
GARiPLER CAMii 

Garipler 
camii'nin 
XIV. yüzyılın 

ilk yarı sı n a ait 
mih ra b ı 

biridir. Enli bir kitabeyle çerçevelenen 
mihrap yüzeyi, üstte iri mukarnaslı bir 
kavsara ile alttaki yarım altıgen nişi ör
ten bir girinti halindedir. Devşirme izie
nimi veren çan biçimindeki sütunçe baş
lıkları oldukça sadedir. Tamamen taştan 
yapılmış olan mihrabı çeviren ve Al-i im
ran süresinin 18 ve 19. ayetlerini ihtiva 
eden celi kitabe sağ alttan başlayarak 
yükselir, üstte ve sol yanda dönüş yapa
rak satırı tamamlar. Satır bitiminde mev
cut daha küçük bir istifle yazılmış usta 
ve tarih kitabesine göre mihrap, Resul 
b. Muhammed tarafından 733 yılının Şev
va! ayında (Haziran 1333) yapılmıştır. 

Mekanda yer alan burmalı dört sütun, 
hafifçe sivrilen kemerler, hepsinden 
önemlisi minarenin konumundan anla
şıldığı üzere birkaç inşa devresi geçire
rek özelliklerini büyük ölçüde kaybeden 
camiye yapılan bu müdahaleler Anado
lu'daki bu en eski eserin günümüze ulaş

masını sağlamıştır. 
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GARİZ 
(_;.;,_;Il ) 

Ebu Yezld (Ebu Mervan) 
Abdülmelik el·Garlz 

(ö. 98 / 717 [?]) 

Emeviler devrinde yaşayan 
Mekkeli ünlü musikişinas. 

_j 

Serberi bir kölenin oğlu olup güzelli
ğinden dolayı "Gariz" (taze. beyaz) laka
bıyla anılmıştır. Emevi soyundan Ali b. 
Abdullah'ın kızı Süreyya'nın da içerisin
de yer aldığı "Abelat" (ablalar) diye anı
lan kız kardeşlerin azatlısıd ır. Daha köle 
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iken güzel sesiyle dikkati çeken Gariz, 
bir müddet terzilik yaptıktan sonra Sü
keyne bint Hüseyin'in yanında başladığı 
mOsiki çalışmalarını daha sonra devrinin 
en tanınmış mOsikişinası ibn Süreye'in 
yanında sürdürdü. ibn Süreye tarafından 
mersiyehan olarak yetiştirilen Gariz bir 
müddet sonra mugannfliğe yöneldi ve 
bazılarınca devrinin hacasından sonra 
en başarılı mugannisi olarak kabul edil
di. Ancak yaygın kanaat her ikisinin de 
aynı derecede üstat olduğudur. Nitekim 
bu konuda hakemliğine başvurmaları 

üzerine kendilerini dinleyen Sükeyne, 
onlara kadınların boyunlarındaki inci ve 
yakut gibi olduklarını ve aralarında ter
cih yapamayacağını söyledi. Gariz'in ho
casıyla her tür şarkı ve makamda yarıştı
ğı, Arap mOsikisinde çok kullanılan sakll 
ritimlerin ustası olan ibn Süreyc'in, Ga
riz'in aynı ritimdeki üstün başarısı kar
şısında daha hafif ve yumuşak olan re
me! ve hezec ritimlerini kullandığı nak
ledilir. Gariz'in bu başarısı üzerine ibn 
Süreye mersiyehanlıktan hanendeliğe yö
nelmek zorunda kaldı , daha sonra da iş
lemediği bazı suçlar isnat ederek onu 
yanından kovdu. 

Ünlü mOsikişinas ibn Miscah' ın da tale
besi olduğu söylenen Gariz'in yakın dost
ları arasında Kureyş'in meşhur şairle

rinden Ömer b. EbO Rebia'nın da bulun
duğu ve birçok toplantıya beraber katıl
dıkları nakledilmektediL ibrahim el Mev
sıli ve Ziryab gibi mOsikişinaslar onun 
başarısını "müsikiyi cinlerden öğrendiği 
ve okurken cinlerden ilham aldığı" şek
linde açıklarlar. Gariz'in eserleri kendin
den geçereesine büyük bir coşkuyla oku
ması ve dinleyicileri adeta büyülernesi 
onun bu alandaki kudretini göstermek
tedir. Çok güzel ud çaldığı, def ve ritim 
çubuklarıyla icrada da aynı başarıyı gös
terdiği rivayet edilmektedir. 

