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Beşeri ve İdari Yapı1

Cezayir, başta doğalgaz ve petrol olmak üzere zengin yer altı kaynaklarına sahip olması, Af-
rika’nın en geniş toprakları üzerinde bulunması, Akdeniz’e olan kıyısı ile Sahra Çölü’nün büyük bir 
kısmını kapsamına almasıyla önemli bir Akdeniz ve Afrika ülkesidir. Mağrib ülkeleri olarak adlandı-
rılan Fas, Tunus, Libya ve bunlarla birlikte Cezayir tarih boyunca Akdeniz ve Afrika hâkimiyeti için 
stratejik bir öneme sahip olmuştur. Günümüzde de Cezayir’in bu önemi devam etmektedir. 

Cezayir; kuzeyinde Akdeniz, doğusunda Libya ve Tunus, batısında Fas ve Batı Sahra, güney-
doğusunda Nijer, güneybatısında Mali ve Moritanya’nın bulunduğu bir Kuzey Afrika ülkesidir. Baş-
kenti, devlete de ismini veren Cezayir şehridir. Cezayir, Arapça da adalar anlamına gelmektedir. Bu 
isimlendirmenin şehre yakın körfezde bulunan adalardan geldiği bilinmektedir, ancak günümüzde bu 
adalardan biri hariç diğerleri yok olmuştur2. Başkent Cezayir ile birlikte Oran, Konstantin, Annaba ve 
Batnah ülkenin diğer büyük şehirleridir. Resmi dil Arapça olmakla beraber iş hayatında ve gündelik 
diyaloglarda Fransızca yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ülke insanın geniş bir kesimi Fransızca’yı 
bilmekte ve konuşmaktadır. Bunların yanında Berberilere ait olan diller de konuşulmaktadır ancak 
bunlar resmi dil olarak kabul edilmemiştir. Berberilerin yoğun talebi üzerine berberice bir dil olan 
Tamazihgt ulusal dil olarak tanınmıştır. 

Yüzölçümü 2,381,741 km2 olan Cezayir’in nüfusu 42 milyon civarındadır. Nüfusun büyük 
çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Etnik olarak Arap ve Berberilerden oluşan ülke nüfusunun 
tamamına yakını İslam dinine mensuptur. Ehli Sünnet itikadına sahip ülkede hâkim mezhep Maliki 
mezhebidir.  

1  Cezayir’deki İslami Hareketler kısmından önceki bölümler Hasan Ece tarafından hazırlanmıştır.
2  Davut Dursun, “Cezayir”(Başşehir), DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, Cilt: 7, 
s. 497. 

Şekil 1: Cezayir  ve Çevresindeki Ülkeler
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İdari olarak kırk sekiz vilayete ve iki yüz yirmi yedi ilçeye ayrılan Cezayir, devlet şekli olarak 
üniter bir yapıya sahiptir. Hükümet sistemi olarak da yarı başkanlık sistemi benimsenmiştir. Yürütme 
erkinin başında Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu bulunmaktadır. Yasama görevi parlamento 
tarafından yürütülmektedir. 462 milletvekilinden oluşan Ulusal Halk Meclisi ve 140 senatörden 
oluşan Ulusal Konsey olmak üzere iki meclisi vardır. Yargı görevi de bağımsız mahkemeler tarafından 
icra edilmektedir. Kamu hukuku alanında Fransız, özel hukuk alanında ise İslam hukukunun etkisi 
görülmektedir.3 

Ülkenin kıyı kesimlerine Akdeniz iklimi, güney ve iç kesimlerine ise çöl iklimi hâkimdir. 
Ülkenin büyük çoğunluğu Sahra Çölü’nü kapsamına alan çöllerden oluşur. Tarıma elverişli alanlar 
Akdeniz ikliminin hâkim olduğu topraklar ve çöllerdeki vahalardır. Buna paralel olarak da nüfus, 
tarım topraklarının bulunduğu kıyı kesimlerde yoğunlaşmıştır. Ülkenin en önemli ve kalabalık şe-
hirleri de buralardadır. Hurma, zeytin, buğday, arpa ve çeşitli meyve sebzeler tarımda ön plana çıkan 
ürünlerdir. 

