c) Yüksek okul (el-medarisuTulya); Sâneviye ö~renimini tamamlayan talabelerin okuduldar~~ medreselerdir. Hemen her ~ehirde bina edilen "Ulu
Cami"lerde veya zâviye ve medreselerde bu tür ö~renimi yapabilmek
mümkün ise de, uygulamada Konstantin, Cezayir, Tlemsen, Bicâye gibi birkaç ~ehirde toplanm~~~oldu~u görülür. Müderrislerin hepsinin yüksek ö~renim dersleri verebilecek düzeyde olmad~klar~ , olanlar~ n~n ise her ~ehirde
bulunmad~~~, ayr~ca ö~rencilerin baz~~ me~hur müderrislerden baz~~ ünlü e~itim-ö~retim kurumlar~ nda ders almak istemeleri hesaba kat~l~ rsa böyle bir
yüksek tahsil da~~l~m~ n~n zarureti kendili~inden anla~~l~r. Yüksek ö~renim,
t~ pk~~ orta dereceli ö~renim gibi, belli bir sene ile s~ n~rl~~ de~ildi; ö~rencilerin
belli kitaplar~~ okurnalar~, ö~renmeleri ve ezberlemeleri esast~. Ço~unlukla
birbirine ba~l~~ olarak devam eden orta ve yüksek ö~renimde okutulan kitaplar genelde ~unlardan ibaretti: Elfiye (Irakrnin) Sahih-i Buhart Muhtasan~~Malik (filah), Nuzum ibn As~m (ahkâm), e~-~ifâ (Kâd~~
Akâid
(Senüsf~ n) Hazreciye (~erif el-Karnatfnin), Lâmiye (ibn Mâlik'in), Cemu'lCevâmi'(Subldnin), Tellüsu'l-Miftah... 7' Bu kitaplar~~ tedris edenlere `icâzetnâme' verilir. lcâzetler müderris taraf~ ndan verilmekte olup çe~itlidir. Lisans diplomasinin kar~~l~~~~olan ve sahibinin fik~ h, mant~k vd. dersleri okutmas~~ veya rivayet etmesini sa~layan yeterlilik diplomalar' (~ahadetu'lKifaye) ile, bütün ~slami ilimleri okutma, rivâyet ve naldetme haklar~ n~~ veren icazetler (mütahass~s müderris diplomas~~ veya doktora diplomas~) bunlardan ba~l~calar~d~ r. Ku~ kusuz bu icâzetnâmeler islam ilimleri yönünden
de önemli bir malzeme olu~turmaktad~r, çünkü beldenin seçkin bilginlerinin, ~eyhlerinin ve onlar~ n ~eyhlerinin isim ve künyelerinin listesidir, neticede Do~u ve Bat~'daki Müslüman âlimler aras~ ndaki sa~lam isnad vesikalar~~ ve ilmi ~ecere ortaya ç~km~~~olacakt~r.
7'