Gariz Dımaşk'ta Velid b Abdülmelik'in 
sarayında da bulunmuş, huzurunda şar
kı söyleyerek onun takdirini kazanmış
tır. Bazı kaynaklarda bir süre Yezid b. 
Abdülmelik'in sarayında yaşadığı ileri 
sürülmekteyse de bu tarihen mümkün 
değildir. Çünkü Süleyman b. Abdülme
lik'in halifeliği döneminde (715 -717) bu 
tür sanatkarlara mosarnaha gösterme
yen Nafi' b. Alkame Mekke'ye vali ola
rak tayin edildiğinde Gariz ondan kor
karak Yemen'e kaçmış ve bir süre son
ra orada vefat etmiştir. Garfz'in ölümüy
le ilgili diğer bir rivayet ise ailesinin azat
lısı EbO Kubeyl'in anlattıklarına dayan
maktadır. E bO Kubeyl 'in ifadesine göre 

Mekke'de bir düğünde şarkı söylemesi 
istenince, "Söylemeyeceğim, söylersem 
veted-i zina olayım" demiş , bazı kimse
terin, "Zaten öylesin" demeleri üzerine 
defi alıp yere atarak şarkı söylemeye 
başlamış, bir süre sonra da yere yığılıp 
ölmüştür. Cinlerden ilham aldığı söyle
nen Gariz'in, bu mecliste izin vermeme
lerine rağmen kendine hakim olamayıp 
şarkı söylemeye başlaması üzerine cin
ler tarafından öldürüldüğü nakledilir. 
Gariz'in Medine'de vefat edip Cennetü'l
Baki'a gömüldüğü şeklinde bir rivayet 
daha vardır (el·Eganı, ll. 369) 

Kaynaklarda Gariz hakkında ishak el
Mevsıli'nin Kitabü Al].Mri'l- Garfi, EbO 
Eyyüb el-Medinf'nin de Kitabü'l-Garfi 
adlı birer eser yazdıkları kaydedilmek
tedir (İA, IV, 718) 
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GARİZE 
( ;;_:r.._;II ) 

Kişilik özelliklerinin kaynağını 
oluşturan meleke; bir canlının fıtrat 

ve tabiatından gelen eğilimlerinin 
bütünü için kullanılan psikoloji 

ve ahlak terimi 
(bk. ŞAHSiYET). 

GARP OCAKlARI 

Osmanlı Devleti'nin Cezayir, Tunus 
ve Trablusgarp eyaletlerine 

XVI- XX. yüzyıllarda verilen ad. 

_j 

ı 

_j 

Osmanlı Devleti 'nin 151 Tde Mısır'ın 

fethinden sonra ifrikıye ve Mağrib ola
rak adlandırılan Kuzey Afrika'da haki
miyet kurması, Doğu Akdeniz'deki böl
gelerinin güvenliğini sağlama isteğinin 
ve Akdeniz'de hıristiyan Avrupa devlet
leriyle siyasi, ticari ve dini rekabetleri
nin sonucudur. Garp ocaklarının fethiy
le Batı Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti 
kurulmuştur. Kuzey Afrika kıyılarındaki 
küçük müslüman devletler arasında gö
rülen rekabet ve siyasi parçalanmalar. 
XVI. yüzyıl başlarında batıdan ispanyai
lar ve Portekizliler'in. doğudan Osman
lılar'ın bölgeye nüfuz etmelerine zemin 
hazırlamıştır. Böylece ifrikıye ve Mağrib'-



de İspanyol-Osmanlı nüfuz mücadelesi 
sonunda Cezayir, Tunus ve Trablusgarp 
Türk hakimiyetine geçmiş ve Akdeniz'
de üstünlük mücadelesini Osmanlılar 

kazanmıştır. Türk denizeisi Oruç Reis 
sayesinde ilk defa 1 516'da Cezayir' e gi
ren Osmanlılar, ispanyollar'ı buradan çı
kardıktan sonra 1551'de Trablusgarp'ı 
ve 1574'te Tunus'u kesin olarak ele ge
çirdiler. Cezayir 1516-1830, Tunus 1S74-
1881, Trablusgarp 1 SS 1 - 1912 yılları ara
sında Osmanlı idaresinde kalmıştır. Oruç 
Reis ve Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Pa
şa) Cezayir'in, Koca Sinan Paşa ile Kılıç 

(Uluç) Ali Paşa Tunus'un, Turgut Reis ise 
Trablusgarp'ın fatihleridir. 

Garp ocakları hakkında Avrupa kay
naklarında ve resmi yazışmalarında "ni
yabet, emaret, cumhuriyet, krallık, bar
bar devletleri, barbar naiblikleri" gibi an
lamlara gelen "regence, regency. bar
bary regencies, states of barbary, etats 
barbaresques, regence de Tunisie, re
gence de Tripoli, royaume d'Alger" gibi 
adlandırmalar geçmektedir. Merkezden 
uzaklıkları sebebiyle zamanla yönetici
lerin iç işlerinde yarı müstakil durumda 
geniş yetkilere sahip olmaları, idareci
lerin seçimle iş başına getirilmesi, yarı 
bağımsız yönetimleri bu gibi adlandır
malarda etkili olmuştur. Osmanlı kay
naklarında ise "beylerbeyilik". XIX. yüz
yılın Osmanlı belgelerinde ve özellikle 
Hariciye Nezareti'nin siyasi yazışmala
rında Batı tesirleriyle "niyabet. emaret" 
terimleri kullanılmıştır. Ayrıca "Tunus 
emareti, Tunus niyabet-i saltanatı. Ce
zayir beylerbeyisi, Cezayir-i Garb Ocağı 
mirimiranı, Tunus valisi" gibi unvaniara 
da rastlanır. 

