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ÖZET

Tarih boyunca insanlar, çeşitli sebeplerle, hediyeleşme etkinliğini aralarında 
gerçekleştirmişlerdir. Hediyelerin özellikleri, devirlerin şartlarına ve toplumların 
yapısına, devletlerin gelenek-göreneklerine ve kimliklerine göre değişmektedir.

Hediyelerin resmî olarak sunuluşu da söz konusudur. Bu tür hediyeleşme 
örneklerine geçmişte olduğu gibi, günümüzde de sıkça rastlanmaktadır.

Devlet adamları arasında resmî olarak gerçekleştirilen “hediyeleşme” 
etkinliklerine, Osmanlılar devrinde de rastlanmaktadır. Bu devirde, hem 
devletlerarası ilişkilerde, hem devlet bünyesindeki eyaletlerde ve devlete bağlı 
(vasal) Hükûmetlerde bu etkinlikler görülmektedir. Eyaletler arasında özellikle 
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika uç sınır bölgelerindeki Garb (Batı) ocaklarında 
zengin “hediyeleşme” örneklerine sahip bulunulmaktadır.

Garb Ocakları, hediyelerini, belli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle Osmanlı 
Devleti hükümdarlarına ve Osmanlı Devleti’nin ileri gelen Hükûmet adamlarına 
takdim etmekteydiler. Onların takdim ettikleri hediyeler, çok çeşitli kalemler 
üzerindendir; miktarları ve özellikleri de sunulan kişilerin durumuna göre 
değişmektedir.

Osmanlı Sultanları tarafından da Garb Ocakları yöneticilerine hediyeler 
ve hil’atler gönderilmekteydi. Bu hediyeleşmeler, Osmanlı sultanları ile Garb 
Ocakları arasındaki bağlılığın, güven tazelemenin, ilginin bir tezahürüdür.

Garb Ocakları hediyelerinin Osmanlı Devleti hükümdarlarına ve ileri gelen 
Hükûmet adamlarına hangi vasıtalılarla nasıl sunulduğu, onlara ne tür hediyelerin 
takdim edildiği, hediyelerin kıymetinin ne olduğu, hangi miktarlarda sunulduğu, 
sorgulanması ve aydınlatılması gereken diğer hususlardandır.
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Tunus, Cezayir, Trablusgarp, hediyeleşme, hediyeler, hediye sunulan kişiler, rüşvet.

* Prof. Dr., Tarih (Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Kuzey Afrika Türk Tarihi, Osmanlı 
Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi), İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. e-posta: iguler@istanbul.edu.tr; ibrahimguler25@hotmail.com



1438

ABSTRACT

Tradition of Exchanging Gifts Among Statesmen in Ottoman 
Bureaucracy:Gifts From OttomanNorth African Provinces

Throughout the history, people have mutually given and taken gifts with 
various reasons. The qualities of the gifts have changed over time in accordance 
with the period’s conditions, the society’s characteristics and social structure, 
administrative traditions and identities. 

It is also an issue of how to officially present gifts. This sort of gifting samples 
seen in today as well as in the past.

The Ottoman Empire also witnesses the custom of official gifting among 
and between statesmen. In this period, gifting is realized both in international 
relations, provinces and vassal governments. Among the provinces, especially in 
Garb Ocaklari, the North Africa frontiers of the Ottoman Empire, had substantial 
examples.

Garb (West) Ocakları presented their gifts to the Ottoman Sultans and 
prominent Ottoman administrators in different times and for various reasons. The 
gifts presented comprise a great variety as well as their qualities and amounts are 
different with regard to the status quo of the people they are presented.

Ottoman Sultans, likewise, sent Garb Ocaklari administrators gifts and hil’at 
(official costume). This tradition of giving and taking gifts was the reflection for 
both sides’ interests, refreshing mutual trust, and profound fidelity. 

Several other issues to put under focus for deeper analysis for the Garb 
Ocaklari gifts are in which ways and conditions the gifts are presented to the 
OttomanSultans and prominent administrators, what kind of gifts are presented, 
the value and the amount of the gifts. 

Key Words: Ottoman Empire, Garb (West) Ocakları, North Africa, Tunisia, 
Algeria, Tripoli, giving and taking gifts, gifts, persons gifts presented, bribery. 

GİRİŞ

İnsanlar arasında “hediyeleşme”, tarafların birbirlerine yakınlaşmalarına, 
dostlukların, sıcak bağların kurulmasına, iş birliklerin gelişmesine imkân sağlayan 
nezaketli bir davranış biçimidir. 

“Hediye”, aslında Arapça kökenli bir kelime olup, Türklerin kullanımına 
İslâm medeniyeti içine dâhil olduktan sonra girmiştir. “Hediye”nin Türkçedeki 
karşılığı “armağan”dır. Arapça “hediye” kelimesinin çoğulu “hedâyâ” olup, çoğu 
zaman konuyla ilgili tarih kaynaklarında; belgelerde ve metinlerde bu şekilde 
geçmektedir. Farsça “pîş-keş” tabiri de “armağan” anlamında kullanılmıştır. 
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“Hediye”, düşünülen saygı duyulan kişinin ilgisini ve düşüncesini kendine 
doğru yönlendirmeyi, böylece arada gittikçe yaklaşan sıcak bir iletişimi 
sağlayabilmeyi hedeflemektedir. 

“Hediye”, taraflarca yani sunan ve sunulan kişilerce bir beklenti hâline geldiği 
anda, “rüşvet”e dönüşme özelliği göstermektedir. O hâlde “hediye” ve “rüşveti” 
ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Bu durumda hediyeleri, “rüşvetmiş” gibi 
değerlendirmek doğru değildir. 

Hediyelerin şekli ve özellikleri, devirlerin şartlarına, milletlerin ve toplumların 
yapısına, gelenek-göreneklerine ve kimliklerine göre değişmektedir.

Türklerde, misafir ağırlamak, tanıdık ve bildiğe çeşitli vesilelerle peşkeş 
(pîş-keş) yani hediye vermek, güzel huylardan biridir. Bu davranışın, Türklerde 
bir gelenek olduğu, bilinen gerçeklerdendir. Buna benzer davranış biçimlerinin 
medenî memleketlerde de olduğu bilinmektedir.1 Yılbaşı, düğün, seyahat 
vesilesiyle medenî memleketlerin insanları arasında bu etkinliğin yapıldığına 
sıkça şahit olunmaktadır.

Osmanlı bürokrasisinde devlet adamları arasında hediyeleşmenin kökeninin ta 
Osman Gazi’ye dayandığı devrin kaynaklarında dile getirilmektedir. Bu anlamda 
Osman Gazi’nin hem çeşitli vesilelerle hediyeler gönderdiği hem de kabul ettiği 
bilinen bir husustur.2 

Osmanlı Devleti’nde “hediye sunma”nın veya “hediyeleşme”nin nedenleri 
farklıdır ve bu etkinlik birçok amaca yönelik bulunmaktadır.

Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları, kuşkusuz Osmanlı Devleti’ndeki 
bürokrasinin işleyişinden, bürokrasinin sahip olduğu etkinliklerden ve özelliklerden 
ayrı düşünülemezler. Zira Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra bürokrasisinde 
gördüğümüz birçok teşkilatlanmanın ve davranış biçiminin benzerlerinin, Garb 
Ocaklarında da mevcut olduğu görülmektedir.3 Bunlardan biri, burada inceleme 
konumuz olan, Garb Ocakları bürokrasisinde şahit olduğumuz “hediyeler” veya 
“hediyeleşmeler”dir. 

Osmanlı devlet adamları arasında taşradaki hediyeleşmelere dair en bariz 
örnekleri, Garb Ocakları yöneticilerinin bu konuyla ilgili gerçekleştirdikleri 
etkinlikler teşkil etmektedir. 
1 Bkz.: Pakalın, (1993), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, M.E.B. Yayını, İstanbul, 
794.

2 Bir örnek olarak bk. ‘Âşıkpaşaoğlu Târihi, (1985), KTB (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Yayınları: 
604-1000 Temel Eser Dizisi: 110, Birinci Baskı, Ankara, 21.

3 Bu gerçek bazı batılı araştırmacılar tarafından da açık bir şekilde dile getirilmektedir. [Bk. Mantran, 
(1993), “Quelques Apports Ottomans dans la Capitales des Odjaks de l’ouest”, Revue d’Histoire 
Maghrébine, Zaghouan, 20e année, №s: 69-70, 133-134.]
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Garb Ocakları yöneticileri, hediyelerini, belli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle 
Osmanlı Devleti’nin ileri gelen Hükûmet adamlarına ve Osmanlı Devleti 
hükümdarlarına takdim etmişlerdir.4 Cezayir, Tunus ve Trablusgarb yöneticileri, 
bu anlamda birçok hediye göndermişlerdir. Onların takdim ettikleri hediyeler, 
çeşitli kalemler üzerindendir. Hediyelerin miktarları, özellikleri, sunulan kişilerin 
durumuna göre değişmiştir. Giyim, ev, süs, savunma eşyalarından hayvanlara 
kadar birçok çeşitte, özellik ve miktarda hediyeler sunulmuştur.

Bunların karşılığında Osmanlı Sultanları tarafından da onlara “fermanlar”, 
“hil’atler (kaftanlar)” gönderilmiş, ihsanlarda bulunulmuştur. Ayrıca, Osmanlı 
Hükûmeti, ocakların ihtiyaç duyduğu, her türlü mühimmat, asker ile araç, gereç, 
malzeme ve yetişmiş eleman ihtiyacını sağlamıştır. 

Bu “hediyeleşme”ler, Osmanlı sultanları ile Garb Ocakları arasındaki 
bağlılığın, güven tazelemenin, ilginin bir tezahürüdür. Bunun eksikliği, taraflarca 
birbirlerinden uzaklaşmanın göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir 
anlayış ve algılayış biçiminin doğmasından kaygılanılmaktadır. Bu kaygılar, 
zaman zaman belgelere çeşitli vesilelerle yansımıştır. 

Garb Ocakları hediyelerinin hangi yollarla nasıl ve ne biçimde sunulduğu, 
ne tür hediyelerin takdim edildiği, hediyelerin kıymetinin ne olduğu, hangi 
miktarlarda sunulduğu, sorgulanması ve aydınlatılması gereken hususlardandır. 
Hediye sunanların nasıl karşılandığı ve ne gibi muameleler gördükleri de dikkat 
çeken konulardandır. 

Tunus, Cezayir ve Trablusgarb eyaletlerinin beylerbeyilerince, başka bir 
deyişle Garb Ocakları yöneticilerince başta padişah olmak üzere Osmanlı devlet 
adamlarına hediyeler sunulması, hukuken bir mükellefiyet gibi görünmemekle 
birlikte, zorunluluğu ifade eder bir durum halini almıştır. Ocaklardan gönderilecek 
hediyelerin seçimi ve cinsi konusunda herhangi bir hukukî zorunluluğu ifade eden 
bir kaide de dikkati çekmemektedir. 

a. Garb Ocaklarının Hediye Göndermelerinin Nedenleri

Garb Ocaklarının “hediye” göndermelerinin ve “hediye” kabul etmelerinin 
nedenleri, Osmanlı bürokrasisinde gördüğümüz “hediyeleşme”nin nedenleriyle 
birçok alanda örtüşmektedir. Garb Ocaklarında hediyelerin sunumunun birkaç 
nedenden kaynaklandığını belirtmek mümkündür. 
4 “… Garb Ocakları (Cezayir, Fas, Tunus ve Trablus[garb]) kendi başlarına birer yönetim olup, 
Osmanlı İmparatorluğunca kendilerine vali gönderilemez ise de yer yer Osmanlı sarayına ve devlet 
ileri gelenlerine hediyeler sunarlar ve kaptan paşaları, sıkıştıklarında başvuracakları kişiler olarak 
tanırlardı. (…), (…).” [Mustafa Nuri Paşa, (1980), Netayicü’l-vukuat: Kurumları ve Örgütleriyle 
Osmanlı Tarihi, Cilt: III-IV, Sadeleştiren, notlar ve açıklamaları ekleyen: Neşet Çağatay, TTK 
Basımevi, Ankara, 97.]
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Buna göre nedenlerden biri, Garp Ocakları’nın hediyelerle Osmanlı Devleti’ne 
bağlılık ve sadakatini göstermesidir.5 Ocaklar tarafından hediye gönderimlerinin 
zaman aralıklarıyla tekrar edilmesi sayesinde, bağlılığın ve sadakatin taze 
tutulduğu anlaşılmaktadır.

Hediye gönderimlerinin ikinci nedeni, Anadolu’dan ocakların ihtiyaç 
duydukları askerlerin yazımına müsaadenin verilmesi ve bu etkinliğin yerel 
yöneticiler tarafından kolaylaştırılmasının sağlanmak istenmesidir.6 Bu amaçla, 
ocakların yöneticileri, padişah ve aile üyelerinden başka, merkez bürokrasisindeki 
devlet adamları ile asker yazılacak bölgenin idarecilerine hediyeler göndermeyi 
ihmal etmemişlerdir. 