Yer altı kaynakları bakımından zengin olan ülke sahip olduğu doğalgaz rezervleriyle dünyada 
dokuzuncu sıradadır. Petrol ihraç eden ülkeler arasında olan Cezayir’in ekonomisi de doğalgaz ve 
petrol üzerine kuruludur. Ancak tarım, sanayi ve diğer sektörlerde de gelişmelerin olduğu görül-
mektedir. Ekonomik olarak Afrika’nın en iyi ekonomisinden birisine sahiptir. Ancak sahip olduğu 
potansiyele göre bir değerlendirme yapıldığında Cezayir’in çok daha zengin ve müreffeh bir devlet 
olması gerekir. 

CEZAYİR SİYASİ TARİHİ

Cezayir’in içinde bulunduğu topraklar İslam fatihleri tarafından fethedilmeden önce sırasıy-
la Fenikeliler, Kartacalılar, Roma İmparator-
luğu, Vandallar ve Bizans’ın hâkimiyetleri 
altında kalmıştır. Roma döneminde “romani-
zasyon” adı altında,  ülkede yoğun bir sömür-
ge ve zulüm politikası uygulanmıştır.4

İslam’ın doğuşundan kısa bir süre 
sonra İslam orduları Kuzey Afrika’ya kadar 
gelmişlerdir. Burada verilen mücadeleden 
sonra Emeviler döneminde 671 yılında Cezayir 
toprakları Müslümanların hâkimiyetine 
girmiştir. Müslümanların hâkimiyetine 
girdikten sonra sırasıyla oraya hâkim olan Emeviler, Rüstemiler, Ağlebiler, İdrisiler, Fatimiler, Mura-

3  Hasan Aslan, Erhan Karakoç, “Cezayir Ülke Raporu”, Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçi-
liği Ticaret Müşavirliği. 
4  Nâsırüddin Saîdûnî, “Cezayir ( Osmanlı Öncesi Tarih)”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul 1993, Cilt: 7, s. 485. 

Şekil 2: Cezayir’e hakim olan devletler
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bıtlar ve Müvahhidler devletlerinin hükümranlığı söz konusu olmuştur.5 1500’lü yıllara gelindiğinde 
bu coğrafyada kabileler arası çekişme ve siyasi kargaşa meydana gelmiştir. Başlattığı “rekonkista”(-
yeniden fetih) hareketiyle Kuzey Afrika topraklarını hedefine alan İspanya bu istikrarsızlık ortamın-
dan da yararlanarak Cezayir’i işgal etmiştir. Cezayir 1505-1513 yılları arasında İspanya işgalinde 
kalmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet’in Midilli adasını fethederken 
orada bıraktığı askerlerden Yakup Efendi’nin çocukları olan 
Barbaros (Hızır Reis ve Oruç Reis) kardeşler korsanlara karşı 
mücadele ederek zamanla Akdeniz’in en büyük deniz güçlerin-
den biri haline gelmişlerdir. İspanyolların yaptığı zulme karşı 
Cezayir halkı bir heyet göndererek Barbaros kardeşlerden yar-
dım isterler. Buna binaen Oruç Reis İspanyollardan Cezayir’in 
bir kısmını alır. Ancak İspanyolların kaybettikleri yerleri geri 
almak için yaptıkları karşı saldırılar sonucu şehit düşer. Onun 
İspanya ile olan mücadelesini Hızır Reis devam ettirir. Ancak o 
dönemde Avrupa’nın en güçlü ülkesi olan İspanya’ya karşı sa-
vaşmak kolay değildir. Bu yüzden Hızır Reis dönemin Osmanlı 
Padişahı ve aynı zamanda kendisine dinin hayırlısı anlamında 
“Hayrettin” lakabını veren Yavuz Sultan Selim’den yardım ister. Yavuz, bu talebe karşılık yeniçeri 
ve topçulardan oluşan 2000 asker, savaş malzemeleri ve gemi levazımatı gönderir. Bunlarla beraber 
Cezayir’e gönüllü olarak gidenlere yeniçerilik imtiyazı ve Anadolu’dan gerektiği kadar asker yazma 
izni verir. Bu yardımlardan sonra Cezayir’de hutbeler padişah adına okutulur. Böylelikle Cezayir, 
Osmanlı Devleti’nin bir parçası olur. Padişahtan aldığı yardımla beraber Hızır Reis, İspanya’ya karşı 
üstünlüğü elde eder ve Cezayir’i kontrolü altına alır. Bunların yanında İspanya’da katledilen Müslü-
manlar Hızır Reis’ten yardım ister. Hızır Reis 70 bine yakın Endülüslü Müslüman’ı gemilerle Ceza-
yir’e getirir. Bu Müslümanlarla beraber orada katliama uğrayan bir kısım Yahudi’de getirilir. Buraya 
gelen Endülüslü Müslümanlar Cezayir’in gelişmesi noktasında önemli katkılar sunarlar.6 