Garp ocaklarının en önemlisi ve en mu
teberi Cezayir'di. Burada Osmanlı haki
miyetinin kurulması. başlangıçta kardeş 
iki Türk denizeisi Oruç ve Hızır reisierin 
özel girişimleriyle olmuştu. Endülüs müs
lümaniarına karşı gerçekleştirdikleri ye
niden fetih siyasetini Kuzey Afrika kıyı
larına yaymak isteyen, 1 505 - 1 S 1 O ara
sında Mersa el -Kebir, Vehran (Oran). Ci
celli, Bicaye, Tilimsan gibi şehirleri ele 
geçiren ispanyollar'a karşı Cerbe adası
nı üst tutmuş olan Oruç ve Hızır reisler 
Cezayirli müslümanların da istekleriyle 
mücadeleye girişmişlerdi. 1 S2S'te Ceza
yir'in kesin olarak zaptından sonra Ce
zayir ve Cicelli sultanı ilan edilen Hızır 

Reis'in Yavuz Sultan Selim'e bağlılık bil
dirmesi, doğrudan Osmanlı hükümet 
merkezinin bu bölgeye yönelik ilk resmi 
ve fiili siyasetinin başlangıcını oluştur-

maktadır. Nitekim Cezayir-i Garb padi
şahın ülkesi olarak ilan edilmiş, Hızır 

Reis de Cezayir hakimi olarak tanınmış
tı. 2000 asker ve topçu kuweti gönde
riterek Anadolu'dan gerektiği kadar gö
nüllü asker yazma müsaadesi verilmiş, 
hutbe Osmanlı sultanı adına okunmaya 
başlanmıştı. 1 S34'te Hızır Reis Cezayir-i 
Bahr-i Sefid beylerbeyisi ve kaptanpaşa 
olarak tayin edilince doğrudan Osman
lı idaresi kurulmuş oldu. Kıyıda sadece 
Vehran (1792'ye kadar) ve Mersa el-Kebir 
gibi birkaç liman İspanyollar'da kaldı. 

Akdeniz hakimiyeti için önemli bir stra
tejik mevkiye sahip bulunan ve Malta, 
Sicilya, Tunus üçgeninin bir ucunu teş

kil eden Tunus'un ilk fethi 1534'te yi
ne Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 
gerçekleştirildi. Ancak 1 53S'te, ispanya 
tacına da sahip olan Habsburg impara
toru V. Karl (Charles Quint) bir donanma 
ile Tunus'u ele geçirerek Türkler'le mü
cadeleyi şiddetlendirdi. 1 568 yılında Ce
zayir-i Garb beylerbeyi tayin edilen Kılıç 
Ali Paşa doğuya önem verdi. 1569'da 
yaptığı bir seferle Tunus Limanı'na ha
kim Halkulvadi (Gulet) hariç Tunus şeh

rini ve kalesini zaptetti. Ancak 1 S73 yı
lında inebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı ga
libi Don Juan d'Autriche Tunus şehrini 
ve kalesini geri aldı. 1S74'te Yemen fa
tihi Koca Sinan Paşa kara kuwetleri ve 
Kaptanıderyil Kılıç Ali Paşa deniz kuwet
leriyle Tunus şehrini ve diğer şehirleri ele 
geçirdiler. Hafsiler hanedam sona erdi. 
Halkulvadi tahrip edildi. Haydar Paşa ' 

nın yönetiminde bir teşkilat kuruldu. Ül
kenin korunması için 100 odada 4000 
kişilik yeniçeri birliği bırakıldı. 

Garp ocakları içinde en doğuda ve dev
letin merkezine en yakın olan Trablus
garp eyaleti Tunus'tan önce fethedilmiş
ti. Trablusgarp şehri 1510'da İspanyol 
kumandanı Pedro Navarro tarafından 
ele geçirildi ve 1 530'da Malta şövalyele
rine verildi. 1 54S- 1 546'da Trablusgarp
lılar Türkler'den yardım isteyince Murad 
Paşa onların yardımına koştu. Trablus
garp'a, Sinan Paşa ' nın kaptan-ı deryalı

ğında meşhur denizci Turgut Reis'in teş

vikleriyle 1551'de Malta şövalyelerinin 

buradan kovulması ile hakim olundu. 
Turgut Reis Trablusgarp beylerbeyi ta
yin edildi. Manastır, Kayrevan, Süs, Kaf
sa, Mehdiye gibi Tunus'un güney şehir
leri o tarihte Trablusgarp eyaletinin sı
nırları içindeydi. 1 574'te Tunus'un fet
hinden sonra bu bölgelerin aidiyeti iki 
eyalet arasında bazı anlaşmazlıklara yol 
açmıştır. 