Üçüncü neden ise, Ocaklar idaresini yahut Beylikler idaresini veya eyaletler 
yönetimini ele geçirmiş kişilerin, kendilerinden sonra idareyi kendi nesillerine 
sağlamak istemesidir. Bu amaçla, intikali belirten, müsaade ve onayı içeren 
padişah “ferman”ını ve “hil’at (kaftan)”ı elde etmektir.7

b. Garb Ocaklarının Sunduğu Hediyeler

Garb Ocakları yöneticileri, hüküm sürdükleri bölgelerin Osmanlı idaresine 
geçmesinden itibaren, Osmanlı Sultanı ve merkezdeki Hükûmet üyelerine 
hediyeler sunmaya başlamışlar, böylece onlara bağlılıklarını göstermişlerdir. 
Bununla birlikte başarılı işlerini de bildirmişlerdir. Onların sundukları hediyeler, 
sadece mal ve eşyadan ibaret değildir. Döneme ve koşullara göre, Hazine’ye 
ve Osmanlı merkez kurumlarına katkı olmak üzere nakit para da hediye olarak 
göndermişlerdir. 

Tanzimat dönemi Tunus eyaleti valisi olan Ahmed “Paşa-Beg”in [idaresi: 10 
Receb 1253 (10 Ekim 1837)-13 Ramazan 1271 (30 Mayıs 1855)], Tanzimat’ın 
ilânının ardından, Cemaziyelahir [C] başı 1256’da (24 Temmuz 1840), Osmanlı 
Hazinesi’ne (Celîb-i Hümâyûn-ı Hazîne-i Celîle’ye] teslim edilmek üzere, 500 
5 Bkz.: Mohammed Seghir Ben Youssef, (sans date), Târih el-Meşra’ el-Mülkî fî Saltanati Evlâdı 
Ali Türkî, Chronique Tunisienne (1705-1771), Pour servir à l’histoire des quatre premiers 
Beys de la famille Husseïnite, Ouvrage traduit par Victor Serres et Mohammed Lasram, IIème 
Edition, Edition Bouslama, Tunis, 23-25.

6 Tunus’un ihtiyaç duyduğu askerlerin İzmir ve çevresinden yazımı konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Güler, (2004), “La question du recrutement des troupes d’Anatolie pour le service de la 
Tunisie à l’époque Ottamane (XVIIe-XVIIIe siècle)”, Anatolia Moderna, X, Paris, 53-59; Güler, 
(2004), “Osmanlı Devri İzmir-Tunus İlişkileri (XVII-XVIII)”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve 
Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XIV. Sempozyumu (18-22 Eylül 2000, Çeşme) 
Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Tuncer Baykara, TTK yayını, Ankara, 235-255; Güler, (2002), “Le 
rôle de la région de sud-ouest d’Anatolie dans les recrutement des soldats turcs pour les odjaks 
de l’ouest à l’époque ottoman au XVIIIe siécle”, Colloque International sur le thème “Les 
Ottomans et le monde méditerranéen: nouvelles approches”, Rabat 18,19,20 avril 2002.

7 Bkz.: Dr. Louis Frank, [Dr. Louis Frank--J.J. Marcel], (sans date), « Histoire et Description de la 
Régence de Tunis », accompagnée d’un précis historique et d’éclaircissements tirés des écrivains 
orientaux par J.J. Marcel, Histoire de Tunis, Editions Bouslama, 2e Edition, Tunis, 56-57.].
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bin kuruş nakit para hediyesi gönderdiği anlaşılmaktadır. Bu paranın Osmanlı 
Hazinesi’ne kabulünü Tunus “Paşa-Beg”i Ahmed, Mustafa Pehlivan ve Kenan 
vasıtasıyla bir yazı ile arz etmiştir.8

Garb Ocakları yöneticileri, padişah ve ailesi ile devlet ricaline sadece hediyeler 
göndermekle kalmamış aynı zamanda gönderilen bu hediyelerin iyi muhafaza 
edilmesini de düşünmüşlerdir. Onlar, bunun için muhafazalar, bohçalar imal 
ettirmişlerdir. Hediyeler bu bohçalar içinde gönderilmişlerdir.

Söz konusu bohçalar için Garb Ocakları tarafından birtakım masrafların 
yapıldığı ve bu masrafların hesabının tutulduğu görülmektedir. Bir kayda göre, 
gönderilen hediyelerin muhafazası için imal edilmiş bohçaların toplam masrafı, o 
zamanki değeri ile 685 kuruştur. Yekûn imalat masrafı tutarı gösterilen bohçaların, 
çeşit, özellik ve adlarına dair ayrıntılı döküm şöyledir: “Canfes boğçalıklar”ın 
bahası 128 kuruş, 3’er ‘aded “kolana” ve “sirâciyeleri” bahası 227 kuruş, ismini 
veya cinsini okuyamadığmız boğçaların bahası 330 kuruş, toplam 685 kuruştur.9

Garb Ocakları, bu davranışlarından dolayı, Osmanlı merkez Hükûmeti 
tarafından, taltif edilmiş, ödüllendirilmiş ve yardım görmüşlerdir. Hükûmetin 
başı olan padişah, devlet töresi gereği, “ferman” ve “hil’at (kaftan)”ler verip 
çeşitli ihsanlarda bulunarak, Garb Ocakları yöneticilerini ödüllendirmiş ve 
onurlandırmıştır. Sultanın, onur verici bu ihsanlarla ve gönderdiği başka 
hediyelerle Garb Ocakları yöneticilerini sevindirmesi söz konusu olmuştur. Bunun 
böyle olduğunu gösteren birçok kanıt bulunmaktadır. Cezayir hâkimi tarafından 
hediyelerle gelmiş olan Seydi Ali Ağa’ya, 2 top çukaya kaplı “hil’at (kaftan)”in 
giydirilmesi, buna küçük bir örnektir. Seydi Ali Ağa’ya, biri huzûr-ı hazret-i 
cihândârîde diğeri huzur-ı fâizü’n-nûr-ı hıdivânelerinde olmak üzere iki defa 
iki ayrı “hil’at”ın giydirildiği anlaşılmaktadır.10 
8 Bkz.: Archives Nationales de Tunisie (ANT), série historique (s.h.), Carton (C): 221, Dossier 
(D): 361, Document (Doc.): 7, belge tarihi (b.t.): C [Cemaziyelahir] başı <1>256(24 Temmuz 
1840).] 