Kanuni döneminde Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) Cezayir beylerbeyi sıfatıyla Osmanlı 
donanmasının başına getirilir. Böylelikle Cezayir doğrudan doğruya bir Osmanlı Beylerbeyiliği hali-
ne gelir. Haçlı ittifakının oluşturduğu büyük donanmanın Hızır Reis tarafından Preveze Deniz Sava-
şı’yla bozguna uğramasıyla beraber Akdeniz’in güvenliği sağlanmış olur. Osmanlı’nın hâkimiyetiyle 
beraber daha önce kabile ve beyler mücadelesiyle istikrarsız olan ve İspanya işgaliyle de bağımsız-
lığını kaybeden Cezayir artık güvenli ve istikrarlı bir bölge haline gelir. Bu süreçten sonra Cezayir 
huzur ve refaha kavuşur. 

Osmanlı; Cezayir, Tunus ve Libya’nın içinde bulunduğu toprakları Garb Ocakları diye adlan-
dırmış ve buraları bölge şartlarına uygun olacak bir sistemle yönetmiştir. Garp Ocakları Osmanlı’nın 

5  Saîdûnî, s. 486.
6  Kemal Kahraman, “Cezayir” (Osmanlı Dönemi), DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 
1993, Cilt: 7, s. 486-487. 

Şekil 3: Hızır Reis (Barbaros Hayrettin paşa)
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Kuzey Afrika’daki batı topraklarını teşkil etmiştir. Burası, İslam dünyasını Batı’dan gelecek tehli-
kelere karşı korumak ve Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetini tesis etmek üzere önemli görevler icra 
etmiştir. Bundan dolayı Garb Ocakları donanmasının güçlü tutulmasına özen gösterilmiştir. Cezayir 
de Garb ocakları arasında en güçlü donanmaya sahip olmuş ve ihtiyaç halinde merkez donanmaya 
destek göndermiştir.7  

Osmanlı döneminde Cezayir; askeri, idari, ekonomik ve kültürel olarak gelişme kaydetmiştir. 
Osmanlı’nın burada kurduğu idari ve askeri sistem buranın güvenlik ve istikrarını sağlamıştır. Gü-
venlik ve istikrarla beraber halk tarım, hayvancılık ve ticaret yaparak zenginleşmiştir. Aynı zamanda 
Akdeniz’de yapılan deniz faaliyetleri ve akınlarıyla elde edilen ganimetler de önemli bir gelir kaynağı 
olmuştur. Bu dönemde toplumsal yapı çeşitlilik arz etmiştir. Başta oranın yerli halkı olan Araplar ve 
Berberiler olmak üzere Osmanlı’dan buraya yönetici olarak gönderilen Türkler vardı. Aynı zaman-
da Endülüs’ten buraya getirilen Müslümanlar da önemli bir kitle oluşturuyordu. Bunlara ek olarak 
“kuloğlu” dediğimiz bir sosyal yapı daha oluşmuştur. Daha önce de ifade edildiği üzere Garp Ocak-
ları’nın asker ihtiyacı Anadolu’dan devşirilerek karşılanıyordu. Buraya gelen askerler yerli halkla 
aynı dini paylaştıkları için onlarla çabuk kaynaşıyorlardı. Zamanla askerlere evlenme izni verilmiş, 
askerler de oranın yerli halkıyla evlilik yapmıştır. İşte bu evlilikler sonucunda oluşan nesle kuloğlu 
denilmiştir. Kul, asker; kuloğlu, asker oğlu anlamına gelmektedir. Kuloğullarının zamanla sayıları 
artmış ve kendilerine ait bir yapı oluşturmuşlardır. Zira bunlar diğer halktan ayrı yerlerde yaşıyorlar-
dı. Kuloğulları, iyi koşullar altında yetiştikleri için ileride kritik görevleri üstlenmişlerdir. Günümüz 
Cezayir’inde de kuloğullarının çocukları olan geniş bir kitle mevcuttur. Bunların soy isimleri Ma-
nisalı, İzmirli, Tokatlı, Karslı şeklindedir. Dolayısıyla Osmanlı dönemi Cezayir, zengin bir toplum-
sal yapıya sahipti. Bu toplumsal yapının kaynaşması sonucu kültür hayatı da ilerleme kaydetmiştir. 
Çünkü Endülüs’ten gelen Müslümanlar ilmi birikim, Osmanlı’dan gelenler ise askeri ve siyasi sistem 
açısından bu topraklara önemli katkılar sunmuşlardır. 

