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OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE CEZAYİR 

                                                                                    İlker İhsan BAYTUGAN* 

Cezayir, Akdeniz bölgesi ve Büyük Sahra’nın birleştiği nokta da yer alan Afrika’nın 

en büyük yüz ölçümlü ülkesi unvanına sahiptir. Ülkenin yüzde 78’i Araplardan oluşmaktadır. 

Resmi diller; Arapça ve Fransızcadır. Fransızcanın resmi diller arasında yer almasının nedeni 

1830’larda Fransız sömürgesi altına girmiş olmasındandır. Halkının yüzde 99’u 

Müslümanlardan oluşan Cezayir’in resmi dini İslamiyet olarak kabul edilmiştir. Kalan nüfus 

Katolik Hristiyanlardan ve az sayıdaki Yahudilerden oluşmaktadır.  

Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis), İlyas ve Oruç reis Avrupalı korsanların 

saldırılarıyla mücadele etmekteydiler. Hızır Reis ve kardeşleri Cezayir yakınlarındaki Cer-be 

Adası’nı ele geçirerek üs haline getirdiler. Daha sonra Yavuz Sultan Selim’den sağladıkları 

yardımla İspanya işgalindeki Cezayir’i ele geçirerek 1516’da burada bir yönetim kurdular. 

Barbaros Hayrettin Paşa’ya Kaptan-ı Deryalık ve aynı zamanda Cezayir Beylerbeyliği görevi 

verildi. 1830 ‘a kadar süren Cezayir’deki Osmanlı-Türk hâkimiyeti idarî bakımdan 

beylerbeyiler devri (1518-1587), paşalar devri (1587-1659), ağalar devri (1659-1671) ve 

dayılar devri (1671-1830) olmak üzere dört ana döneme ayrılır. Garp ocakları genel olarak 

yarı bağımsız bir yönetime sahipti; beylerbeyi ya da vali padişaha tâbi olmakla beraber 

bağımsız hareket edebiliyordu. Cezayir ise Garp ocakları içinde en güç kontrol edilebilen 

eyaletti. Hükümetin ve valilerin hükmü askerlere geçmiyordu. Barbaros’un üvey oğlu Hasan 

Paşa (1544-1552) denizcilerin yardımıyla bir süre otorite sağlayabildi. Beylerbeyiler devrinin 

son valisi olan Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa zamanında (1568-1587) başlangıçta İstanbul ve 

Cezayir arasındaki bağlar güçlendiyse de daha sonra zayıfladı. 1587’den itibaren Cezayir 

İstanbul tarafından üç yıllığına tayin edilen paşalar devrine girdi. Bunların zamanında 

padişahın otoritesi kabul edilmekle beraber bu otorite etkisiz bir haldeydi. Valilerin görevi 

birtakım protokolleri yerine getirmek ve sarayda oturmaktan ibaret kaldı. Otorite kurmak 

isteyen valiler sürgün edildi veya öldürüldü. 1645’te Vezir-i Azam Salih Paşa’nın kardeşi 

İbrahim Paşa Cezayir Beylerbeyi tayin edilince Sultan İbrahim huzura gelen dayı kaptanları, 

beylerbeyine itaat etmedikleri takdirde “cümlesini kırmak” la tehdit etti. Fakat yine de bir şey 

değişmedi. Bundan sonra azledilen üç vali Cezayir’de nezaret altında tutuldu. 1659’da vali 

tayin edilen Ali Paşa Cezayir’de bütün yetkilerini kullanmak isteyince Halil Ağa onu 

maiyetiyle beraber bir kalyonla İzmir’e gönderdi; böylece ağalar devri başladı. Zamanın 

sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa buna çok sinirlenerek geri dönen valiyi idam ettirdi. Cezayir 

ağasına da bir mektup göndererek artık vali gönderilmeyeceğini bildirdi. Bundan böyle 

Cezayir gemileri Osmanlı sahillerine yanaşmayacak, levent ve zahire alamayacaktı. Cezayir 

ağası bunun üzerine korkarak İzmir’e gelip af dilediyse de affedilmedi. Köprülü’nün 

ölümünden sonra Köprülüzâde Fâzıl Ahmet Paşa sadrazam olunca af çıkardı ve İsmail Ağa’yı 

Cezayir valisi tayin etti. Ancak Cezayir ağaları, İsmail Ağa’yı padişahın temsilcisi sayarak 

işlere karıştırmadılar. İstanbul da artık bu durumu kabullendi. Bu dönemde idareyi bırakmak 

istemeyen ağaların öldürülmesi âdet oldu. Sonuncusu Ali Ağa (1664-1671) olmak üzere son 

dört yeniçeri ağası bu şekilde öldürüldü.  
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Bundan sonra Tunus’ta olduğu gibi denizciler duruma hâkim oldular ve dayılar devri 

başladı. Önce dayının meclis tarafından hayatı boyunca başta bulunmak şartıyla seçilmesi 

kararlaştırıldı. İlk dört dayıyı denizciler bu şekilde seçti, fakat daha sonra ocak ağırlığını 

koyarak dayıyı seçmeye başladı. Dayılar geniş yetkilere sahiptiler. Kendilerine ordu, 

donanma, vergi, asayiş, adliye işlerinde beş üyeden oluşan bir dayı divanı yardımcı olurdu. 

Cezayir idarî bakımdan dörde bölünmüştü. Cezayir şehrinin merkez olduğu ve doğrudan vali 

veya dayı tarafından yönetilen birinci bölgenin adı Dar-us sultandı. Dayı “solak” adı verilen 

muhafızlar tarafından korunur ve Cezayir’de Cenine Sarayı’nda otururdu. Dayıların 

memuriyet aidatı, konsolos ve sancak beyi aidatı, hediyeler, müsadere ve para cezaları, esir 

ticareti ve korsanlardan alınan hisselerden önemli miktarda gelirleri vardı. Azledilen veya 

öldürülen dayıların mallarına el konurdu. Cezayir şehrinde ahali Türkler, Endülüslüler, 

Yahudiler, Hıristiyanlar, Araplar ve Berberilerden meydana geliyordu ve bu dönemde toplam 

60.000 kadar nüfus vardı. Arapça yaygın dil olmakla beraber resmî dil Türkçe idi. XVI. 

yüzyıl sonlarında Cezayir’i ziyaret eden Avrupalılar, çok güzel evleri, sayısız cami, hamam ve 

imaretleriyle, yiyecek ve içecek bolluğuyla masallardaki gibi bir Doğu şehrini tasvir ederler.  

 