Belhamissi, a.g.e...., s. 33 vd.
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Gerek lise seviyesindeki medreselerde tahsil yapanlar gerekse yüksek
ö~renim gençli~i, istedikleri medresede okurlar ve istedikleri müderrisden
ilim tahsil ederlerdi. E~itim-ö~retim kurumlar~n~n idaresi genellikle Vak~ flar~n elindeydi; ülkede bir Milli E~itim Bakanl~~~~mevcut de~ildi. Hemen her
~ehirde ilim ve takvas~, tasavvufa ba~l~l~~~~ile ün yapm~~~ki~iler veya aileler
vard~; Konstantin'de Ben Bâdis ve el-Kunfaz aileleri, Tlemsen'de el-Makarri
ve el-Abbani aileleri, Bicâye'de el-Mancalati ve el-Me~hed aileleri, Bislcra'da
Ebü Zeyyân Nas~r b.Mi'zeni ailesi kendilerini ilim ve irfana adamakla ün
yapm~~~ailelerin ba~l~caland~r. 72 Gençler ve halk bu ailelere gelir, onlardan
ilim ö~renirdi; d~~ar~dan gelenler zâviyelerde kal~rlar ve vak~ flardan maddi
ve manevi destek görürlerdi.
Ülkenin e~itim-ö~retim tarihinde önemli yeri olan kurumlardan birisi
de Kur'an Kurslar~'d~r. Kurs yeri, Genellikle camiye biti~ik bir oda veya
hücre idi. Bazan dükkanlar veya kütüphaneler de bu görevi yerine getirirdi.
Ayr~ca k~rsal kesimde, Murab~ tlann zâviyelerinde kur'an h~ fz~~ için özel bölümler vard~. Kur'an kurslar~~ ülkenin her taraf~na yay~lm~~t~~ ve genellikle
bulundu~u mahallin, veya yapt~r~lan ya da vak~f sahibinin ad~ n~~ al~rd~. Müzeyyidu'l Kayseriye, Mektubu's-Semmâln, Ali Pa~a, el-Hac Mustafa Bölükba~~,
Kuran kurslar~~ gibi. 73
Kur'an kurslar~~toplumun her kesimindeki insanlarca yapt~nliyordu;
beyler, pa~alar, day~lar, memurlar, yerli halk herkes Kur'an kursu yap~ m~na
önem veriyordu. Mesela Beytu'l-Malc~~ San Mustafa'n~ n emriyle Seyyide Cami'nin yan~nda bir Kur'an kursu yap~ld~. Ayr~ca, zâviyelere ve vak~ flara ba~l~~
kurslar da vard~.
Ancak, ilkokul vazifesi gören bu ibtidâi medreseler genellikle sa~l~~a
uygun de~ildi, yer olarak da dard~; ço~unlukla has~r serilidir.
Osmanl~~ devrinde-Cezayir'de, yaln~zca e~itim-ö~retim yap~lan müstakil
okul yoktu, çünkü bu dönemde böyle bir okul açma fikri mevcut de~ildi;
camilerdeki müderrislerin maa~lar~n~~ vak~flar verirdi, medreselerdekilerinkini ise ya belli say~daki e~raf veya zenginler ya da o medresenin hususi vakf~~
öderdi. 74
72 Ibn Meryem, el-Bustan fi zikril-Ulema v'e-EvliyA bi Tlemsen, ne~ r. Taleb Abdurrahman, Cezlir 1987, s. 288, M. Emrit, l'Etat intellectuel et moral de l'Algerie en 1830,
R.H.M.C., 19.54, ss. 201-212.
s. 279.
73 Sa'dullah,
es-Sagru'l-Cum'ani fi Sagri.1-Vahrani, s. ~~ 2.
74 ibn Sahnun
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2) Zâviyeler ve Ribatlar: Cezayir'deki Osmanl~~varl~~~n~n belirgin özelliklerinden birisi tasavvufun geli~mesi ve tarikatlar~n her tarafa yay~lmas~d~r.
Tasavvuf erbab~n~~ seven, tarikat ~eyhlerine yak~n olan, t~pk~~ilim ehli gibi,
bunlar~~maddeten ve manen destekleyen yöneticiler bir yandan kadirililc,
bekta~ilik, nak~ibendilik ve mevlevilik gibi Anadolu tarikadarm~~ buraya
naklederlerken, öte yandan ülkede çe~idi yerlerde zaviyeler ve türbeler
yapt~rd~lar, neticede zaviyelerin ve ribadarm ço~lamas~nda ve ülkenin dini
dü~üncesinde etkili olmas~nda önemli rol oynad~lar. ~ehirlerde ve k~rsal kesimlerde, da~l~k mmukalarda ve Sahra'da ya~ayan tasavvuf ve tarikat erbab~,
inançlar~n~~ve görü~lerini her yerde yayd~lar, müridlerine zikir yapmay~~öf~rettiler, onlar~~uzlet ve ibadet temellerine dayal~~ bir ya~ay~~la yönelttiler.
Me~hur olan ~eyhlere özel yerler yap~ld~; orada ziyaretçilerini, müridlerini
ve taraftarlar~n~~ kabul ettiler, ö~rencilere de dersler verdiler. Bu tür ya~ay~~ta olan mutasavv~fin ad~~da "murab~t" oldu, ki bulundu~u yerin âlimidir.
Nitekim bulundu~u bu yer de, halk aras~nda "falan Sial..."n zaviyesi veya
falan Sidi'n ribat~~diye tan~nd~. i~te bu falan Sidi öldü~ünde bu zaviyeye veya ribata defnolundu; oras~~ ye~ile boyand~~ve art~k onun soyundan gelenler
ve halk oray~~bir ziyaret yeri haline getirdiler, kudula~urd~lar, ad~n~~ her tarafa duyurdular ve me~hurla~t~rd~lar ki, günümüzde bile Kuzey Afrika ülkelerinde. özelliklede Cezayir'de bu durumlar~n~~korumaktad~rlar. Çe~idi
~eyhlere ait türbeler halk~n ziyaret yerleridir.
Ayr~ca, her ~ehirde bir veli türbesi vard~r, Tlemsen velileri, Cezayir,
Konstantin, Bicâye ve Bona salihleri gibi. ~bn Meryem "el-Bustan"~nda, Muhammed b, Süleyman "Ka'betu't-Taifyin"ninde ve el-13<int de "Elfiye-edDurretu'l-Musavvana fi Sulahât Bonâ"sinda bu salihleri ve velileri tan~t~rlar.
Ba~kent Cezayir'de evliya ve sulehâ için yap~lm~~~çok say~da zaviye,
tekke ve türbe vard~. Veli Dede, Abdurrahman es-Sa'alebi, Abdulkadir elGiylant, Sidi Muhammed ~erif, Sidi Ahmed b. Abdullah el-Cezâiri, Sidi Cuma, Sidi el-Kittani, Sidi Sadi, Sidi el-Fast, Sidi Ya'ke~b, Sidi Eyyub zaviyeleri
ve türbeleri bunlardan baz~land~r.75
Konstantin ~ehrinde de çok say~da zaviye vard~; Sidi el-Manat~ld Sidi
Abdelmumin, Sidi Mahluf, Sidi Meymun, Sidi Ra~id zaviyeleri gibi. Ayr~ca
Türklere ve Köro~lu ailesi mensuplar~na has zaviyeler de vard~.
Tlemsen ve çevresi de zâviyeleriyle ünlüdür, Sidi Bu Medyen, Sidi
Muhammed Senust zâviyeleri
75 Belhamisi,