Osmanlı dönemi Cezayir’i idari bakımdan dört devreye ayrılır. Birinci dönem Beylerbeyiler 
Devri’dir. Bu devirde Cezayir’in donanması gücünün zirvesindeydi. Aynı zamanda Akdeniz’deki kor-
sancılık faaliyetleriyle önemli gelir elde ediliyordu. Bu devir Cezayir’in en parlak dönemidir. İkinci 
devir Paşalar Devri’dir. Bu devirde Osmanlı’nın Cezayir üzerindeki etkisi azalmıştır. Esasında Ce-
zayir merkeze uzak olmasıyla yarı bağımsız bir devlet görünümündeydi. Osmanlı buraya gönderdiği 
vali ve beyler aracılığıyla bağlantı kuruyordu. Paşalar devrinde merkezden gönderilen valilerin etkisi 
azalmış bunun yerine yeniçerilerin güçlenmesiyle beraber seçtikleri paşalar almıştır. Üçüncü devir 
Ağalar Devri’dir. Artık yeniçeriler bir paşa seçmek yerine onun yetkilerini yeniçeri ağasına vermiş-
lerdir. Dördüncü devir ise Dayılar Devri’dir. Leventlerin güçlenmesiyle beraber yöneticiyi yeniçeriler 
değil leventler seçmiştir. Seçilen bu kişiye dayı denilmiştir. Bu devrin son dayısı Hüseyin Paşa’dır. 

19. yüzyıl Avrupa’nın gittikçe güçlendiği Osmanlı’nın ise gittikçe zayıfladığı bir dönemdir. 
İngiltere’nin Akdeniz’de artan etkinliğiyle beraber Fransa sömürge arayışına girmiştir. Kendine en 
yakın yer olan, verimli ve geniş topraklara sahip Cezayir, Fransa’nın hedefine girecektir. Aslında Ce-

7  Atilla Çetin, “Garp Ocakları”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1996, Cilt: 13, s. 
382-386. 

Şekil 3: Hızır Reis (Barbaros Hayrettin paşa)
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zayir, Fransa’nın yoğun olarak ticaret yaptığı bir yerdi. Cezayir’de üretilen ürünler Yahudi tüccarlar 
aracılığıyla Fransa’ya ihraç ediliyordu. Bu anlamda Fransa ve Cezayir birbirine aşinaydılar. 

Fransa, 1827 yılında Cezayir’i abluka altına alır. Bu tarihlerde Cezayir’in başında Hüseyin 
Paşa bulunmaktaydı. Paşa, fevri bir insandı ve kendine güveni yüksekti. Bu karakteriyle Fransa’nın 
Cezayir’i abluka altına alacak sebebi onlara vermişti. Daha önce şöyle bir olay yaşanmıştır: İki Yahu-
di tüccarın Fransa’ya götürülmek üzere uzun vadeli olarak aldığı malların parasını Fransa hükümeti 
ödememiştir. Bunun üzerine Hüseyin Paşa Fransa’ya üç tane mektup gönderir ancak hiçbirine cevap 
verilmez. Bir bayram vesilesiyle Paşa’yı ziyaret eden elçiler arasında Fransız elçisi de vardır. Paşa, 
ona niye mektuplarına cevap verilmediğini sorar. Fransız elçisi de kibirli bir şekilde “Fransa Kralı ve 
Cumhuru sana kağıdı tahrir etmez ve mersul kağıtlarına dahi karşılık irsal etmez” diye cevap verir8. 
Bu cevaba hiddetlenen Paşa, elçinin yüzüne elindeki yelpazeyle bir darbe vurur. Bu vakıa Fransa 
tarafından iç ve dış siyasette yoğun bir şekilde işlenecek ve savaş sebebi haline getirilecektir. Aslında 
bu sadece bir bahanedir. Daha önceden orayı sömürgeleştirme planları yapan Fransa’ya sadece bir 
koz verilmiştir. 