GARP OCAKLARI 

Garp ocaklarının idaresi imparatorlu
ğun diğer eyaletlerine göre farklı olmuş
tur. Bunlar salyaneli ve müstesna eya
letlerdi. İdari bakımdan olduğu kadar 
vergi yükümlülükleri yönünden de fark
lı uygulamaya tabi idiler. Coğrafi bakım

dan merkeze uzaklıkları, bulundukları 

özel şartlar. halkının kısmen göçebe ve 
aşiretler halinde olması, mezhep farklı 

lıkları (halk ve göçebeler Maliki. Osmanlı 
yönetici ve askerleri Hanefı) , hıristiyan ül
kelerle savaş durumu bunda rol oyna
yan unsurlardı. Birer beylerbeyi tarafın 

dan idare edilen Tunus, Trablusgarp ve 
Cezayir'de tirnar sistemi uygulanma
maktaydı. Fetihten sonra her beylerbe
yilikte yeniçerilerden belli sayıda mu
hafız gücü görevlendirildi. Bunlar Garp 
ocaklarının ilk askeri nüvesini teşkil et
tiler. Ayrıca deniz savaşları ve kıyıların 

güvenliğini sağlamak, daimi deniz sefer
lerinde bulunmak üzere denizci leventler
den oluşan ve "reis taifesi" denen kap
tanların kumandasında güçlü donanma
lar kuruldu. Garp ocaklarının donanma
ları Akdeniz'de en büyük deniz savaşla

rını ve gazalarını gerçekleştirdiler. 

Ocakların idaresinde paşa divanı, yeni
çeri ağasının başkanlığında ağa veya ye
niçeri divanı önemli görevler yapardı. Öte 
yandan çeşitli esnaf teşekkülleri ve onla
rın eminleri vardı . Zamanla beylerbeyile
rin idaresi zayıfladı. Yeniçeriler, reis taife
si, dayı ve bey denilen yeni bazı görevliler 
güç kazandı. Bunlar siyasi otoriteyi ele 
geçirdiler. Garp ocaklarında yönetim ba
kımından zamanla farklılıklar meydana 
geldi. Askeri güçlerin klasik beylerbeyilik 
sistemini sona erdirmeleri sırasındaki ik
tidar mücadeleleri idari zaafa yol açtı. 

Garp ocaklarının en büyük faaliyetleri 
korsanlık ve deniz ticaretiydi. Bu saye
de özellikle XVI ve XVII. yüzyıllarda zen
ginleştiler. Bu zenginlik şehirlerde ken
dini gösterdi; şehirler gelişti, imar faa
liyetleri arttı , kültürel ilerleme sağlandı. 
Zamanla korsanlık gelirlerinin azalması, 

Avrupa devletleri ve donanmalarının Ak
deniz' de etkilerinin artması sonucunda 
ocaklar yeni dünya siyasetine uyum sağ

layamadılar. Korkusuz bazı denizciler 
Sebte (Ceuta) Bağazı'nı aşarak Atlas Ok
yanusu'na çıktılar. ingiltere, Danimarka, 
İzlanda kıyılarına , bazı adalara seferler 
yaptılar. Menkıbeleri leventler ve halk 
arasında dilden dile dolaştı. XVI. yüzyıl
da Küçük Murad Reis, XVIIl. yüzyılda ise 
Reis Hamidu bunların en meşhurlarıdır. 

Garp ocaklarında 300 yıldan fazla sü
ren Osmanlı hakimiyeti döneminde Os-
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GARP OCAKLARI 

manlı uygarlığının siyasi, kültürel, aske
ri ve ekonomik özellikleri bu ülkelerde 
yayıldı ve her alanda önemli gelişmeler 
sağlandı. Garp ocaklarının halkı genel
likle Arap ve Serberi asıllıydı. Bunlara 
XV. yüzyılın sonlarında ve XVI. yüzyılda 
İspanya'dan göçe zorlanan Endülüslü 
müslümanlar ve yahudiler katıldılar. En
dülüslü müslümanlar yeni bir medeni
yet anlayışı getirirken Türk fatihler de 
idareci, asker, din adamı olarak etkile
rini gösterdiler. XVIII. yüzyılda kurulma
ya başlayan Avrupalı devletlerin koloni
leri XIX. yüzyılda arttı. Genellikle İspan
yollar, Fransızlar, Maltahlar ve İtalyan
lar hıristiyan kolanisini teşkil ederler ve 
ticaretle uğraşırlardı. 

Garp ocaklarının askeri gücünü baş
langıçta, iki üç yılda bir değiştirilmek 
üzere merkezden gönderilen yeniçeriler 
ve leventler oluştururdu. Burada mer
kezdeki Yeniçeri Ocağı'na benzer askeri 
ocaklar kuruldu. Zamanla merkezden 
yeniçeri gönderme işi durdu. Yavuz Sul
tan Selim'in fermanına dayanılarak her 
ocağın ihtiyacına göre Anadolu'dan, Ru
meli'den, adalardan yeni asker yazma 
ve bunları Garp ocaklarına getirterek 
yetiştirme usulü ortaya çıktı. Çünkü sa
vaşlarda verilen büyük kayıplar asker 
ihtiyacını arttırdı. Garp ocaklarının as
ker ihtiyacını gidermek için esirlerden 
de faydalanıldı. İslamiyet'i kabul eden 
bu esirlerden geniş ölçüde asker alın