a.g.e., s• 49E.de Nevau, Les Khouans, ordres religieux chez les Musulmans d'Algerie, (Alger
'913), s. 34; L.Rnm, Marabouts et Khouan, (Alger 1884), s• 75.
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K~rsal kesimlerde zâviyelere valcfedilmi~~araziler vard~; halk bunlar~n
bak~m~n~~ üzerine alm~~t~, eker-biçerdi; gelirlerini hocalara ve talebelere verirler, zâviyenin ihtiyaçlar~~ için harcarlard~.
Cezayir'deki zaviyelerin ve tekkelerin say~s~n~n camilerin ve medreselerin say~s~na yak~n oldu~u bildirilir. Osmanl~~ döneminin sonlar~na dogru yaln~zca Tlemsen'de 30 kadar zâviye bulunuyordu; Konstantin'de de, Salih
Bey zaman~nda, I 3 zaviye vard~.
Zaviyelerin k~rsal kesimlerde birlik-beraberlik ve cihad konular~nda
olumlu ve önemli rolü oldu; halk~n ve gençlerin dini yönden ayd~nlat~lmas~n~~sa~lad~. ~ehirlerde de medreselerin, Kur'an kurslar~n~n yerine geçti, ayn~~ düzeyde ö~renim verdi. Ancak, zaviyeler ülkede olumsuz etkilerde de
bulundular; halk~~ tembelli~e, miskinlige, cahilce teslimiyetcili~e sürükledi~i
gibi dü~üncenin donmas~na, fikri ve ilmi hareketin durmas~na büyük etki
yapt~lar. öyle ki insanlar, ribat~~medreseye, murab~t~ 'alime, tercih eder duruma geldiler."
3) Mescidler-Camiler: Islam'da, temel e~itim ve ö~retimin yayg~ nla~mas~ nda, Arapça'n~n ve ~ slam kültürünün ö~retilmesinde büyük pay~~ olan kurumlardan birisi ku~kusuz camilerdir. ~slam e~itim-ö~retim kurumlar~~ tarihinde
Hicri 459 y~l~~ bir dönüm noktas~d~r. Bu tarihten itibaren, camilerin d~~~ nda,
yeni e~itim kurumlar~~kuruldu: Ba~dat'ta Nizamiye medresesi tesis edildi. Böylece, saraylar, cilt evleri (havaniyetu'l-varrakin), kütüphaneler, daru'l-Hikmelerin
ve mescitlerin yan~s~ra, düzenli e~itim-ö~retim kurumlar~-örgün e~itim yerlerikuruluyordu. Asl~nda, mescid-cami, Islam'da, sadece ibadet yeri de~il, e~itim-ö~retim kurumu, sosyal,ekonomik ve idari konularda kararlar al~nan
meclis, diplomatlar~n kabul edildi~i, askeri harekat~n yürütüldü~ii, adli-kazai meselelerin çözümlendirildi~i bir yerdir. Camilerin bu yönlerdeki fonksiyonu herkesce bilinmektedir. 78
Camiler-mescidler Osmanl~~ dönemi Cezayir'inde e~itim-ö~retim ve din
hizmetleri veren kurumlar~n ba~~nda gelir. Bu camilerden bir k~sm~~ baz~~ zân Sa'dullah, a.g.e., s. 272-274.
78 Bu konuda blcz.: Nebil Amir Sabth, et-Terbiyetu'l-Islarniye ve devrtil-Mesâcid flhA,
Mecelletu kulliyeti't-terbiyye, el-adadul-evvel, Katar 1982; Abdullah el-Mesed, Vazifetu'lMescid fr1-Muctems'1.1-mu•ss~r, Kahire 1974; Abdlulhalim Mahmud Ali, el-Mescld ve Eseruhtl
fl'I-Muctema'11-1slamt, Kahire, 1976; Cad Ahmed FirgalL ed-Devr~ft-Terbevi li'l-Mescid, mecelletul-Faysal, el-aded I 38, 1988.
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viyelere ba~l~~ bulunurken, bir k~s~ m zâviye de bu camilere ba~l~yd~ . Bu kurumlarda ço~unlukla ö~renciler, garibler ve fakirler için bannaldar ve evler
vard~, müridlerin toplan~p zilcir yapt~klar~~ hücreler mevcuttu. Camilerin hacimleri gördükleri hizmete göre de~i~irdi; yaln~zca günlük namaz k~l~nan
mescidler bulundu~u gibi, hem günlük namaz hem de cuma ve bayram namazlan k~l~nan camiler de vard~ . "Hutbe Camii (Câmiu'l-Hutbe) diye adland~nlan bu camilerden baz~lar~~ daha büyük ve bak~ml~~ olup "Ulu Camii"
bazan da "el-Camiu'l(el-Camilu'l-Kebir) diye, bazan
79
isimlendirildi.
Cami-En
Büyük
cami)
tarz~nda
Azam" (Ba~~
Cezayir'deki ~ehirlerin ço~unda "Ulu Camii" (el-Camiu'l-Kebir) ad~~ verilen, büyüklü~ü ve eskili~i ile ün yapm~~~camiler de mevcuttur. Osmanl~lar, Selçuldulardaki bu gelene~i hem devlet merkezinde hem de eyâletlerinde ya~atular, önemli yerle~im merkezlerine Ulu Cami'ler bina ettiler.
Ayr~ca ~ehrin eski semtlerinde yap~ lan ve "Eski Cami" (el-Mescidu'l-Atik)
denilen camiler de vard~~ ve ~ehrin yöneticisinin himayesinde olurdu. Hem
mülki'âmirler hem de vak~ flar camilerle yak~ndan ilgilenirlerdi.
Camiler ve mescidler baz~~ salih ki~ilere veya velilere nisbet edilmezler,
genellikle yapt~r~lan hay~ rsever, siyasi ve askeri kimselerin ya da tâcirlerin
adlar~n~~ ta~~rlard~; oysa zâviyeler ço~unlukla sülehâya ve evliyaya nisbet olunurlar, Ahmed b.Abdullah el-Cezâiri zâviyesi ve Abdurrahman es-Sa'alebi
zâviyesi bunlardand~r. Buna kar~~l~k, camiler, mescidler yap~ld~ klar~~mahalle
veya yerle~ im merkezine, mimâri özelliklerine, tezyinatma ve yap~mda kullan~ lan maddenin rengine göre isimler al~rlar, Ye~il Cami (el-Camiu'lahdar), Ulu Camii, Ada Kap~ s~~ Camii (Camiu bab~ 'l-Cezire), Cami-i Hayy
gibi. Bazan da mahalle sakinlerinin veya meslek erbab~n~n ad~na nisbet edilir, Terziler Camii (Câmiu'l-hayyatin) gibi. 80
Cezayirli halk camilerin yap~m~ na ve bak~m~ na büyük önem verirdi.
Mescidsiz hiçbir mahalle veya köy yoktu; gerek k~rsal kesimde gerekse ~ehirde ibadet mahalli olmas~n~ n yan~ nda, sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olarak da camiler-mescidler en önemli yerlerdi. Zaten ba~lang~çtan bu
yana "~slam ö~retim ve e~itiminin ba~l~ ca yeri camilerdir. Islam'~n ilk devirlerinden itibaren camilerde halkalar meydana gelmeye ba~lanm~~~ve bu, bugüne de~in sürmü~tür.
Sa'dullah, a.g.e., C. ~~, s.243- 245Sa'duilah, a.g.e., C.~ . L 245.
81 H.G. Yurdaydin, Islam Tarihi Dersleri, 2. bas, s. 71.
79