9 “Şevketlü, kudretlü, veliyyü’n-ni’met-i ‘alem Efendimize ve Vâlide Sultan ‘aleyhü’ş-şân 
Efendimiz hazretleriyle sâir vükelâya takdîm olunan hediyeler içün i’mâl olunan boğçalıklar ve 
canfes boğçalara sarf olan:

  ğuruş:
  128 “Canfes boğçalıklar”ın bahası 
  227 Üçer ‘aded “kolana” ve “sirâciyeleri” bahası 
  330 ……… boğçaların bahası 
  685 » {ANT, s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 90,[ b.t.: 1252 (1836 M.).]}
10 Hil’atlerden huzûr-ı hazret-i cihândârîde giydirilenin bahasının 850 kuruş, huzur-ı fâizü’n-
nûr-ı hıdivânelerinde giydirilenin bahasının ise 700 kuruş olduğu görülmektedir. Cezayir’den 
hediyelerle gelen görevliye iki farklı mekânda giydirilen bu iki farklı “hil’at”ın malzemesinin alımı 
için, Hazînedâr-başı Vekîli’nin temessükünün alındığı, daha sonra da bu masrafların karşılanması 
konusunda, padişaha telhîs edilerek 27 Ra 1206 (24 Kasım 1791)’da padişahtan onayın alındığı 
anlaşılmaktadır.[Bk. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet-Dâhiliye, Nu: 7245, belge 
tarihi: 23 Ra 1126 (8 Nisan 1714)].
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1. Osmanlı Padişahına ve Hanedan Üyelerine Garb Ocaklarınca Sunulan 
Hediyeler

Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları yöneticilerinin Hükûmet merkezine hediyeler 
göndermesinin, bu bölgelerin ilk fetih dönemlerinden itibaren başladığını 
belirtmiştik. Henüz bu ocaklar tamamen Osmanlı ülkesine katılmadan önce dahi, 
buralardan Osmanlı Sultanına hediyeler gönderildiğine şahit olunmuştur.  

Barbaros Hayrettin (Hızır Reis), bu ocakların kurulduğu coğrafyanın fetihleri 
sırasında, Osmanlı sarayını hediyelerle şenlendirdiği görülmektedir. Yavuz Sultan 
Selim devrinde Ocakların bulunduğu coğrafyalarda fetihlerde bulunan Barbaros 
Hayrettin (Hızır Reis) Paşa, Cezayir’deki durumunu daha da güçlendirebilmek 
maksadıyla padişahtan yardım istemiştir. Bu bağlamda, ilgi ve desteklerini elde 
edebilmek için, adamlarından biri olan Hacı Hüseyin’i, hediyelerle birlikte, 
Yavuz Sultan Selim’e göndermiştir. Bu yolla Osmanlı sultanına bağlılığını da 
sunmuştur.11 

 Barbaros Hayrettin Paşa’dan sonra, Garb Ocakları yöneticileri, Osmanlı 
Padişahına ve diğer devlet ricaline hediyeler sunmaya devam etmişlerdir. 
Başlangıç dönemlerinde sunulan bu hediyelerin, ne kadar süreyle ve sıklıkla 
gönderildiğine dair bilgilerimiz henüz sınırlıdır. Ancak, bazı kaynaklar, ocakların 
Osmanlı padişahına “hediye gönderme” etkinliğinin, her iki veya üç yılda bir 
yenilendiğini belirtmektedir. Bu durum hem yabancı hem de yerli bazı kaynaklar 
tarafından dile getirilmektedir.12

11 “Hızır Reis (...) Cezayir’deki durumunu daha da kuvvetlendirmek için Osmanlı padişahından 
yardım istemeye karar vermişti. Yavuz Sultan Selim’e hediyelerle beraber Hacı Hüseyin isminde 
bir elçi göndererek Osmanlı İmparatorluğu’na tâbiyet ve bağlılığını bildirmişti. Padişah da Hızır 
Reis’e; diğer adıyla Barbaros Hayreddin Paşa’ya bir murassa kılıç göndererek Beylerbeyilik 
tevcih etti.”[Hakkut, (1978), “Türkler’in Kuzey Afrika’ya Gelişleri ve Garb Ocakları”, Hayat 
Tarih Mecmuası (Aylık Kültür Mecmuası), Yıl: 14, 1(2), İstanbul, 52.]

12  Bu konuda yabacı kaynaklardan biri olarak gözlemci Dr. Louis Frank’ın eserine bakınız.[Bkz.: 
Dr. Louis Frank, Aynı eser, 57.]. Yerli kaynaklar olarak da aşağıdaki şu kaynaklarda yer alan 
kayıtlar dikkat çekmektedir: 

 “Trablusgarb, Tunus ve Cezayir Eyaletleri: Bunlara Garb Ocakları denir. (…) (…) (…) (…) … 
Bunlar, iki üç yılda bir Devlet-i Aliyye’ye hediye verirler ve Tersane-i Âmire’den kendilerine 
gemi ve savaş levazımatı verilirdi.” [Bk. Mustafa Nuri Paşa, (1979) Netayicü’l-vukuat: Kurumları 
ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, Cilt: I-II, Sadeleştiren, notlar ve açıklamaları ekleyen: Neşet 
Çağatay, TTK Basımevi, Ankara, 146.]

 “Bu Ocakların [Garb Ocakları’nın] Osmanlı İmparatorluğu’na verdikleri belli bir vergi de yoktu. 
Ancak iki üç yılda bir kez Osmanlı Sultanına hediyeler sunarlar ve Sultandan da top, güherçile 
ve barut gibi savaş araç ve gereçleri ihsan alırlardı.” [Mustafa Nuri Paşa, I-II, 289.] 

 “Garb Ocakları iki, üç senede bir pâdişaha hediyeler takdimiyle buna mukabil tersaneden gemi 
levazımı, top barut ve hatta gemi tedarik ederlerdi. Bunların İstanbul’daki bütün işleri Kaptan paşa 
vasıtasıyla görülürdü. Buna mukabil her üç ocağa hükûmet tarafından ihtiyaçları olan levazım 
verilirdi.” [Uzunçarşılı, (1982), Osmanlı Tarihi: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl 
Sonuna Kadar, III. Cilt/2. Kısım, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara, 305.]
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Fakat yaptığımız araştırmanın sonucu bize göstermektedir ki, hediye 
sunumlarının yenilenmesi için illaki iki veya üç yıl geçmesi gerekmemektedir. 
Dönemdeki koşullar ne ise, ne gösteriyor ve gerektiriyorsa hediyeler o vakitte 
sunulabilmektedir. 

Garb Ocaklarının her iki veya üç yılda yahut şartların gerektirdiği vakitlerde, 
Osmanlı padişahına, merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan devlet adamlarına 
sundukları, onlardan ve yabancı devletlerden kabul ettikleri hediyelerin kronolojik 
(tarih sırası) olarak tutulmuş düzenli kayıt veya defterlerine henüz rastlanmamıştır. 

Tarih sırasına göre kabul edilmiş veya verilmiş hediyeler konusunda tespit 
edilmiş henüz düzenli kayıt ve defterler bulunmamakla birlikte, birtakım 
bilgilerden de yoksun sayılmayız. En azından bazı yıllara veya bazı idarecilerin 
dönemlerine ait gönderilmiş hediyelerle ilgili kayıtlara rastlanabilmektedir. Bu 
bağlamda konuyla ilgili bazı bilgilerin, Osmanlı Devleti’nin muhtelif dönemlerini 
konu edinmiş seyyahların gözlemlerinden ve olay yazarlarının eserlerinden 
(kroniklerden) de öğrenilebildiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, çeşitli tarihlerde 
tutulmuş, hediye listelerinden ve yapılan yazışmalardan da, Garb Ocaklarındaki 
“hediyeleşme” etkinlikleri anlaşılabilmektedir. 