makla birlikte bunda pek başarı sağla
namadı . Yine de Anadolu ve adalardan 
getirilen Türkler'den istifade edildi. Ay
rıca Garp ocaklarında merkezdeki ye
niçeri ocaklarının aksine Türk menşeli 
olanların devşirilmesine özel bir önem 
verildi. Devşirilen askerlerin çoğunluğu 
Anadolu'nun kıyı şeridinden Türk çocuk
larıydı. Leventler de böyleydi. Bunların 
Garp ocaklarına taşınması için yabancı 
gemilerin kira ile tutulduğu bilinmekte
dir. Askeri ocaklarda disiplin sıkı olup 
yeteneği olan her asker en üst maka
ma kadar çıkabilirdi. Bugün Cezayir, Tu
nus ve Libya arşivlerinde mevcut asker 
tahrir ve maaş defterlerinde ve askeri 
kışla odalarında Bayındırlı, Kazdağlı, İz
mirli, Tokatlı, Karamanlı, Sinoplu, Rodos
lu, Manisalı, Karsh vb. askerlerin men
şelerini bildiren kayıtlar bulunmaktadır. 
Bazı yöneticilerin isimleri de (ibrahim Ro
doslu, Mehmed Laz, Menteşeli gibi) onların 
menşeini göstermektedir. Cezayir Beylik 
Arşivi'ndeki "Defter-i Teşrifat"ta Cezayir 
Yeniçeri Ocağı' nın idaresi ve çalışmaları 
en ince ayrıntılarına kadar kaydedilmiş-

384 

tir. Bunun Fransızca neşri de yapılmıştır 
(A. Devoulx, Tachri{at, Cezayir 1853). 

Garp ocaklarına asker devşirilmesi ba
zan her yıl , bazan da ihtiyaca göre bir
kaç yılda bir yapılırdı . Bilhassa İzmir'de 
Cezayir Ham'ndaki Ocak kahyalan bu iş
le görevliydiler. Ocağa katılmak, asker 
veya levent olmak birçok gencin hayal 
ettiği şerefli bir meslekti. Yeniçeriler şe
hir korumasında, vergi toplamada, ayak
lanmaları bastırmada ve ülkeyi koruma
da görev alırlardı. Yeniçeriler ve levent
terin yerli kadınlarla evlenmesinden do
ğan ve " kuloğulları" denilen nesil Garp 
ocaklarında sosyal bir tabaka olarak te
mayüz etti. Kuloğulları sosyal hayatın 

birçok alanında etkili hizmetlerde bu
lundular. Garp ocaklarında askerlerin 
evlenmesi genelde tasvip edilmezdi. Ev
lenen asker kışlada kalamaz ve bekar
lara her gün verilen dört sornun ekmek 
hakkını kaybederdi. Ayrıca evlenen kişi
nin yükselme şansı azalırdı. Özellikle Ce
zayir'de yönetimin ocağın dışına çıkma
ması için son derece dikkatli davranılır
dı. Cezayir'de kuloğullarının merkezi ida
reyi ele geçirme teşebbüsleri başarısız 
kalmıştır. Buna karşılık Tunus ve Trab
lusgarp'ta kuloğulları daha yüksek mev
kilere çıkabildiler, hatta mahalli hane
danlar kurup ülkeyi yönettiler. Cezayir'
de Fransız işgaline karşı 1830-1837 yıl
larında savaşan Konstantin Beyi Ahmed 
Bey bir kuloğluydu. Garp ocaklarını isti
la eden sömürgeci devletlerin siyaseti 
sonucu Anadolu ile bağlarının kesilmesi 
sebebiyle Cezayir ve Tunus'taki kuloğul
ları Türklük'lerini unuttular. Garp ocak
larında çeşitli tarihlerde farklı sayıda 

Türk askeri gücü bulunmuştur. Tahmin
lere göre bu sayı Cezayir'de 15-20.000, 
Tunus'ta 6-8000, Trablusgarp'ta 6000 
civarındaydı. Ocakların disiplini ve güç
lü yönetimi Osmanlı hakimiyetinin de
vamlılığını sağlamıştır. 1830'da Fransa'
nın Cezayir'i işgali üzerine bekar yeni
çeriler gemilerle Anadolu'ya ve adalara, 
İzmir ve Girit' e gönderilmiştir. 

Tunus ve Trablusgarp'ta XVIII. yüzyılın 
başından itibaren birer mahalli hanedan 
kurulduğu halde Cezayir'de 1671'den iti
baren seçimle iş başına gelen ve tayin
leri İstanbul'ca onaylanan dayılar iktida
ra sahip çıktılar. 170S'ten itibaren Tu
nus'a HüseynTier, 1711'den sonra Trab
lusgarp'a Karamantı aileleri hakim oldu. 

Garp ocaklarının en önemli güçlerin
den birini kuwetli donanmaları teşkil 

ederdi. En büyük donanmaya sahip olan 
Cezayir'di. Denizciler sahil kesimlerinde 

ve limanlarda oturur, yeniçerilere karış
maz, ayrı bir ocak halinde mesleklerini 
icra ederlerdi. Garp ocaklarının donan
maları Osmanlı donanmasının bir par
çasından ibaretti. Bunlar kaptan - ı der
yaya bağlı idiler. Akdeniz'deki savaşlar
da her ocak kendi imkanları ölçüsünde 
donanma-yı hümayuna katılır ve gaza 
ederdi. Bu durum XIX. yüzyılın sonları
na kadar sürmüştür. Tunus, Cezayir do
nanmaları 1827 Navarin Savaşı'na katıl

dı. Garp ocakları daima hıristiyan do
nanmalarının hücumuna maruz bulun
duklarından güçlü donanma tertibine 
önem vermişlerdir. 