Abluka altındaki Cezayir’in işi zordu. Zira bağlı olduğu Osmanlı ona yardım edecek durumda 
değildi. Çünkü Osmanlı, Rusya ile savaştan yeni çıkmıştı. Aynı zamanda on yıldır Mora İsyanı ile uğ-
raşıyordu. Bunlarla beraber Osmanlı’nın oraya yardım edebilmesi için güçlü bir donanmaya ihtiyacı 
vardı ancak donanması kısa süre önce Navarin’de yakıldığı için Osmanlı’nın yardım etme olanağı 
yoktu9. Osmanlı’nın Navarin’de yanan donanması içinde Cezayir’in de donanması vardı. Dolayı-
sıyla eskinin güçlü donanmalarına sahip olan Cezayir donanmasız kalmıştı. Bu sebeplerin yanında 
Hüseyin Paşa’nın istişaresiz ve isabetsiz kararları da Fransa’nın Cezayir’i almasında etkili olacaktı. 
Nihayetinde 1830 yılında Fransa, Cezayir’i işgal eder ve Osmanlı’nın 300 yıllık Cezayir hâkimiyeti 
sona erer. Artık Cezayir için yeni ve çetin bir süreç başlayacaktır. 

Fransa, Cezayir’i rahat bir şekilde hakimiyeti altına alacağını düşünmüştür. Ancak bu böyle 
olmamıştır. Cezayirli Müslümanlar Kostantin beyi Ahmet Paşa ve Şeyh Abdülkadir el Cezairi önder-
liğinde Fransızlara karşı direnişe geçeceklerdir. 

Ahmet Bey, Cezayir’in doğusunda bulunan ve en büyük şehirlerinden biri olan Kostantin 
beyiydi. Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesiyle beraber Kostantin’i merkeze alarak doğu da bir direniş 
cephesi oluşturmuştur. Fransa’nın üzerlerine gönderdiği ilk ordu birlikleri sayıca fazla olmalarına 
rağmen Ahmet Bey onları mağlup etmiştir. Bunun üzerine daha büyük bir ordu gönderilmiştir. Çetin 
bir mücadeleden sonra Ahmet Bey daha fazla direnememiş ve Kostantin, Fransızların eline geçmiştir. 
Ahmet Bey’in direnişi toplamda yedi yıl sürmüştür.10 

Cezayir’in batı kanadında ise Emir Abdülkadir el Cezairi önderliğinde direniş hareketi baş-
latılır. Emir Abdülkadir, 1808 tarihinde Batı Cezayir’in Muasker şehri yakınlarındaki bir zaviyede 
dünyaya gelir. Hz. Hasan’ın soyundan olup babası yörenin önde gelen Kadiri Tarikatı şeyhlerinden-

8  Aysel Fedai, “Fransa Hâkimiyeti’nde Cezayir”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2008, s. 55-57. 
9  Fedai, s. 61. 
10  Fedai, s. 66-68. 
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dir. Küçüklüğünden itibaren iyi bir dini eğitim alır. Dini eğitimin yanı 
sıra silah ve at kullanmayı da öğrenir. Genç yaşında babasıyla beraber 
Hac vazifesi için Mekke yolculuğuna çıkarlar11. Emir Abdulkadir bu 
yolculukta İslam dünyasının önemli yerlerini görme ve tanıma fırsatı 
bulur. Şam ziyaretinde Şeyh Mevlana Halit’ten Nakşibendiyye icazeti 
alır. Aynı zamanda bu yolculukta ileride mektuplaşacağı Şeyh Şamil’le 
tanışma fırsatı bulur.12 