Bu kayıtlar, Garb Ocaklarındaki “hediyeleşme” geleneğini, hediyelerin 
niteliğini, çeşitlerini, miktarlarını, ölçütlerini vs. konulardaki bilgileri bize 
sunmaktadırlar. Bu açıdan çok önemlidirler.

Hayrettin Paşa ile başlayan “hediyeleşme” sürecinin Garp Ocaklarındaki 
gelişimi, sorgulanması gereken hususlardandır. Hayrettin Paşa’dan sonraki 
dönemlerde de, “hediyeler sunma” geleneği devam etmiştir. Zira XVIII. ve XIX. 
yüzyıllarda da bu geleneğin varlığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. 

1161 H. /1748 M.de Cezayir ocağından Osmanlı padişahına hediyeler 
gönderilmiştir. Ölen Cezayir dayısının yerini alan ve yeni dayı olan yöneticiden 
padişaha gönderilen hediyeler arasında 50 âdet efrenci esir, 1 elmas yüzük, çeşitli 
mercan tesbih, ihram, Cezayir mamulü tüfenkler, pistoveler, kemerler, şallar, 
kaplan postlar, hayyen arslanlar, kaplanlar, tavâşîler 13, 5 kafes mürg-i Beyzâ 
tuaflar bulunmaktadır. Aynı dayının, Osmanlı Devleti’nin diğer büyüklerine veya 
devlet adamlarına da hediyeler gönderdiği görülmektedir.14 

 “Garb Ocakları (Cezayir-i Garb, Tunus, Trablus-ı Garb): Garb Ocakları devlete irsaliye 
göndermezlerdi. Yalnız iki-üç senede bir hediye takdim ederler ve kendilerine tersaneden 
top, güherçile, barut gibi harp mühimmatı verilirdi.” [Tabakoğlu, (1985), Gerileme Dönemine 
Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 66].

13 Ferit Devellioğlu, “tavaşî” kelimesini, “hadım ağası, harem ağası” olarak açıklamaktadır. [Bkz. 
Devellioğlu, (1978), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni Harflerle), 3. Ofset 
Baskı, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası, Ankara, 1245.] 

14 “Ve bu esnâda Cezayir Dayısı fevt olup yerine Dayı olandan dil-ârâ elli re’s gılmân-ı efrenci esir 
ile bir zî-kıymet elmas yüzük ve envâ’ mercan tesbih ve envâ’ ihrâm ve Cezayir-kâri tüfenkler ve 
pistovlar ve kemerler ve mukaddem şallar ve kaplan postlar ve hayyen arslanlar ve kaplanlar ve 
tavâşiler ve beş kafes mürg-i Beyzâ tuafların getirüp pâdişâha arz ettikden sonra, kibâr ve ricâle dahi 
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Yukarıda belirtilen tarihten bir yıl sonra, yani 1162 H. /1749 M.’de, yine 
Cezayir’den 100 re’s efrenci esir, sırma döşemeler, tavaşîler, ihramlar, tüfenkler, 
mercanlar, arslanlar, kaplanlar gönderilmiştir. Cezayir’den olduğu gibi, Tunus’tan 
da bu türden hediyeler Osmanlı Padişahı’na ve devlet adamlarına sunulmuştur.15 

Bundan sonraki yıllarda da ocaklarda hediyeleşme etkinliği, varlığını 
sürdürmüştür. Değişik aralıklarla Garp Ocaklarından çeşitli özellikteki 
hediyelerin, padişah ve ailesine gönderildiğine şahit olunmaktadır. Bu bağlamda 
XIX. yüzyılın ilk yarısında Tunus valisi ve paşa-beyi olan Ahmed’in [idaresi: 
1252 H. (1837)- 1271 H. (1855)’dedir] hediyeleri burada belirtilebilir. Paşa-Beg 
Ahmed, daha önceki Tunus Beylerinin geleneğine uyarak, birçok defa Osmanlı 
sultanına hediyeler takdim etmiştir. Ahmed Paşa-Beg’in 1252 H. (1836 M.), 30 
Muharrem 1258 (13 Mart 1841), 1261 H. (1845 M.) yıllarında Osmanlı sultanına 
ve aile üyelerine hediyeler gönderdiği anlaşılmaktadır. 

Onun 1252 H. (1836 M.)’de gönderdiği hediyeler arasında, altun kutu 
(murassa’: 1), kolarta (deste, ‘aded: 4), hakne zeheb (murassa’: 1), destân şevâşî 
(vasat: 4) vardır. Paşa-Beg Ahmed, gönderdiği bu hediyelerin kabul edilerek, 
kendisini, padişahın mesrûr buyurmasını dilemektedir.16 Paşa-Beg Ahmed, 30 
Muharrem 1258 (13 Mart 1841)’de de sadrazama hediyeler göndermiştir. Aynı 
tarihli yazısında, hediye gönderdiğini, ulaştığında hüsnü kabul gösterilmesini 
dilemiştir.17 Bundan başka o, padişahın eşine de hediyeler göndermiştir. 

hedâyâ verdiler ve (s.143)Malta’dan korsan Corci,…”[Aktepe, (1976), Şem’dânî-zâde Fındıklılı 
Süleyman Efendi Târihi: Mür’i’t-Tevârih, I, İstanbul, 142-143.]

15 “Geçen sene [1161 H. (1748 M.)] havâdisinde tahrîr olunduğu gibi bu sene dahi Cezayir’den 
yüz re’s efrenci esîr ile sırma döşemeler ve tavâşîler ve ihrâmlar ve tüfenkler ve mercanlar ve 
arslanlar ve kaplanlar, kezâlik Tunus’dan dahi bu misillü hedâyâ pâdişâha ve ricâl-i devlete gelüp 
vâsıl oldukta, Tersâne’den mühimmat ve birer kalyon in’âm-ı pâdişâhî oldu.” [Aktepe, Şem’dânî-
zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi: Mür’i’t-Tevârih, I, 150.]

16 “Altun kutu murassa’ 1, kolarta deste ‘aded 4, hakne zeheb murassa’ 1, destân şevâşî vasat 4.
 ‘İnâyetkâr Sultânım Hazretleri, 
 Bu def’a taraf-ı bahir-i eşreflerlerine bâlâda mezkûr hediye-i ‘âcizi takdîme her ne kadar 
şâyân değil ise de karîn-i kabûlüyle bu da’îleri mesrûr buyurmaları niyâzımdır. [İmza]: 
Ahmed, Müşîr-i vâli-i mahrûse-i Tunus hâlâ. [Mühür]: ‘Abd Ahmed Paşa-Beg, 1252.” [ANT, 
s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 88, b.t..: 1252 (1836 M.).] 

