
CEZAYiR 

Cezayir şehri ülkenin en büyük eko
nomik metropolüdür. Endüstri sektörün
de çalışan iş gücünün o/o 30'u buradadır. 
40.000 kişinin istihdam edildiği küçük 
ve orta ölçekli endüstri, yer yer rahatsız 
edici bir biçimde şehrin dokusuyla bü
tünleşmiştir. Yeni endüstri faaliyetleri 
ya şehir dokusunun kenarlarında, ya Ruy
be Regaye ·deki büyük endüstri bölge
sinde, ya da son derece basit şekilde pro
jelendirilmiş orta kırsal alanda toplan
mıştır. Milli kuruluşların çok sayıda sos
yal konutu da buradadır. Petrol dışında 
yıllık 5,5 milyon ton yük kapasiteli lima
nı ülkenin ticari faaliyetleri için hayatı 
öneme sahiptir. Suranın hinteriandı Sah
ra'ya kadar uzanmaktadır. Cezayir'de çe
şitli faaliyetlerin yoğunlaşması. iş gücü
nün etkili biçimde toplanmasına sebep 
olmuştur. Ülkede yönetimdeki görevli
lerin o/o 20'si, hizmetlerdekilerin o/o 25'i, 
tıp alanındakilerin % 42'si, ayrıca tele
fonların Ofo 45'i bu şehirdedir. 

Yöneticiler 1969-1983 arasında şehir
leşme planlarını uygulamaya koyarak 
şehrin plansız gelişmesini denetim altı
na almaya çalıştılar. Bu konudaki iki ay
rı teşebbüste de başarı sağlanamadı. 

Cezayir nüfusunun düzenlenmesiyle ge
nel ve yönlendirme konularındaki plan 
1975'te kabul edildi. Bu plan. Cezayir'in 
genişlemesinin bir bölge çerçevesinde 
organize edilmesini ve yeni merkezler 
kurularak başşehre yeniden biçim veril
mesini öngörüyordu. Fakat gerekli mal
zemenin ve alt yapının yokluğu sebebiy
le bu plan uygulanamadı ve 1979'da bun
dan resmen vazgeçildi. 1980'de önceki 
projenin yerine konulan bir başka proje 
de başarısız oldu. 

Konut problemi de büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Binalar eski ve yetersizdir. 
Yöneticiler 1980'li yıllarda 50.000 ko
nut inşa etmek üzere geniş bir progra
mı uygulamaya koyarak krizi atiatmayı 
denediler. Başşehrin kenarında Şeraje'
den Harraş'a kadar uzanan şehirleşme 
alanı bu amaç için ayrıldı. Kamu imkan
larını aşan ve pahalı olan bu teşebbüs 
zamanında bitirilemediğinden nüfusun 
yoksul kesimi şehrin kenarına itilmiş ve 
siteler halinde şahsi inşaatlar yoğunlaş
mıştır. Yöneticiler faaliyetlerini eski şe
hir dokusunun yeniden oluşturulmasına 
yöneltmişlerdir. Örnek olarak Sahil'in yük
seklikleri üzerinde tamamlanan Riyazül
feth gösterilebilir. Bu faaliyet, körfez kı
yısından altta kalan Hama mahallesinin 
düzenlenmesiyle birlikte yürütülmekte
dir. Burada kamuya ayrılmış olan 18 hek-
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tarlık bir alan üzerinde yeni millet mec
lisi binası. kongre sarayı, milletlerarası 
otel gibi yapılar inşa edilmiştir. Böylece 
ülkenin yeni siyası merkezi tamamlan
mıştır. Bu arada gecekonduların orta
dan kaldırılması için de çalışmalar yapıl
maktadır. Buna karşılık Kasbe'nin tarihi 
ve kültürel bir merkez haline getirilme
si için başlatılan iyileştirme çalışmaları 
başarılı olmadı. 

Şehirde ulaşım şebekesinin düzenlen
mesi son yıllara kalmış olup bu alandaki 
önemli faaliyetleri iki büyük arter oluş
turur: bunlardan biri kıyı boyunca uza
nan otoyol, diğeri Sahil'in yükseklikleri 
üzerindeki yol genişletme çalışmasıdır. 
ikisi arasındaki zorunlu içiçe geçişler ve 
birleşmeler havaalanına ve çevreye giri
şi kolaylaştırmıştır. Buna karşılık yı ğı lma 
sebebiyle içerideki trafik akışının zor
lukları, alanın baskıları ve yolların yeter
sizliği sebebiyle büyük sıkıntılar mevcut
tur. Buna çözüm olacak metro inşa pro
jesi ise ertelenmiştir. 
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Osmanlı idari teşkilatında 
XVI. yüzyılda kurulan bir eyalet. 
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Osmanlılar'ın Ege denizine açılarak 