1830 yılında Fransızlar Cezayir’i işgal ettiğinde Emir Abdül-
kadir 22 yaşında bir gençtir. Kabileler bir araya gelerek Emir’in babası 
Şeyh Muhittin’i lider olarak seçme kararı alırlar. Ancak, Şeyh yaşlılı-

ğından dolayı bu görevi kabul etmez ve oğlu lehine feragatte bulunur. Böylelikle Abdülkadir el Ce-
zairi, Emirül Müminin seçilir13. Emir; ilmi, güzel hitabı ve karizmasıyla ön plana çıkmış bir isimdi. 
Bu vasıfları ve teşkilatçı özelliğiyle Emir, kabileleri ve şeyhleri etrafında toplayarak önemli bir güç 
oluşturur. İki yıllık teşkilatlanma ve biat alma sürecinden sonra Fransızlara karşı mücadele başlar. 
Emir’in komutanlığındaki direniş Fransızlara güç kaybettirir ve Fransızlar anlaşmak için masaya 
otururlar. 1837 tarihinde Emir ve Fransızlar arasında Tafna Antlaşması imzalanır. Bu antlaşmaya göre 
Cezayir’in üçte ikilik kısmına denk gelecek bir toprak Emir’e bırakılır. Bu durumla beraber Emir’in 
liderliğinde bir devlet kurulmuş olur. Devleti organize etmeye çalışan Emir, teşkilatlanmaya devam 
eder ve düzenli orduyu kurar. Fransızlar doğuda Ahmet Bey’in direnişini kırıp onu esir alınca bu sefer 
Emir’in üzerine giderler. Bu hareket üzerine Tafna Antlaşması bozulur ve Emir Fransızlara karşı cihat 
ilan eder. Yapılan savaşlar ve mücadeleden sonra Emir’in gücü kırılır ve 1847 yılında esir alınır. 5 
yıllık esaret hayatından sonra Emir, Bursa’ya gelir. Bursa’da iki yıllık ikametten sonra meydana gelen 
büyük Bursa depreminden dolayı Şam’a gider. 

Şam şehrinin Emir için özel bir önemi vardır. Zira yolunu takip ettiği ve büyük hayranlık 
beslediği İbn Arabi hazretleri burada medfundur. Emir Abdülkadir, siyaset ve askeri kimliğiyle tanın-
sa da o büyük bir alim ve mutasavvuftur. Torununun bir röportajda onun hakkında söyledikleri onu iyi 
ifade etmektedir: “Onu, Kuzey Afrika’yı Romalılar’dan kurtaran ‘Namidiya Kralı Jugurtha’ olarak 
görebiliriz. Prensler arasında bir evliya ve evliyalar arasında bir prens olarak da tanımlanabilir. Ancak 
birçok insanın bugünlerde onu âlîcenap bir kahraman ve yiğit bir savaşçı olarak bilmesine rağmen, 
hayatının çoğunu tasavvuf öğreterek ve etrafındakilere sabrı, aşkı anlatarak geçirmiştir.”14 Emir’in şu 
ifadeleri onun siyasetle ilişkisini yansıtmaktadır: “Devlet işlerini hırs, gurur, güç arzusu yahut bu fâni 
dünyanın çıkarları için yürütme iznini kendimize vermedik; tam tersine -ve  Allah kalbimin en deri-
ninde bunun olduğunu bilir- Allah için, kardeşi kardeşe kırdırarak Müslüman kanının akmasına son 
vermek, Müslümanların mülklerini savunmak için ve ülkede imanın ve vatanseverliğin gerektirdiği 

11  Ercüment Kuran, “Abdülkadir el Cezâirî”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 
1988, Cilt: 1, s. 232. 
12  https://akademi.nefesyayinevi.com/14-dost-odulu-sahibi-emir-abdulkadir-el-cezairi-hakkinda/
13  Fedai, s. 68-69. 
14  https://www.timeturk.com/cezayir-in-kahramani-emir-abdulkadir-el-cezairi/haber-793958

Şekil 4: Emir Abdülkadir
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sükûneti sağlamak adına devleti yönetmek sorumluluğunu yüklendik.”15