17 “a ‘âdetlü, ‘atûfetlü, re’fetlü, fütuvvetlü, ‘ulüvvü’l-hümem kerîmü’ş-şeym Sultânım Hazretleri, 
Hemâde-i muvakkıt-ı tevfîkat-ı hazret-i hâfiyyü’l-hâcât ve mazhar- füyûnât-ı cenâb-ı mehlü’l-
murâdât olmaları da’vâtı bi-hulûsi’l-bâli te’diye ve ikmâl kılındığı siyâkında temâyüze hulûs-i 
iştimâlleridir ki taraf-ı bâhirü’ş-şeref ü destûrânelerine der-kâr olan muhabbet ü meveddet 
muktezâsı ve isti’lâm-ı tab’-ı destûrânelerine vesîle-güzâr iken bu def’a defter mucibince 
hediyye-i senâverânem cenâb-ı destûrânelerine takdîm kılınmışdır. İnşâallahü-te’âlâ vüsûlünde 
şâyesteü’s-si’ât değil ise de karîn-i hüsn-i kabuliyle bu senâverlerini mesrûr buyurmaları me’mûlü 
ve hassaten te’kîd-i muhabbet ü meveddet zımnında kaime-i muhibbî tahrîr ve merfû’-ı pîşgâh-i 
devlet-i maksadları kılındı. İnşâallahü-te’âlâ vâsıl-i sâha-i ‘inâyet-mâhaları buyuruldukda bu 
senâverlerini cerîde-i müşîrânelerinden endâhte ve nisyân buyurmaları niyâzı bâbında olbâbda 
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Gönderilen bu hediyeler Sultan’a (padişah eşine) ulaşmıştır. Padişah eşinin, 27 Za 
1261 (27 Kasım 1845)’de yazdığı mektubunda, Ahmed Bey’in Osmanlı sarayına 
(taraf-ı eşref-i Hazret-i zıllullahümâ’ya) takdîm edilen ve tarafına gönderilen 
hediyelerinin, kendisine ulaştığını bildirdiği, ilgilerinin de bey üzerinde olduğu 
görülmektedir.18 

Paşa-Beg Ahmed’in bu davranışı kuşkusuz, Tunus’un daha önce mevcut olan 
hediye geleneğini, XIX. yüzyılda da devam ettirdiğini göstermektedir. Tunus 
Paşa-Beg’i yahut “müşîr ve valisi” olan Ahmed’in, “…. ib’as olunan defter 
mucibince hediyye-i ‘âcizânem her ne kadar nâciz ise de ….” ifadesinde yerini 
bulan itaat ve bağlılığı, XIX. yüzyılda Tunus eyaleti ile Osmanlı merkez idaresi 
arasında ilişkilerin niteliğini belirlemesi bakımından dikkat çekicidir.19

2. Ocakların Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatındaki Devlet Adamlarına 
Sundukları Hediyeler

Garb Ocaklarının Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmasına kadar bu Ocaklardan, 
Osmanlı padişahlarına ve ailelerine hediyeler gönderildiği gibi, merkez teşkilatı 
içindeki devlet adamlarına da dikkate değer hediyeler sunulmuştur. Bunlar arasında, 
hediye “atlar (asbân)” önemli bir yer tutmaktadır. Gerek Osmanlı Padişahı’na 
gerekse devlet adamlarına çok sayıda “atlar” gönderilmiştir. Özellikle XIX. 
yüzyılda devlet adamlarına hediye at gönderimlerinin sık yapıldığı görülmektedir. 

Fakat bu gönderimlerin XIX. yüzyıl içinde kesin olarak hangi tarihlerde 
gönderildiği belli değildir. Bununla birlikte Tanzimat devrinde oluşturulan 
yeni Osmanlı kurumlarına iki ayrı zamanda Garb Ocaklarından hediye “atlar” 

lütf ü ‘inâyet devletlü, sa’âdetlü, fehâmetlü kaındâ-ı celîlü’ş-şânım Sultanım Hazretlerinindir. Fî 
30 M[Muharrem] <1>258. [Mühür:]’Abd Ahmed Paşa-Beg,1253. [İmza: ] Ahmed Müşîr-i vâli-i 
mahrûse-i Tunus hâlâ”[ANT, s.h., C.: 221, D.: 364, Doc.: 17, b.t..: 30 M[Muharrem] <1>258 (13 
Mart 1841)]. 

18 “a ‘âdetlü ‘Atûfetlü --- PAŞA Hazretleri, 
 Muktezâ-yı sıdk-ı husûsiyet-i zâtiyeniz üzere bu def’a taraf-ı eşref-i Hazret-i zıllü’l-lahümâya 
takdîm ve irsâl kılınan takaddümeniz ile beraber cânib-i seniyyemize dahi isbâl olunan hediyye-i 
behiyyeniz vâsıl olarak icrâ-yı âsâr-ı musâdikat ve ihtisâskârî vâkı’ olan himmet-i sa’âdetleri 
müstelzim-i mahzûzıyye-i ‘aliyyemiz olmuşdur. Cenâb-ı şerîfleri … ye-i sıdk u rü’yet ile mevsûf-ı 
müşîrân-ı ‘ızâmü saltanat-ı seniyyeden olarak hakk-ı sa’âdetlerinde mehâsin-i ihzâr-ı me’alî âsâr-ı 
cenâb-ı pâdişâhî der-kâr ve ber-karâr oldığı misillü teveccühât-ı seniyyemiz dahi ber-kemâl idüği 
bedîhî ve ızher ve ba’de ez-în dahi her hâlde îfâ-yı şerîta-i fitân-kârî ve musâdakatle bir kat dahî 
isticlâb tezâyüd-i hüsn-i nazar-ı ‘âlîye muzahhiriyyetleri me’mûl ve muntazır bulunmuş olmağla 
ifâde-i hâle ibtidâlar olundı. Fî 27 Zâ sene <12>61. [Mühür]: Devletlü, ‘Usmetlü Es-Sultânü 
‘Aliyyetü’ş-Şân Hazretleri.” ANT, s.h., C.: 222, D.: 365, Doc.: 9 (3), b.t..: 27 Za [Zilka’de] <12>61 
(27 Kasım 1845)]. 

19 Bkz.: Güler, (1997), XVIII. Yüzyılda Tunus Eyaleti ve Anadolu’dan Asker Alımı: Beylerbeyi 
Hammuda Paşa’nın Faaliyetleri – İdarî-Askerî Bakış, Doçentlik Takdim Tezi, Muğla, 59-60. 
(ANT, s.h., C.: 221, D.: 364, Doc.: 15, belge tarihi: 30 M (muharrem) 1258 H. /12-13 Mart 1842 
M.’den naklen).
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gönderilmesi, bu hediye gönderimlerinin zamanının belirlenmesine katkı 
sağlamaktadır. 