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Camilerin etrafinda evler, dükkanlar ve Kur'an kurslar~~ ile, gerekti~inde, fakir veya yabanc~~ ö~rencilerin bannacaklan bir yer bulunurdu. Ulke
halk~n~~ biribirine ba~layan, Türklerle yerli halk~~birbirine yak~ nla~t~ran, aralanndaki ba~lar~~ güçlendiren öncelikle camilerdi. Nakdi ve ayni yard~ mlar,
sadakalar ve infaklar camilerin en önemli gelir kayna~~~idi; mahalle ve köyün ileri gelenleri, zenginleri camilere teberruda bulunurlard~. Ayr~ca Türk
idarecileri camilere önemli yard~ m yaparlard~ , fakat devlet cami yapt~ rmaktan
sorumlu de~ildi; e~er bir pa~a, bey veya vali bir cami yapt~ r~ rsa, onu kendi
mal~ ndan yapt~ r~ r, servetinden de vakfederdi. Siyasi veya idari görevi icab~~
de~il; iman~ ndan, ihsan~ ndan dolay~~ cami yapt~ r~ rd~ , halk~~da böyle hay~ r i~leri
yapmay~~ te~vik ederdi.
Türk hâkimiyeti döneminde Cezayir'de yapt~r~lan ilk hanefi camii esSafer Camii'dir. Bu camiin giri~~kap~s~nda ~u ibareler yaz~l~d~ r "Bu cami büyük bir camidir, pek yüce bir makamd~r, takva üzere tesis edilmi~~bir binad~r. Yüce Sultan~m~ z, ulu hakan, alemlerin Rabb~'n~ n yolundaki mücahid
Efendimiz Hayreddin, ki Allah ona yard~ m etsin, bu camiin yap~ lmas~ n~~
mevlas~~ fakire emretti; Efendimiz Hayreddin Yüce Allah'~n kulu Safer'dir,
Allah onun günahlar~n' ba~~~las~ n.""
Pa~alann sonuncusu olan Hüseyin Pa~a, Cezayir ~ehrinin en güzel camii say~ lan bu camiyi tamir ettirdi. Ta~ tan yap~lm~~~olan (Safer) Cami'inin
üstü muazzam bir kubbe ile örtülüdür, mihrab~ , pencere kenarlar~~beyaz
ve ye~il çinilerle süslüdür.
Gerçekte, hemen her ~ehirde Türk beyleri, pa~alan, a~alan ve day~ lannca yapt~r~ lan camiler mevcuttur, Cezayir ~ ehrindeki Ulu Cami, Sidi Ramazan Camii, Kasaba Camii, Hasan Pa~a Camii, Vahran'da Pa~a Camii ve
(Osman) Bey Camii, Konstantin'de Ahmed Bey Camii ve Hasan Pa~a Camii, bunlardand~ r. Daha sonra Türk muhacirleri ile onlar~n evlad~~ olan Köro~~~ llan ve öteki aileler yeni hanefi camileri yapt~rd~lar, el-Hac Hüseyin
Mizmorto Camii, Yeni Camii, H~d~r Pa~a Camii ve Abdi Pa~a Camii bunlardand~ r. Hanefiler, ülkede, mâliki camilerinin yan~nda, birçok cami bina
ettiler ve onlarla ilgili zengin vak~ flar meydana getirdiler. Bu camiler çok
gösteri~li idi ve zeytinya~~~kandilleriyle ayd~nlat~ l~rd~, kap~lan ve pencereleri
çinilerle lcaphyd~, taban~~ hal~~ ve kilimle dö~eli, tavan~~ ve duvarlar~~ Arapça
ve Türkçe harflerle nak~~l~ , temiz ve bak~ ml~~ idi; seyyahlardan birçoklar~~
Vahran'daki camilerin yine bu ~ehirdeki kiliselerden daha süslü ve bak~ ml~~
oldu~unu söylemi~lerdir. 83
Camilerde genellikle minber, mihrab ve pencere kenarlar~~ çinilerle
kapl~d~r ve üzerlerinde çe~ itli âyetler veya hadisler yaz~l~d~ r, dö~enmesi ca" Sa'dullah, a.g.e. C. I, s. 252.
Ayn~~ eser, s. 253.
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minin mali durumuna göre de~i~k, baz~~ zengin camiler çok k~ymetli hali
ve kilimle dö~eli, di~erlerinde ise s~radan bir dö~eme veya has~r seriliydi.
Her camide halk~n, ö~rencilerin ve hocalann okuyacaldar~~ )(kaplar~n
bulundu~u birer kütüphane bulunurdu; kitaplann say~s~~ ve çe~itlili~i camiden camiye de~i~irdi. Baz~~ mescidlerde ise sadece Kur'an, Sahih-i Buhari,
tasavvuf ve tarikat kitaplar~~d~~~nda kitap bulunmazd~. 84
Türk hâlcimiyeti döneminde Cezayir'deki camilerin say~lar~~ ile ilgili
istatistikler farkl~l~ k göstermektedir, çünkü henüz baz~~ ~ehirlerle alakal~~
istatistik bile yoktur. Kaynaklar ço~unlukla büyük ~ehirlerden ve buralardaki "Ulu Cami" veya Cuma Cami'i (mesacidu'l-Hutbe)'nden sözetmekle yetinirler. Baz~~ istatistikler de Osmanl~~ öncesinde yap~lan camilerle Osmanl~~
himayesi döneminde yap~ lanlar' kan~tw~rlar. Mesela, Ma~ribli seyyah et-Teme~rati, XVI. yüzy~l sonunda Cezayir ~ehrinden sözederken ~unlar~~ söyler:" Orada bir "Ulu Cami"(el-Camiul-Kebir) vard~r, geni~~bir camidir ve
imam~~mâlikidir. Uç hutbe okunur, bunlardan birisi Türkler içindir ve
imamlan hanefidir.-"85 Bu demektir ki, onun zaman~ nda Cezayir'de sadece
üç büyük camii (Cevamilil-cum'a) vard~; birisi malikilerin cuma namaz~~
k~ld~ klan Ulu Cami (el-Câmiul-Kebir), di~eri hanefi camii-belki de Hayreddin Pa~a'n~n yapt~rtt~~~~Safer Camii kasdediliyor-, üçüncüsü ise, muhtemelen Ka~~a~~Camii veya daha önce yap~ lan Sidi Ramazan Camii'dir.
Öte yandan, Ispanyol yazar Herdo(?), yakla~~k ayn~~ dönemde (16. yüzy~l sonu), ba~kent Cezayir'de 7 camii ve 100 dolay~nda mescid bulundu~unu yazar." Italyan ilim adamlar~ ndan Benatti(?) ise, Hicri XIII/M.XIX.
yüzy~ lda, yine Cezayir kentinde 9 cami ve so mescid oldu~unu kaydeden 87
Ba~kent'teki el-Camiu'l-Kebir (Ulu Cami), mâliki ve hanefi müftülerin
baz~~ önemli dini meseleleri ve kazai i~leri görü~üp karara ba~lanmak üzere
haftada bir topland~ klan yerlerdi~r, bu toplant~ ya hanefi ve maliki kad~lar ve
öteki önde gelen idareciler; gerekti~inde Pa~a veya nâibi de kat~l~ rd~. Bu
meclis, gündeminde bulunan genel ve özel konular~~ görü~üp sonuçland~nrd~.
Mâliki müftüsünün bulundu~u yer olan Ulu Carni'in görevlilerinin say~s~~kalabal~k, vakf~~ da çok zengindi. Mâliki müftüsünün yan~s~ra, iki müftü
ed-Duvak11, Mes.icidu Medinetil-Cezair
et-Temegd~d, a.g.e., 5. 139.
" Deifuques, Revue Africaine, ~~ 862, s. 371.
s' Sa'dullah, a.g.e., C. I., 5. 245.
84
85