Osmanlı padişahının hakimiyeti Garp 
ocaklarında her zaman geçerli idi ve sul
tan aynı zamanda halife olarak bütün 
müslümanlar nezdinde itibar sahibiydi. 
Hutbe Osmanlı sultanı adına okunur, 
paralar onun narnma basılırdı. Beyler
beyi veya paşalar, daha sonra da dayı
lar sadece bu eyaletlerin yöneticileri de
ğil aynı zamanda oralarda sultanın tem
silcileri idiler. Beylerbeyi veya dayı sivil 
ve askeri yöneticilerin başıydı. Garp ocak
larının yöneticileri fermanla tayin edilir 
ve görevleri yenilendikçe ibka veya tak
rir (mukarrername) fermanı gönderilirdi. 
Her eyaJet belli bir vergi öderdi. Zaman
la bu vergi hediye şekline dönüştü. Eya
lete beylerbeyi, bey veya dayı tayinle
rinde İstanbul'a sultana hediyeler su
nulur, kendilerine de karşılığı gönderi
lirdi. Savaş zamanlarında Garp ocakları
nın donanmaları ve ihtiyaca göre kara 
kuwetleri Osmanlı ordusu yanında yer 
alırdı. Ancak bunlar bağımsız hareket 
etmekte ve antlaşma yapmakta serbest
tiler. Garp ocakları valilerinin İstanbul'da 
Divan-ı Hümayun veya Babıali nezdinde 
"kapı kethüdası" yahut "kapı ağası" deni
len idari temsilcileri bulunur, aradaki ir
tibat bu görevlilerle sağlanırdı. Bunlar 
Osmanlı Devleti tarafından tayin edilmiş 
birer memur olup maaşlarını Cezayir, Tu
nus, Trablusgarp eyaletinden alırlardı. Sa
dece idari meseleleri çözmeye çalışan bu 
temsilcilerin diplomatik bir rolü yoktu. 

Garp ocaklarının halkı Maliki mezhe
bine mensuptu. Haneff mezhebi IX. yüz
yılda Kayrevan'da siyasi seçkin tabaka 
tarafından kabul edilmiş ve yayılmıştı. 
Osmanlılar'ın Kuzey Afrika eyaletlerine 
gelişleriyle birlikte dini bakımdan Hane
filik resmen ön sıraya geçti. Osmanlı 

askerleri, bürokratları ve ulema sınıfı 

Haneff mezhebine mensuptular. İslami
yet'i kabul edenler hıristiyansa doğru
dan Haneff mezhebine giriyor, ihtida 



eden yahudiler ise mecburi olarak Ma
liki oluyordu. Garp ocakları halkından 

da Hanefi mezhebine geçenler olmuş
tur. Hanefiler ihtiyaçlarına göre cami, 
medrese ve vakıflar tesis ettiler. Tunus'
ta Hüseyniler döneminde Hanefi ve Ma
liki müftüleri en yüksek dini ve kazai 
otoriteler olup Hanefi müftüsü "şeyhü
lislam" adıyla protokolda daha ileridey
di. Burada Hanefi ve Maliki mahkeme
leri de kurulmuştu. 

Garp ocaklarının arazisi geniş oldu
ğundan kıyıların dışında asayiş ve gü
venliğin sağlanması önemli bir husustu. 
Türkler bunu temin etmek için Mehazin 
denilen bazı imtiyazlı kabileleri vergiden 
muaf tutarak vergi mükellefi kabileleri 
itaat altında bulundurdular. Bu arada 
kabileler arası çekişmelerden de fayda
landılar. Halk üzerinde dini etkileri olan 
Murabıtlar'la iyi geçindiler ve onlara say
gı gösterdiler. Göçebe kabilelerden ver
gi toplamak zor olduğundan her yıl ilk
bahar ve sonbaharda askeri birlikler ver
gi toplamaya gönderilirdi. Vergi ama
cıyla ülke içlerine ve özellikle çöle ve gö
çebe kabileleri arasına yapılan bu önemli 
seferler "mahalle" veya "mahalle-i man
süre" adıyla anılırdı. 

Arapça yaygın dil olmakla beraber Garp 
ocaklarında siyasi alanda Türkçe önem 
kazandı. istanbul ile yazışmalar Türkçe 
yapılıyordu. 1629'da Tunus'taki Fransız 
konsolosu ülkesinden mesajların Türkçe 
gönderilmesini istiyor, bu takdirde say
gı ile karşılanacağını belirtiyordu. Garp 
ocaklarının yabancı devletlerle yaptıkları 
antlaşmalar da Türkçe kaleme alınıyor
du. Bu durum XIX. yüzyıl başlarına kadar 
sürdü. Fransa ve Tunus arasında Türk
çe akdedilen son antlaşmalar Mayıs ve 
Kasım 1824 tarihlidir. Tunus ve ingiltere 
arasında son Türkçe antlaşma ise 1816 
yılında yapıldı. Tunus'ta Ahmed Paşa'dan 
itibaren istanbul ile yazışmalarda Arap
ça kullanılmaya başlandı (1838) . Osman
lı başşehrinde bu konu üzerinde fazla 
durulmadıysa da Tunus'ta bağımsızlığa 
giden bir unsur olarak değerlendirildi. 
Esasen daha önce de istanbul'a özellik
le "mazhar" tarzında belgelerin Arapça 
gönderildiği bilinmektedir. 