adaları ele geçirmeye başlamaları idari 
bazı meseleleri de beraberinde getir
mişti. Çünkü Umni, Midilli, Eğriboz gibi 
yüzölçümü büyük adaların alınmasından 
sonra Rodos ve istanköy'ün de ilhakı ile 
hakimiyet sahası oldukça genişlemişti. 
O zamana kadar Gelibolu sancak beyi 
veya derya beyleri tarafından idare edi
len donanmanın başına Barbaros Hay
reddin Paşa'nın getirilmesinden sonra 
yeni bir idari düzenleme yapıldı. 1 533 yı
lında Cezayir Beylerbeyiliği kuruldu. Bu 

makam hem Kuzey Afrika hem de Ege 
adalarının idaresini içine alıyordu. Sura
ların gelir kaynakları kaptanpaşa sıfatı 
ile Hayreddin Paşa'ya bırakılmıştı. Onun 
ölümünden sonra muhtemelen Cezayir-i 
Garb ile Cezayir-i Bahr-i Sefıd tabirleri 
ayrı ayrı kullanılmaya başlandı. 

XVI. yüzyıl başlarına ait Osmanlı idari 
teşkilatını gösteren listelerde adı geç
memekle birlikte buranın Gelibolu mer
kez olmak üzere bir eyaJet halinde teş
kilatlanması 1 S33'ten sonra oldu. 1 568-
1574 tarihli listelerde Cezayir-i Bahr-i 
Sefid veya Kaptanpaşa eyaJetinin yedi 
idari birime ayrıldığı görülmektedir. Bun
lar Gelibolu, Eğriboz, Karlı-ili, inebahtı, 
Rodos, Midilli, Sakız ve Cezayir-i Mağ
rib'den ibaretti. Daha sonraki listelere 
göre Cezayir-i Mağrib, Midilli ve Sakız 
eyaJet içinde gösterilmezken buraya Mi
zistre, Koca -eli, Biga, i zmir ve civa rı nı 
ihtiva eden Sığla sancakları bağlanmış
tı. XVII. yüzyıl ortalarına ait listelerde ise 
Koca- eli yer almıyor, buna karşılık Sa
kız, Nakşa ve Mehdiye eyalete dahil bu
lunuyordu. Bu listelere göre eyaletin on 
sancağı has*, üçü ise sa.lyane*liydi. Sal
yaneliler Sakız, Nakşa ve Mehdiye idi. · 

Eyaletin merkezi Gelibolu'ydu. Bura
dan elde edilen gelirlerin bir kısmı kap
tanpaşaya aitti. Bunun yanında Eğriboz 
ve Midilli adalarının gelirleri ve ayrıca 

Sakız adasının ödediği yıllık peşin vergi 
de buraya gönderilirdi. 1 537-1540 yılları 
arasında cereyan eden Venedik Savaşı'n
dan sonra Ege adalarının büyük bir kıs
mı ele geçirildi ve bu durum 20 Kasım 
1 540 tarihli muahede ile tasdik edildi. 
Sakız adası da 1 566 yılında Cenova Cum
huriyeti'ne bağlı idarenin elinden alına
rak eyalete bağlanmıştı. Yalnız Tine ada
sı 171 S yılına kadar alınamadı. Adaların 
her birisinin gelir durumu ve nüfusu için 
tahrir*ler yapıldı. 

Adaların idaresinde zaman zaman zor
luk çekildi. Kaçma ve saklanma imkan
larının elverişli olması sebebiyle korsan
lar rahatlıkla faaliyetlerini sürdürdüler. 
Girit Har bi sırasında ( 164 5-1669) bu yö
rede dört önemli deniz savaşı oldu. Ve
nedik Cumhuriyeti donanmasını bu su
larda yoğunlaştırdı. Ancak Türkler'in as
ker ve malzeme sevki hiçbir zaman dur
madı. Türk denizciler başarısızlıklardan 
yılınayıp her savaş sonunda durumu leh
lerine çevirdiler. Bu başarılarını Mora sa
vaşları sırasında da gösterdiler, Girit 
adası civarında kalan son üç üssü ve Ti
ne adasını da elde ettiler. Bazı devlet
lerden cesaret alan deniz korsan ve hay-



dutları da Sa kız gibi zengin gelir kay
naklı adalara baskınlar yaptılar. Osman
lı Devleti idari yönden kolaylık sağlamak 
için bazı düzenlemelerde bulundu. 

Gelibolu XIX. yüzyıla kadar merkez ol
ma özelliğini korudu. Tanzimat'tan son
ra ise sürekli yeni düzenlemelere sah
ne oldu. Bu sırada Biga merkez olmak 
üzere Rodos, Midilli, Sakız ve istanköy 
adaları eyalete dahil bulunuyordu. Ayrı
ca bir ara Kıbrıs adası da eyalete bağ
l a ndı , Biga sancağı da Hüdavendigar'a 
nakledildL Eyalet, 1876'da Sakız ve Ro
dos en önemli merkez olmak üzere Boz
caada, Limni, Midilli, imroz, istanköy ve 
Meis'ten meydana geliyordu. Bu adalar 
genellikle gemilerin iaşesini temin bakı
mından büyük faydalar sağlamakta ve 
bir deniz menzili görevi üstlenmektey
diler. Sakız adasında kurulan gemi ta
mir merkezinde çeşitli boydaki gemiler 
kalafata çekiliyordu. Sonradan Oniki Ada 
diye adlandırılan Rodos ve civarındaki
ler ise stratejik önem taşıyorlardı. 