s. 80.

110

SABR~~HIZMETLI

yard~mc~s~ , iki imam, 9 muallim, 18 müezzin, 8 “hizb okuyucusu", üç vak~f
vekili-ki bunlardan biri müftû yard~mc~s~d~r ve ba~~vekildir, ikincisi miiezzinlerin valc~fiann~ n temsilcisidir, üçüncüsü de hizb okuyucularm~n vekilidir-; ayr~ca 9 temizlikçi ve üç tane sahur görevlisi vard~r. 88
Ba~kent Cezayir'deki Yeni Cami ise, hanefi mûftülü~ünün merkeziydi,
ki bir bak~ ma Istanbul'daki ~eyhulislaml~ k makam~n~ n temsilcisiydi. Hanefi
müftû toplant~ lara mâliki mûftüden önce girerdi ve ilk zamanlarda Pa~alar
üzerinde de etkili oldu. Yeni Cami, Hicri XI/M.XVII. yüzy~lda Yeniçeri
Oca~~'mn emriyle yapt~nld~ . Valc~fian da hay~r i~lerine ba~l~yd~. Denize
nâz~ r olan bu cami, bir zaviye harabesi üzerine kurulmu~tur. Cezayir ordusu bir sava~~kazand~~~~zaman iyice ayd~nlat~l~rd~. Çok say~ da yöneticisi ve
görevlisi vard~; Cezayir'deki Osmanl~~ dönemi örnek sanat eserlerinden birisidir. Duvarlannda Kur'an âyetleri, Arapça ve Türkçe yaz~l~~ dini ibareler ve
Kaside-i Bürde'den baz~~beyitler yaz~l~d~ r. 89
Deifeques (?), Cezayir ~ehrindeki dini kurumlardan sözederken, I 246/
1830 y~l~ nda burada 13 cami (câmiu'l-hutbe) ve ~ o9 mescid, 32 kubbe, I 2
&Iyiye ve toplam olarak 176 dini kurum bulundu~unu kaydeder. 9°
Konstantin ~ehrindeki camilerle ilgili istatikler de farkl~ l~k gösterir. Dini e~itim ve ö~retime, mescidlere ve zaviyelere büyük önem veren Salih
Bey zaman~nda bu ~ehirde 75 mescid vard~; ayr~ca ~ehrin d~~~ k~sm~nda 7
mescid mevcuttu. Frans~z i~gali öncesinde yap~ lan istatistiklere göre ise, bu
~ehirde 35 cami, 12 hanefi ve 92 de maliki mescidi varch. 91 Bunlardan Hicri 1147'de yap~lan el-Hunka mescidi, en ünlüsüdür. Ayn~~yüzy~lda Annabe ~ehrinde 37 cami ve mescid mevcuttu.
Bicâye ~ehri de eski ve yeni mescidleriyle ünlü bir yerdi. Osmanl~lar
devrinde burada yap~ lan camilerin ba~~ nda Hicri 12 12' (M.XVIII)de Mustafa Pa~a'n~ n emriyle yap~ lan Ulu Cami gelmektedir.
Tlemsen de, Osmanl~~ idaresinin yapt~rd~~~~dini ve mimari eserlerden
yeteri kadar nasibini alan ~ehirlerdendir, XVIII. yüzy~l~n sonlar~na dogru bu
~ehirde 50 mescid, 5 cami ve çok say~da zâviye bulundu~u kaydedilir ki,
Ulu Cami, Sidi Bumedyen Camii, Muhammed Senusi Camii, Evlâdu Imam
Camii en ünlüleridir.
Ibn Sahnun er-Ra~idt, a.g.e., s. ~ o-~~2.
Il~n Sahnun er-Rasidi, a.g.e., s. I 2.
93 Deifeques Revue Africaine, 1862, 372.
P.Boyer, L'EvolutIon de l'Algerie Mediane, s. 70.
88
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Muasker, Vahran, Mâzüne, Mustaganem, Blida, Milyane ve benzeri
yerle~im merkezlerinde çok say~da cami ve mescid vard~. Ancak bir çok
seyyah bu ibadet yerlerinin bak~ms~ z ve kirli oldu~unu yazmaktad~ rlar.92
Camilerdeki görevli say~s~~ farkl~~ idi; bazan-Cezayir kentindeki Ulu cami'de oldu~u gibi-görevli say~s~~ 60'1 geçerdi, bazan da bir elin parmaklar~~
say~s~~ kadar görevli bulunurdu. Ancak, her camide mutlaka bir imam, bir
hatib veya imam- hatib, bir vekil, bir müderris, bir müezzin bulunurdu.
Bunlardan herbirinin, ilmine ve yetene~ine göre, cami vakfinda ayr~~ ayr~~
görevi vard~.
H~d~ r Pa~a, mesela, XVI. yüzy~l~ n sonuna do~ru, kendi ad~na yapt~ r~lan
camiin vakf~n~-ayl~ k maa~~olarak-~u ~ekilde belirledi:
Görevli
Hatib
Muhammediye okuyucusu
(Pazartesi-per~embe günleri)
et-Ta'rif okuyucusu (Cuma günü)
Uç hanefi müezzin
(bunlara cuma günü dinar ödenir)
Hizib okuyucusu (9 ki~i)
Maliki müderris
Sahih-i Buhari okuyucusu
Risale okuyucusu
Vak~f vekili

Maa~~miktar~~
so dinar
2
2

dinar
dinar

2'~er dinar
l'er dinar
30 dinar
30 dinar
30 dinar
5 dinar

Konstantin'deki "Süku'l-Gazel Camii (Câmiu'Süld'I-Gazel)'nin görevlileri ve maa~~tutarlar~~ ise, Salih Bey zaman~ nda, a~a~~daki ~ekildeydi:
Görevli
Hatib
~mam
Ba~~ müezzin
Müezzin (be~~ki~i)
I-lizib okuyucusu (be~~ki~i)
92

Sa'dullah, a.g.e., s. 246.