Tanzimat devrinde ayrı ayrı vakitlerde gönderilmiş bu hediye “atlar” ile 
onların hangi Osmanlı kurumuna veya devlet adamına gönderildiği konusunda 
hazırlanmış bulunan listelerden birinin içeriği şöyledir: 

Liste 1

 Kendisine Hediye Olarak At Gönderilen Devlet Adamları veya 
Kurumları:20

1. Mübârek ve mu’allâ Hâkipây-ı Hümâyûn-ı Hazret Mülûkâne’ye  asb  re’s  ‘aded : 10

2. Makâm-ı ‘Aliyây-ı Hazret-i Vekâlet-penâhî’ye  asb  re’s “ : 4 

3. Cenâb-ı seniyyü’l-cevânib-i Hazret-i Şeyhü’l-İslâmî’ye  asb  re’s  “ : 2

4. Mesned ü Alay-ı Hazret-i Ser-’Askerî’ye  asb  re’s “ : 2

5. Mâbeyn-i hümâyûn ve ‘Asâkir-i Hassa-i Şahâne Müşîr-i 

Mu’abbalisemîrî Hazretleri’ne asb re’s “ : 2 

6. Nezâret-i Celîle-i Umûr-ı Hâriciyye’ye asb re’s “ : 2

7. Riyâset-i Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı ‘Adliyye’ye asb re’s “ : 1

8. Mesned-i Sâmiyye-i Nezâret-i Mâliyye’ye  asb re’s “ : 2

9. Nezâret-i Celîle-i Mühimmât-ı Hârbiyye’ye asb re’s “ : 1

Listelerden bir diğerinin içeriği de aşağıdaki gibidir.

Liste 2

Kendisine Hediye Olarak At Gönderilen Devlet Adamları veya 
Kurumları:21

1. Hâkipâ-yı Hümâyûn-ı Hazret-i Şâhâne’ye asb  re’s  ‘aded : 5

2. Makâm-ı Vâlâ-yı Cenâb-ı Sadâret-penâhi’ye  asb  re’s  “ : 2

3. Umûr-ı Ticâret Nâzırı Devletlü Ahmed Fethi Paşa 
Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 2

4. Asâkir-i Müntazime-i Şâhâne Ser-’askerî Devletlü 

Mustafa Nuri Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 1

5. Kapudân-ı Derya Devletlü Sa’id Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 1 
6. Umûr-ı Hâriciye-i Saltanat-ı Seniyye Nâzırı Devletlü 

Reşîd Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 2

20 ANT, s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 67, b.t..: tarihsiz. 
21 ANT, s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 68, b.t..: tarihsiz.
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7. Asâkir-i Hâssa-i Şâhâne Müşîri Devletlü
Reha Paşa Hazretleri’ne asb  re’s “ : 2

8. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı ‘Adliyye Nâzırı Devletlü 
Hasib Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s  “ : 1

9. Umûr-ı Mâliyye Nâzırı Devletlü Saib Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s  “ : 1

10. Sadâret-i ‘uzmâ Müsteşârı ‘Atûfetlü Rif’at Bey Efendi’ye asb  re’s  “ : 1

11. Hâriciyye Müsteşârı ‘Atûfetlü Ali Efendi’ye  asb  re’s “ : 1

Listelerde belirtilen gönderilmiş bu hediye “atlar”ın, devlet kurumlarına 
dağılımı, birçok konuda bizi aydınlatmaktadır. Bu hediye “atlar listesi”, özellikle 
o dönemdeki Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısı, devlet kurumlarının adları, 
bu kurumların başında bulunan kişiler ve onların unvanları, memuriyet adlarını 
ortaya koymak yönünden önemli bilgiler vermektedir.

Önem derecesine ve büyüklüğüne göre padişah ve devlet adamlarına hediye 
olarak gönderilen “at (asb)”ların sayısı değişiklik göstermektedir. En çok sayıda 
hediye “at (asb)” kabul eden devlet adamı, padişahtır. İkinci sırada Sadaret 
makamı veya sadrazam gelmektedir. 

Hediye “at (asb)” kabul eden devlet adamları veya kurumları bu bağlamda 
şöyle sıralanabilir: Padişah, Sadaret makamı, Şeyhülislamlık, Seraskerlik, 
Kapudan-ı deryalık, Mâbeyn-i Hümayun ve Asâkir-i Hassa-i Şâhâne Müşîrliği, 
Hariciye Nezâreti, Maliye Nezareti, Harbiye Nezareti, Adliye Nazırlığı, Sadâret-i 
‘uzmâ Müsteşarlığı, Hâriciye Müsteşarlığı. 

Garb Ocaklarının Osmanlı devlet adamlarına gönderdiği hediyeler kuşkusuz 
bunlardan ibaret değildir. Sadrazam’a, Şeyhülislam’a, Serasker’e, Kapudanpaşa’ya, 
Hariciyenazırı’na, Hassa-i Hazret-i Şâhâne’ye, Ahkâm-ı Meclis-i Adliyye’ye, 
Ticaret Nâfi’a Nâzırı’na, Maliyenazırı’na, Valide Sultan Kethüdası’na, Sadâret-i 
‘uzmâ Müsteşarı’na, Mabeyn-i hümâyûn-ı şâhâne ağalarına, Kapu Kethüdası’na, 
ölçüsü ve miktarı deste, ‘aded ve sandık üzerinden olan çeşitli hediyeler de 
gönderilmiştir. Hediye kalemlerinin isimlerini burada kısaca zikretmek yararlı 
olacaktır. Bunlar arasında, “hakne zeheb”, “altun kutu”, “kutu”, “elmas yüzük”, 
“yüzük”, “hâtem diyâmânet”, “münkale seheb”, “altun saat”, “saat”, orta ve 
vasat cinsinden “fes” veya “şeşiya”, “hançer kabzası”, “gerdanlık”, “kordon”, 
“halka” vs. bulunmaktadır. Bu hediye kalemlerinin başka bir çalışmada oldukça 
ayrıntılı olarak incelenip değerlendirilmesi düşünülmektedir. 

3. Garb Ocaklarının Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatındaki Devlet Ricaline 
Sundukları Hediyeler

Garb Ocaklarının “dostluk ve ilgi geliştirme” amacıyla, Osmanlı Devleti’nin 
taşra teşkilatındaki devlet ricaline sundukları hediyeler hakkında elimizde şu an 
için çok örnek bulunmamaktadır. Sadece Garb Ocaklarından biri olan Tunus’un 
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“Paşa-Beg”i Mahmud’un Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ve aile üyelerine 
gönderdiği hediyeler, bize bu konuda aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.