Türkçe askeri ocakların maaş defter
lerinde, asker alımı kayıtlarında, vakıf
larda ve günlük hayatta çeşitli sanat ve 
meslek dallarında geniş ölçüde hakim
di. Yönetim ve askerlikten yemek kül
türüne kadar geniş bir çerçevede Os
manlı medeniyetinin tesirleri günümü
ze kadar sürmüştür. "Bey" ve "dayı" gi-

bi kelimeler, Tunus ve Cezayir'in yöneti
cilerini ifade eden terimler olarak siyasi 
literatüre geçmiştir. 

Garp ocaklarında özellikle yeniçeriler 
ve denizciler arasında birçok halk şairi 
yetişmiştir. Akdeniz'de, Cezayir ve Tu
nus'ta birçok kahramanlık destanlarını 
Türk halk şairleri şiirlerinde terennüm 
etmişler ve günümüze zengin bir ede
biyat ürünü bırakmışlardır. Mağribli halk 
şairlerinin eserlerinde fetih ve mücade
le dönemlerinin şevkini , son dönemin 
hezimet ve çözülme tarihine ait safha
ların çeşitli cephelerini ve hüznünü bul
mak mümkündür. Devlete, iradeye, bil
giye, teşkilata, cesarete, feragate, ah
lak ve imana bağlı birçok değerler bu 
eserlerde yer alır. Çırpanlı, Geda Muslu, 
Benli Ali, Kara Hamza, Nakdi, Mağriblioğ
lu, Kuloğlu, Derviş Ali gibi isimler bunla
rın en tanınmışlarıdır. Bu edebi ürünler
de vatan hasreti geniş olarak yer alır. 

Bu dönemde resmi kayıtlar, sultanla
rın fermanları, antlaşma metinleri, elde 
edilen ganimetler. vergilere dair kayıtlar 
arşivlerde titizlikle korundu. Garp ocak
ları zamanında yapılan yazışmalardan, 

mahalli yönetim ve askeri ocakların iaşe, 
ibate, maaş ve asker alımıyla ilgili bir
çok Türkçe kayıtları ihtiva eden belge 
ve defterler günümüzde Cezayir, Tunus 
ve Libya Devlet arşivlerinin önemli böl
lümlerini oluşturmaktadır. Tunus'taki 
Türkçe belgelerin katalogu Fransız Tür
kologu R. Mantran tarafından yayımlan
dığı gibi (Jnuentaire des documents d'ar

chives turcs au Dar al-Bey, Paris 1961), Ce
zayir Milli Arşivi'ndeki Türkçe ve Arap
ça defterlerin envanteri de Tunuslu ta
rihçi Abdülcelil Temimi'nin gayretiyle ilim 
alemine sunulmuştur (Sommaire des re

gistres arabes et turcs d'Alger, Tu n is 1979). 
Garp eyaletlerinin Osmanlı dönemi tari
hi için Osmanlı arşivleri yanında Kuzey 
Afrika ülkelerinin arşivlerinin , Türkçe ve 
Arapça belgelerin titizlikle araştırılması 
gerekmektedir. Garp ocakları dönemin
de bu bölgelerde birer arşivin teşekkül 
etmesi, zamanın ve istilacı devletlerin 
şuurlu tahriplerine rağmen bazı tarihi 
kaynakların günümüze kadar ulaşabil
mesi Osmanlı döneminde düzenli işle

yen bürokratik sistemin bir sonucudur. 

Garp eyaletlerinde Osmanlı bürokrat, 
ulema ve müderrislerinin yazdıkları ba
zı Türkçe eserler bugün Cezayir, Tunus, 
Libya Milli kütüphanelerinde bulunmak
tadır. Bu eserler, Türkçe'nin Garp ocak
larında yayılma sürecinin ve aşamaları
nın delilleridir (Şeker, DokU2 Eylül Üniuer-

GARP OCAKLARI 

sitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, ll 119851. 
S . 105-122) 

Garp ocaklarının elden çıkmasından 
sonra Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'
tan birçok Türk, kuloğlu ve müslüman 
Arap diğer Osmanlı ülkelerine göç et
miştir. Özellikle Cezayirliler ve Tunuslu
lar istanbul, Şam, Beyrut, Kahire, İsken
deriye, Yafa, Akka gibi şehirlerde büyük 
göçmen kolonileri teşkil ettiler. Fransa 
ve İtalya yönetimleri bu göçlerle uğraş
mak zorunda kalmıştır. Siyasi ve askeri 
kadrolardan birçok önemli şahsiyet Os
manlı merkezine giderek ülkelerinin ge
leceği ve istilacılar hakkında görüş bil
dirmiş ve çözüm yolları aramıştır. Bu va
tan severlerin bir kısmı devlet hizmetin
de istihdam edilmiştir (Bardin, tür. yer.) . 