Maa~~miktar~~
100 riyal
so riyal
30 riyal
25'er riyal
4'er riyal

112

SABR~~HIZMETLI

Hatibin asas~ n~~ ta~~yan
Temizlikçiler
Vak~f vekili
Müderris
Müderris derslerine devam eden
talebelerin burslar~~

4 riyal
28 riyal
40 riyal
48 riyal
144 riyal

Ayn~~ dönemde Muhammed b. Osman Bey'in (Cezayir Beylerinden
Muhammed el-Kebir'in o~ludur) Muasker ~ehrinde yapt~rd~~~~"Aynu'lBeyda Camii'ne tahsis etti~i vak~flar da ~u ~ekilde da~~t~lm~~t~r:93
Görevli
Hatib
~mam
Müezzin (dört tane)
Hizb okuyucular~~
Sahih-i Buhari Müderrisi
F~k~h ve di~er ilimlerdeki
üç müderris
Talebe muralob~~
Kütüphane vekili (Müdürü)
Râviler
Vak~f vekili (mdr.)
Abdesthane temizlikçisi
Y~ l boyunca Sahih-i Buhari derslerine
devam eden talebelere verilen burs

Maa~~miktar~~

40 riyal
40 riyal
20'~er riyal
44 riyal
40 riyal
6o'ar riyal
40 riyal
'5 riyal
~ o'ar riyal
I 5 riyal
15 riyal
4(alt~ n) sultaniye

Görüldü~ü üzere, Osmanl~~devrinde cami .görevlileri, hizmetleri kar~~l~~~nda ücret almaktalar ve onlara ücret vak~ f vekili, kütüphane vekili gibi
idarecilere ve memurlara ödenen ücretten birkaç kat daha fazlad~ r. Ancak,
ödenen ücretler Cami vakfin~ n mali imkanlar~ na ve görevli say~s~na göre
de~i~mektedir.
4) Kütüphaneler ve Kitaplar: Türk hakimiyeti döneminde Cezayir'de herbirisi ilim ve kültür hazinesi olan çok say~ da kütüphane meydana getirildi. E~itim ve ö~retim çal~~malar~ na kaynak te~ kil eden bu ilim ve kültür yuvalar~, yazma,
9 3 H~d~ r Pasa Camii'nin vakf~~ ile Konstantin S~lku'l-Gazel Camii vakfin
~ n taksimleri için
bkz: Deifeques, Revue Africaine, 1869, 24; Aynu'l-Beych Camii vakfin ~ n taksimi için de:
Sa'dullah, a.g.e., s. 256; ~ bn Sahnun, a.g.e., s.12'ye bak~ n~z.
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telif ve tercüme birçok de~erli eseri ihtiva etmekteydi. Hemen her mescid ve
camide bir kütüphane vard~. Hac yolcululdan ile yabana ülkelere yap~lan ticaret
yolculuklan kütüphanelerin zenginle~mesinde en önemli faktörü olu~turuyordu. Endülüslü göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri kitaplar ile hanefi
fakihlerinin ve alimlerin Anadolu'dan ta~~d~klar~~eserler, Do~u ve Bat~~ ~slam
'alemine ait bilgileri Cezayir'e naldetti. Büyük yerle~im merkezlerindeki ve
Ulu Cami yak~n~ndaki kütüphaneler daha zengindi. Konstantin'delci Salih
Bey kütüphanesi, ~eyh Buras kütüphanesi, ~eyh Ibnul-Fekün kütüphanesi,
Albay Muhammed b.Osman Bey (el-Kürdi) kütüphanesi, ~eyh et-Tazi
Zaviyesi kütüphanesi, adlar~~an~lmaya de~er zengin küniphanelerdi.
Kütüphanelerdeki kitaplar genellikle din ilimleriyle ilgiliydi; k~raat hadis, tefsir, fik~h, tevhid, usül ve tasavvuf kitaplar~~ ço~unluktayd~; tarih, co~rafya, felsefe ve mant~k kitaplar~~ azd~.
Kütüphaneler, özellikle kitap ba~~~lar' yoluyla zenginle~irdi, özel kütüphanelerini vakfeden kimseler de vard~ . Cami ve medrese talebelerine
Allah nzas~~ için kitap vakfedilirdi ve kitaplar~~ vakfeden onlar~n d~~ar~ya ç~kar~lmas~n~~ yasaldard~, kitaplara da mührünü basard~ . Seyyahlar Konstantin'delci Salih Bey kütüphanesinde hanefi kad~s~~ Muhammed b.el-Arabi b.
~sa'n~n imzas~~ ve ~erhleri bulunan kitaplar buldular." Kur'an mushafian,
hadis ve fik~h, dua ve zikir kitaplar~~ vakfedilen kitaplann ço~unlu~unu
olu~turuyordu. Konstantin'deki Mustafa Ba~terzi kütüphanesi bu tür kitaplar~n ço~unlukta oldu~u kütüphanelerdendir.
Tlemsen'deki Muhammed b.Yusuf es-Senüsi vakfiyesinde ~u yazma kitaplar bulunmaktayd~: Sahih-i Buhan (2 nusha), ~erhu ~eberhayti ala Muhtasar~~Halil (4 cilt), ~erhul-Har~i ala Muh. Halil (1 cilt), Tenbihul-Enarn (2
cilt), ~eyhu'l-Are~si Sefereyn (2 nusha).
Kostantin ~ehrindeki ~bnu'l-Fekün kütüphanesi ve öteki cami-medrese
kütüphanelerinde ise genellikle ~u kitaplar bulunurdu:
e~-~atibi el-Endelüsfnin Kitabu'l-cum'an fi muhtasar ahbarrz-zaman,
~bn Hi~am'~n ~erh (bant saa.d), et-Tebrizrnin el-muallakatu's-seb'a, el-Mustemleh mine't-telcmile (ünlü Endülüslülerin biyo~rafisi), el-Menavrnin elKeyâkibu'd, durriye fi terâcimi's-sâdeti's-süfiye, Harirl'nin Makamat, el-Harsrnin ~erh-u muhtasar-~~ Halil, ez-Zöhretu'n-nire (Hayreddin'in tarihi), Mi94