Osmanlılar diğer yerlerdeki sürgün 
siyasetini bu adalarda uygulamadıkları 
gibi yerli Ortodoks halkı dini ayinlerinde 
serbest bıraktılar, kilise ve manastırla
rına da dokunmadılar. Batı kaynakların
da yer alan, adaların tenhalaştırıldığı id
diasına karşılık belirli bir koruma siya
setinin uygulandığı. tetkike açılan arşiv 
kaynaklarından anlaşılmaktadır. Adala
rın büyük bir çoğunluğunda kadılar gö
rev yaparlardı. iskelelerde ise amil veya 
eminler bulunurdu. Bunlar iskeieiere uğ
rayan gemilerin vergi vermeden kaçma
larını engellemeye çalışırlar ve gümrük 
vergilerini toplarlardı. Ayrıca buralarda
ki kaleler her zaman güçlü tutulur, as
ker ve muhafız bakımından desteklenir
di. Türkçe bilmeyenler için tercümanlar 
hizmete hazır bulunurdu. Ticaret hacmi 
geniş ada ve iskelelerde konsolos bu
lundurmak isteyen Batı ülkeleri için Os
manlı Devleti izin vermekte güçlük çı

karmazdı. 

XIX. yüzyılda adalarda çoğalan nüfu
sun beslenmesi için buraların mahsulü 
yetersiz kalınca ada sakinlerinin büyük 
bir kısmı Anadolu topraklarına göç etti. 
Yunan bağımsızlık hareketi adalarda et
kili olmadı. Mahalli bir iki hadise dışın
da Ortodokslar arasında , Katalik mez
hebine mensup Avrupalı korsaniara kar
şı kendilerini koruyan Osmanlı Devleti'n
den herhangi bir ayrılma hareketi görül
medi. Adalar ahalisi, Anadolu içlerinden 
gelen tahıl vb. ziraat ürünlerinin Avrupa 
pazarlarına satılmasında aracılık yapa-

rak zenginleştiler. Çoğu Barak ve Aydın
lanma dönemlerinde Avrupa üniversitele
rine gidip tahsil gördüler. ista11bul'a ge
lenlerin sayısı ise azdı. Sakız adasından 
gelip istanbul'a yerleşenler ada ürünle
rini tanıttılar. Ada menşeli Ortodokslar 
istanbul folklorunda özel bir yer tut
maktadır. Katalik mezhebini benimse
yenler arasında izmir'e yerleşmeyi se
çenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı . Ak
deniz ticaret tarihinde özel bir yer tutan 
esir ticareti bu adalarda oldukça canlı 

idi. 

1908'de Rodos, Midilli , Sakız ve Lim
ni'yi içine alan Cezayir-i Bahr-i Sefid, Bal
kan Harbi mağlübiyeti ve arkasından ge
len ı. Dünya Savaşı bozgunu üzerine da
ğıldı. Bu sırada Oniki Ada ile Çanakkale 
Bağazı önlerinde bulunan imroz (Gökçe
ada) ve Bozcaada Osmanlılar' ın elinden 
çıkmıştı. Lozan Barış Konferansı'nda çe
tin görüşmelere sebep olan bu adalar 
daha sonra Türkiye 'ye bırakıldı. içinde 
yaşayan Ortodoks mezhebine mensup 
ahali ise mübadele dışında tutuldu. 
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Osmanlı kaptan - ı deryası 
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" Palabıyık" lakabı ile de anılır. Aslen 
Kafkasyalı olduğu tahmin edilmektedir. 
Küçük yaşta iran sınırında esir alınarak 
Hacı Osman Ağa adlı Tekirdağlı bir tüc
cara satıldı ve onun çocukları ile birlikte 
yetişti. Bir müddet sonra azat edildi ve 
ticaret maksadıyla Tekirdağ'dan uzak
laştı. Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşı
nın devam ettiği 1738'de Yeniçeri Oca
ğı'na kaydoldu ve bazı muharebelere 
katılarak Belgrad ' ın kuşatılması sırasın

da gayret ve cesaretini ispatladı. Daha 
sonra Tekirdağ'a dönerek eski efendisi
nin kızı ile evlendi. 

Hasan Paşa. yiğitlerinin şöhretini duy
duğu Cezayir' e gitmek için yola çıktığın
da. gemisini yabancı bir gemiye rampa 
ederek ele geçirdi ve bu gemiyle Ceza
yir 'e vardı. Cesareti Cezayir dayı*sı ta
rafından takdir edildiğinden. zaptettiği 
gemi kendisine bırakıldığı gibi. işletmek 
üzere bir kahvehane ve bir süre sonra Ti
limsan sancak beyiliği verildi. Fakat şöh
retiyle birlikte muhalifleri de artınca Ce
zayir'de fazla tutunamadı. ispanya ve 
Napali üzerinden istanbul'a geldi. Bu sı-

CezayirliGazi Hasan Paşa 'yı tasvir eden yağl ı boya bir tab
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