 Tunus “Paşa-Beg”i tarafından Mısır’a gönderilen bu hediyeler, çok zengin bir 
içeriğe sahiptir. Gönderilen hediye kalemleri, özellikleri, cins ve ölçütleri ile sayıları, 
kullanım alanları vs. yönlerden çok farklıdır. Bu hediyeler, bu konu bağlamında 
yapmayı planladığımız bir başka ayrıntılı çalışmada değerlendirilecektir.

c. Garb Ocaklarının Aldıkları Hediyeler

Garb Ocakları yöneticileri, Osmanlı bürokrasisi içinde bir taraftan merkez 
teşkilatında başta padişah olmak üzere ileri gelen devlet adamlarına ve taşra 
teşkilatında diğer devlet adamlarına hediyeler gönderirlerken, diğer taraftan da 
hediyeler kabul etmişlerdir. Onlar, hediyeleri, yurt dışındaki yabancı ülkelerden, 
doğal olarak Osmanlı imparatorluk merkezinden ve taşradaki devlet ricalinden 
almışlardır. Fakat bu sonda zikredilen duruma dair aldıkları hediyeler hakkında, 
elimizde şimdilik zengin örnekler yoktur. Çalışmalarımız derinleştirildikçe, 
araştırmalarımıza devam ettikçe bu konularda ayrıntılı bilgilere rastlanmasından 
kuşku duyulmamaktadır.

Yabancı ülkelerin, Garb Ocaklarına hediyeler göndermesi veya sunması, siyasi, 
askerî ve ticarî amaçlara yönelik olmuştur. Yabancı ülkelerin, Akdeniz’deki ticaret 
gemilerine saldırmamak koşuluyla, Garb Ocaklarına hediyeler sunduklarına şahit 
olunmaktadır. Böyle bir durumun, Cezayir ocağı ile İspanya arasında meydana 
gelmesi, örnek olarak verilebilir. 

Cezayirliler’in, meşhur Osmanlı vakanüvisti ve tarihçisi Vasıf Efendi’nin 
İspanya elçiliği sırasında, İspanya’dan pek çok para ve hediye kabul ettikleri 
anlaşılmaktadır. Bunun karşılığında Ceazayirliler’in de İspanyol gemilerini 
ve kıyılarını basıp talan etmemek koşuluyla, İspanyollar ile barış anlaşması 
yaptıkları görülmektedir.22 

Garb Ocaklarının bu neviden etkinliklerinin sadece İspanya’ya özgü olmadığı, 
başka Avrupa ülkeleriyle de bu türden ilişkilere girdiklerine şahit olunmaktadır.23

22 “Tarihçi Vasıf Efendi, yazdığı Sefaretnamede “elçilikle İspanya’da bulunduğum sırada 
Cezayirliler, pek çok para ve hediyeler alarak İspanyollar ile barış anlaşması yapmışlardı. 
Cezayir subaylarından birkaç dayı ile Madrid şehrinde karşılaştım ve şöyle konuştum: − Sizin geçim 
yolunuz, İspanyol gemilerini ve kıyılarını basıp talan etmek iken barışa nasıl yanaştınız? Diye 
kendisine sorduğumda bana: − Bu barış ancak iki yıl sürebilir. Bu kez aldığımız para ve hediyeler, 
ganimet olarak alacağımız mallardan daha çoktur, diye cevap verdiklerini söyleyerek yaptıkları 
barışın nedenlerini ve niteliğini açıklamıştır.” [Bkz.: Mustafa Nuri Paşa, III-IV, 262.]

23 “… Garb Ocakları, Avrupa Devletleri ile savaş ve barış yapmaya yetkili olup türlü yıllarda 
Avrupalılar tarafından yalnız Cezayir-i Garb üzerine on yedi [17] kez saldırıda bulunulmuş olduğu 
halde ele geçiremediklerinden, ticaret gemilerinin güven altına alınması amacı ile, belli ölçüde birer 
miktar para vererek anlaşmaya varırlardı. Napolyon Bonapart gibi bir cihangir bile, onlarla, para 
verme koşulu ile barış anlaşması yapmak zorunda kalmıştır.” [Bkz.: Mustafa Nuri Paşa, III-IV, 
aynı yer.]
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SONUÇ

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Osmanlı Bürokrasisinde Devlet adamları 
arasındaki “hediyeleşme” etkinliği, zengin bir içerikle doludur. Bu zenginlik 
içerisinde, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki “Garb Ocakları” adıyla anılan 
Tunus, Cezayir ve Trablusgarb’ın, önemli bir yeri vardır. Garb Ocaklarındaki 
hediyeleşme etkinliği, Osmanlı Devlet adamları arasındaki hediyeleşme 
geleneğinin bir tezahürüdür. Devlet geleneğinde, hediye sunumlarının değişik 
nedenlere dayandığı görülmektedir. 

Garb Ocakları yöneticilerinin hediye sunmalarının nedenleri ise, eyaletlerin 
yönetiminde iktidarı elde etmek ve bunu uzun müddet ellerinde tutmak, eyaletlerin 
ihtiyaç gösterdiği askerlerin Anadolu’dan yazılmasına müsaade ve yardım almak, 
Osmanlı Hükûmeti’ne ve başındaki padişaha sadakat ve bağlılık göstermek, 
ocakların dostluk ve işbirliklerini geliştirmektir.

Bu nedenlerden dolayı Garb Ocakları yöneticileri, başta padişah olmak üzere 
hanedanın diğer üyelerine ve devlet adamlarına merkez teşkilatındakilerden taşra 
teşkilatındakilere kadar üst derecedeki memurlara hediyeler göndermişlerdir. Bu 
hediyelerin adları, cinsleri, ölçü ve miktarları çok farklıdır. Hediyelerin, mamul 
mal veya eşya ve canlılar cinsinden oldukları dikkat çekmektedir. Bu hediyelerin 
kalemleri, sayıları, gönderilecek kişinin mevkiine ve önem derecesine göre 
değişmektedir. 

Daha kurulmuş oldukları bölgenin Osmanlılar tarafından fethi zamanlarından 
başlayarak XIX. yüzyılın sonlarına kadar Garp Ocakları hediye sunumlarını 
sürdürmüşlerdir. Hediyelerin sadece mal ve eşya cinsinden değil, para cinsinden 
de sunulmuş olması söz konudur.

Garb Ocakları, Osmanlı Devleti “hediyeleşme” geleneğine uyarak sadece 
hediye sunmamış aynı zamanda hediyeler de kabul etmiştir. Onların kabul ettikleri 
hediyelerden bazıları dış kaynaklı iken bazıları da iç kaynaklıdır. İç kaynaklı 
hediyelerde, Osmanlı Devlet adamlarının başında bulunan padişahın gönderdiği 
hediyeler ve ihsan ettikleri önemli bir yer tutmaktadır. Garb Ocaklarının 
yöneticileri için bu hediyeler büyük önem taşımaktadır. 

Osmanlı Devlet bürokrasisi içinde Garb Ocakları hediyeleri, kuşkusuz, siyasi, 
askerî, idarî içerikle dostluk ve iş birliği davranışlarıyla doludur. Bu konuda 
araştırmaların derinleştirilmesi, günümüzde devletlerarası ilişkilerde kullanılan 
hediyeleşme etkinliğini iyi kavramamızda bizlere ışık tutacaktır. 
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