Sa'dullah, a.g.e., s.304.
Belleten C. LVIII, 8
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zanu'~-Sa'rani, el-Kayravanfnin el-Mu'nis fi ahban ifrikiye ve Tunis, el-Makardnin Nefhu't-tib, Mes'udfnin Murucu'z-zeheb, Fethu'l-husanu's-seb'a
(Arablar'~n Afrikay~~ fetihiyle ilgili k~ssalar), el-Ka~nusul-muhit, ibnu'l-Esir'in
en-Nihaye..., Imriu'l-Kays divan~, ~erh Ibni'l-Heysem, tarihu Beni Abbas,
Beyânu mulukfl-Cezâir, Fut~lhu Ifrikiye, Tarihu Taberi, ve el-Malcrizfnin
Tezkire ad~ ndaki eseri gibi. 95
Ne var ki, Cezayir kütüphanelerini dolduran bu de~erli kitaplann
önemli bir bölümü Frans~z i~galinden sonra, sömürgeciler taraf~ndan Avrupa'ya ta~~nm~~ ur. öyle ki, gerek dini ilimler gerekse Cezayir tarihi ile ilgili
olan birçok de~erli eseri Avrupa kütüphanelerinde bulabiliyoruz.
5) Vakflar: Osmanl~~dönemine ait Cezayir kültür kurumlar~ndan birisi de yaluflard~r. Vak~flar ~slam uygarl~~~= en önemli eserlerinden birini olu~turur. Müslüman~n hay~r i~leme inanc~n~ n ve filmin sonucudur. Islam'~n ilk y~llar~ndan itibaren kurulan vak~ f kurumu, Selçuklular zaman~nda oldukça geli~ti,
Osmanl~lar zaman~nda ise alt~n ça~~n' ya~ad~.
Vak~ f, dini e‘acA, gerekli kazai kurala göre kurulur. Genellikle kâd~, dolay~s~yle mahkeme vakf~n varl~~~n~~ me~rula~t~ nr. Vakfedenin ve ~ahitlerin
huzurunda vakf~~ kaydeder, de~erini belirler, amaçlar~n~~ ve yararlanma durumlar~n~~intikal ~eklini ayr~~ ayr~~ yazar. Vak~ f tarihini yazar, valcfedene, ~ahitlere irnzalaunr, sonrada kendisi irnzalar. öyleyse vakf ~er'i bir vesikad~r,
vak~f, ailesi ve vak~ fdan yararlananlar bu ~er'i vesikaya gereken ihtiram~~ gösterirler. Ne varki, bu sayg~~ her zaman gösterilmemi~, vakf~n mallar~~ baz~~
idareciler taraf~ ndan kendi mülkleri gibi kullan~lm~~, bazan da ihmal edilmi~tir.
Vakf~n bir vekili (ba~kan-müdür) veya yöneticisi vard~r. Vakf~n, vak~f
~artlar~ na uygun olarak bak~m~ , kullan~lmas~~ ve idaresi onun sorumlulu~undad~r. Ayr~ca vekilin ahlakl~ , ilim a~~~~~ve güvenilir birisi olmas~~ icabeder.
Pa~a veya day~~ gerekti~inde velinin ailesinden olmayan birini vekil tayin
edebilir.
Vak~f belli bir toplulu~un, meclisin veya idarenin yönetiminde de olabilir. Ancak bunlar~n say~lar~~ ne olursa olsun, Pa~a veya bey taraf~ndan tayin
edilirler. Valuftan hizmeti kar~~l~~~ nda belli bir maa~~alan vekil, âlimlerden
olu~an mütevelli heyete ve mürakabe meclisine her y~l~n sonunda faaliyet
raporu verirdi.
95

Geni~~bilgi için blcz: Sa'dullah, a.g.e., ss. 304-3 lo •
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Vak~flar çok çe~ididir ve s~n~rland~ nlmalan zordur. Arazi, dükkan, ev,
arsa, tarla vb. ~eyler vakfedilebilir. Vakf~n gayesi, mescidlere, medreselere
ve zaviyelere yard~m etmek, buralardaki görevlilerin maa~~n~~vermek, ülkede e~itim ve ö~retimin en iyi ~ekilde yap~lmas~n~~ sa~lamak, fakir halka, yetimlere ve miskinlere yard~ m etmek, Endülüslü muha.cirlere bar~nak ve yiyecek temin etmektir. Bir mezhebin ö~retilmesi ve yay~lmas~~ gayesine yönelik vak~flar da vard~.
Baz~~kimseler de, Kur'an hafizlanna, din bilginlerine, tarikat ~eyhlerine,
evlad~na veya e~ine vak~f yapard~. Halk~n ihtiyac~~ olan zeytin ve zeytinya~~~
temini için vakfedenler de vard~. Nitekim yeniçerilerin ve baz~~ tarikadann
yarar~na olan vak~flar mevcuttu. Böylece vak~flar, sosyal ve kültürel hayat~n
geli~ip iyile~mesine önemli katk~ larda bulunmakta, ilim adamlar~n~n, din
hizmeti gören kimselerin, talebelerin ve fakir halk~ n yarar~na hay~r i~leri
yapmaktad~r. 96
Cezayir'de vak~flar belli bir ~rktan ve mezhepten kimseler de~ildi; Türk
veya Arap as~ll~, kad~ n ve erkek, hanefi-maliki her Cezayirli vak~f yapard~.
Ayn~~ ~ekilde beyler, pa~alar, a~alar ve day~lar, birçok vak~f kurdular, mektep-medrese, mescid, cami, tekke ve &Iyiye tesis ettiler. Türk idarecilerinden ilk vak~ f Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayreddin Pa~a'd~r ve in~aa ettirdi~i Safer Camii'ne has bir vak~f kurmu~tur. 97
\failler, vezirler, hocalar ve önde gelen öteki idareciler çe~idi alanlarda
flar
kurdular, hemen her mescid ve zaviye ile ilgili bir vak~f vard~. Vavak~
k~flar, medrese ve mescid de yapt~nhyordu. Hay~ra hizmet vak~flar), Mekke
ve Medine vak~flar' da sosyal yap~ da önemli hizmetler görüyordu. MekkeMedine (Harameyn) vak~ flar' hem en zengin hem de en itibarl~~ valuflard~;
Pa~a taraf~ndan tayin edilen dört ki~ilik bir mütevelli heyetce yönetilirdi.
Haremeyn vak~flar', Osmanl~~idaresinin sonuna do~ru (XVIII. yüzy~l~n sonlar~ ), Cezayir'de, 840 ev, 258 dükkan, 33 mahzen, 82 oda, 3 hamam, 4
kahve, 1 otel, 57 bostan ve birçok hurmal~~a sahipti.
Mekke-Medine vakfin~ n siyasi önemi de büyüktü; islam alenr~inde Cezayir'in görünümü durumundayd~ . Cezayir'in hac gemisi her y~l önemli
miktarda para, alt~n, gümü~, elbise vb. ~eyleri Mekke ve medine fakirlerine
' Vak~flann Osmanl~~döneminde Cezayir'de oynad~~~~iktisadi ve ictimAi rol için bak~n~z:
Nâs~n~ ddin Sa'Ichini, en-Nizarn~fl-Malill'I-Eykleti'l-CezMnyye, doktora tezi, Edebiyat fak. Cezayir 1974.
91 Sa'dullah, a.g.e., s. 231.
9
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da~~t~lmak üzere harameyn bölgesine götüri~rdü. Cezayir'in her yöresinde
bu valuflarla ilgili arazi ve emlak vard~. 98
Cezayir ~ehrindeki Ulu cami ve es-Sa'alebi Zâviyesi vak~flan ile, Konstantin, Muasker, Tlemsen ve Bicâye'deki Ulu Camilerin vak~flar' ülkedeki
en zengin vak~flar' olu~turuyorlard~. Cezayir'deki Ulu Camii vakfin~n idaresi, Kaddure ailesinin elindeydi ve vakfin gelirinden birçok medrese ve
zâviye yap~ld~; Veli Dede ve e~—~eyh es-Sa'alebi zâviyeleri bunlardand~r.
I 184/1770 y~llar~~ istatistiklerine göre Cezayir'deki dini gayeye yönelik
vak~flar ~unlard~r:
~~— Harameyn-Endülüs mü~terek vak~flar'
2 — Harameyn ve Camii `Azam vak~flar'
3 — Harameyn vak~flar~na ait evler
4 — Harameyn vak~flar~na ait mahzenler
5 — Harameyn vak~flar~na ait arazi ve emlak
6 — Mizmorut Camii valuflan
7 — Abdi Pa~a Camii vak~flar'
8 — Ali Pa~a Camii vak~flar'
9 — H~d~r Pa~a Vamii vak~flan
'o — Fakirler, esirler ve talebelere ait vak~flar