Türk hakimiyeti devrinin Kuzey Afri
ka eyaletleri için ilerleme ve teşkilatlan
ma açısından "karanlık" bir dönem ol
duğu yolundaki iddialar isabetli değil

dir. Türkler bu ülkelere istilacı ve kültür
lerini empoze edici bir siyasetle gitme
dikleri gibi yerli yönetimlere idari özerk
lik tanımışlar. mahalli kültürün gelişme
sine yardımcı olmuşlardır. İslamiyet her 
iki unsuru birbirine kaynaştırıcı bir rol 
oynamış, karşılıklı etkilenme sonucu Türk 
askerlerinin, bürokrat, din adamı ve tüc
carlarının sayesinde Garp ocaklarında 

Türk kültürü yayılmıştır. Bugün Kuzey 
Afrika Türk sanatından ve etkisinden 
söz edilebilmektedir. Türkler cami, çeş
me, medrese, kışla, köprü, hastahane, 
su yolu, tersane, darphane, kütüphane 
gibi hayır müesseselerini Garp ocakları
nın çeşitli şehirlerinde inşa etmişlerdir. 

Vehran'da Hasan Camii, Cezayir'de Ke
çova Camii, Tunus'ta Yusuf Dayı ve Ham
müde Paşa camileri, Trablusgarp'ta Ah
med Paşa ve Turgut Paşa camileri bun
ların en önemlileridir. Tunus'ta Osman 
Dayı, Yusuf Dayı ve Ali Paşa büyük kü
tüphane kurucuları olarak şöhret ka
zanmışlardır. Mezar taşlarından kale, 
hisar, çeşme kitabelerine kadar binler
ce tarihi belge Garp ocaklarında Türk 
medeniyetinin zenginliğini ortaya ko
yar. Müzik, giyim ve yemek kültüründe 
de Türkler'in geniş etkisi olmuştur. 
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GARPLIIAŞMA 

(bk. BATILHAŞMA). 

GARSÜNNİ'ME 

( ~\'--"".):-) 

Ebü'l -Hasen Muhammed b. Hilal 
b. Muhassin es-Sabi' 

(ö. 480 / 1088) 

Selçuklu tarihçisi. 

416 ( 1 025) yılında doğdu. Değerli alim
lerin yetiştiği Sabl ailesine mensuptur. 
Babası meşhur tarihçi Hilal b. Muhassin 
es-Sabl hayatının sonlarına doğru İsla
miyet'i kabul etti. Halifelerden gördüğü 
iyiliklere karşı bir şükran ifadesi olmak 
üzere oğlu Muhammed'e Garsünni'me 
lakabını verdi. Garsünni'me, babasından 
ve Ebü Ali b. Sactan'dan dini ilimler ya
nında tarih, edebiyat ve inşa dersleri al
dı. Babasından miras kalan 12.000 di
narla ticaret hayatına atıldı ve servet sa
hibi oldu. Daha sonra Halife Kaim- Biem
rillah'ın dikkatini çeken Garsünni'me çok 
geçmeden mvanü 'l-inşa'ya katip olarak 
tayin edildi. 

Garsünni'me, Bağdat'ın batı yakasında 
İbn Ebü Avf sokağında kurduğu kütüp
haneye çeşitli ilimiere dair 1 000 kadar 
kitap vakfetti. Bu kütüphane alimierin ve 
öğrencilerin devam ettiği, çeşitli manaza
ra ve münakaşaların yapıldığı bir yerdi. 
Fakat buraya memur olarak tayin ettiği 
İbnü'l-Aksasf el-Alevf, Nizarniye Medre
sesi'nin kurulmasından sonra böyle bir 
kütüphaneye ihtiyaç olmadığı nı söyleye
rek kitapları satmış ve rivayete göre pa
rasını da fakiriere dağıtmıştır. 

Büyük Selçuklular'ın Bağdat'a girerek 
Büveyhl hakimiyetine son verdikleri sı

rada ( 1 055) siyasf olayların içinde yer 
almayan Garsünni'me bu olayları göz
lemleyip kaydetti. Garsünni'me Zilkade 
480'de (Mart 1088) Bağdat'ta vefat etti. 
Naaşı önce İbn Ebü Avf sokağındaki evi
ne defnedildi, daha sonra Küfe'deki Meş
hed-i All'ye nakledildL 

Eserleri. 1. cUyunü't-tevc'irfl]. Garsün
ni'me bu eseri, babasının 360-447 (970-
1 055) yılları arasındaki olayları ihtiva 
eden et- Tc'irfl] 'ine zeyil olarak kaleme 
almıştır. 448 -479 ( 1056-1 086) yılları 

olaylarının anlatıldığı eser günümüze in
tikal etmemiştir. Bilhassa Selçuklular 
tarihi bakımından önemli bir kaynak olan 
cUyunü't-tevc'irfl]'i Ebü'l-Ferec İbnü'l
Cevzf el-Muntazam'ında, tarunu Sıbt İb
nü'l-Cevzf de Mir'atü'z-zamc'in'da kay-