: 62 adet
: 69 adet
: 74 adet
: 76 adet
: 81 adet
: ~~3o adet
: 134 adet
: 142 adet
: ~~39 adet
: 48 adet

Ba~l~calann~~ zikretti~imiz bu valuflann d~~~nda ku~kusuz ba~ka vak~flar
da mevcuttu ve çe~itli amaçla hizmet etmekteydi. 99
Osmanl~~ devri Evkaf kurumlanndan biri de Beytu'l-mal kurumu idi.
Beytu'l-malc~~ denilen bir emin taraf~ndan yönetilirdi. Beytu'l-mal~~ koruma
görevi, resmi bir göreydi. Pa~a veya Bey, beytu'l-mal emirine yönetimde
yard~mc~~ olmak üzere bir kâd~~ tayin ederdi. Böylece, beytu'l-mal hem siyasi
yönü hem de hay~r gayesi olan bir kurumdu.
Beytu'l-mal kurumu, bütün yetimlerin, kimsesizlerin mallar~~ ile terekelerine bakard~; fakirlerin ve kimsesizlerin defi~edilmesi, her per~embe günü
1 oo fakire sadaka da~~t~lmas~, her bayramda Pa~aya ve tard~mc~lanna hediyeler verilmesi gibi i~leri görürdü. Her ay belli miktarda devlet hazinesine
para öderdi. 1'
Nâs~ruddin Sa'idani, ad~geçen doktora tezi, s. 32 vd.
Sa'dullah, a.g.e., C. ~~., s.24 I -243.
, 00 Nas~ ruddin Sa'idunI, ad~geçen doktora tezi, s. 103.

98

99
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Yahudiler de, t~ pk~~ H~ ristiyanlar gibi, kiralama ve benzeri yollarla mevcut valc~ flardan yararlan~ rlard~. Mesela, bir yahudi harameyn vak~ flar~ na ait
emlaktan belli bir miktar ald~~~~gibi, bir h~ ristiyan da Abdi Pa~a camii vakf~ ndan yararland~.
Sonuç olarak söylemek isteriz ki; Cezayir, Türk hakimiyeti döneminde
sosyal ve kültürel yönlerden alt~ n ça~~n~~ ya~ad~. Bab-1 Ali ile bu ülke aras~ ndaki ili~kilerin en iyi düzeyde oldu~u XVII. yüzy~lda ülke örnek bir sosyokültürel yap~ya kavu~tu. Seyahatnameler, teracim ve tarih kitaplar~~ bunun
aç~ k örneklerini sunmaktad~rlar. Mesela, Ma~ribli seyyahlar el-Ayya~i, etTemgurüti ve benzerleri, ülkenin sosyal ve kültürel hayat~na eserlerinde
önemli yer ay~ rd~lar. Bunlardan el-Ayya~fnin yazd~ klar~na göre, ilim ve kültür kurumlar~~ Sahra'n~n en ucra yerlerine kadar yay~lm~~t~; medreseler,
mescidler ve zâviyeler örümcek a~~~gibi ülkeyi sarm~~lard~. O, bunlardan
baz~lar~ n~ n isimlerini de sayar ki, Sidi Ahmed b. Musa, Sidi Abdullah b.
T~ mt~ m, Ömer b.Muhammed ve el- Ahdari zaviyeleri bunlar aras~ ndad~ r.
~lim adamlar~~ özellikle su, arazi, hastal~ klar ve tedavi yollar~~ gibi sosyal
ve güncel konularla ilgileniyorlar ve bunlar üzerinde f~ k~ h kurallar~ n~~ uygulamaya çal~~~yorlard~. Onlar~ n en çok önem verdikleri ~ey de kitaplar& Kütüphanelerde, çok say~daki telif eserlerin yan~s~ ra, nadir yazmalar da bulunmaktayd~. el-Pervezeli'nin "en-Nevazili"nin ~bn Merzuk taraf~ ndan yaz~lan
nushalar~~ buna örnektir.
el-Ayya~fnin dikkatini çeken bir husus da, Sahra'daki Vergla halk~ n~ n
özürlü olmad~ klar~~ halde, abdestle de~il de teyemmüm yoluyla namaz k~ lmalar~~ ve yeni bile olsa, ölünün elbisesini ~ehrin d~~~na atmalar~~ ve yakmaland~ r. 102
Türk yönetimi dönemi Cezayir idaresi ve kurumlar~~ ile ilgili olarak
Türkçe verilen bu ilk malumat~ n müstakil çal~~malarla geni~letilmesi ve geli~tirilmesi en içten dile~imizdir.

Sa'dullah, ayn~~ eseri, C. I, s. 240.
102 M. Belhamissi, a.g.e., s. 30-31.