Emir, günümüzde Şeyül Ekber İbn Arabî’nin üstadı olduğu Ekberiyye ekolünün önemli bir 
ismi olarak zikrediliyor. Kendisi İbn Arabî’den çok etkilenmiştir. En önemli eseri olan el Mevafık’da 
bu izler bariz olarak görülür. “El Mevafık kitabının ana yapısı, Ekberi ekolden mülhem olan vahdeti 
vücut düşüncesi ve insan-ı kâmil nazariyesi etrafında teşekkül etmektedir. Öyle ki Emir Abdülkadir, 
Ekberi ekolün geç dönem ileri gelenlerinden birisi, sırlarının varisi, makamlarının ve hallerinin arifi 
kabul edilir.”16 Emir, 1883 yılında Şam’da vefat etmiş, İbn Arabî hazretlerinin yanına defnedilmiştir. 
Ancak Cezayir’de Emir, milli kahraman olarak kabul edildiği için mezarı bağımsızlıktan sonra Ce-
zayir’e getirilip Şehitlik mezarlığına gömülmüştür. Emir, Cezayir’in bağımsızlık savaşında sembol 
isimlerinden birisi olmuş ve kurtuluş savaşına ilham olduğu belirtilmiştir. 

Emir Abdülkadir’in 1847 tarihinde esir düşmesiyle beraber Fransa, Cezayir’in tamamını ele 
geçirmiştir. Bu çetin direniş sürecinden sonra Cezayir, Fransa’nın zulümlerine, sömürge ve kültür 
asimilasyonuna maruz kalacaktır. 

Fransız Sömürgesi Altında Cezayir ve Bağımsızlık Savaşı

“…Avrupa’nın refah ve ilerlemesi zencilerin, Arapların, Hintlilerin ve sarı ırkların ölü vücut-
ları ve akıttıkları ter üzerine inşa edilmiştir. Bunu artık görmezden gelmeye niyetimiz yok…”17 der 
Frantz Fanon. Batının gelişmişliğinden söz ettiğimizde madalyonun diğer yüzüne de bakmamız icap 
eder. Madalyonun diğer yüzü ise sömürgecilik üst başlığı içerisinde asimilasyon, soykırım, köle tica-
reti ve insan hakları ihlalleridir. 

Sömürgecilik, “Bir devletin kendi sınırları dışında kalan genelde deniz aşırı toprakları askerî 
müdahale başta olmak üzere çeşitli yollarla ele geçirmesi ve orada hâkimiyet kurup yerli toplumlar 
üzerinde siyasî, iktisadî ve kültürel alanlarda üstünlük sağlayarak bunların her türlü imkânlarını kendi 
menfaati için yağmalamasıdır.”18

Modern sömürgecilik, İspanya ve Portekiz’le başlamış İngiltere ve Fransa ile zirve noktasına 
ulaşmıştır. İngiltere’nin sömürge toprakları 35 milyon km2’ye, Fransa’nın ise 12,5 milyon km2’ye 
varmıştır. Devasa topraklar ve insan kitleleri dünya ölçeğinde bir avuç azınlık olan kesimin hizmetine 
sokulmuştur. Bu hizmetin karşılığı ise zulüm, kan, gözyaşı, fakirlik, yabancılaşma ve esaret olmuştur. 

Sömürgecilik düşüncesinin altında yatan temel saik, Batılı insanın kendini uygar-medeni diğer 
insanları ise barbar, uygarlaşmamış olarak görmesidir. Bu düşünceye dayanarak kendilerinin diğer 
insanlara medeniyet götürdüklerini söylemiş ve barbarlıklarını, katliamlarını bu şekilde meşrulaştır-

15  https://akademi.nefesyayinevi.com/14-dost-odulu-sahibi-emir-abdulkadir-el-cezairi-hakkinda/
16  Prof. Dr. Zaim Khenchelaoui, “Şeyh İbni Arabi Lisanıyla Konuşan Emir Abdülkadir El Cezai-
ri”, Uluslararası İbn Arabi Sempozyumu Makaleleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2010, s. 539-544. 
17  Frantz Fanon, Cezayir Bağımsızlık Savaşının Anatomisi, Pınar Yayınları, İstanbul 2016, s. 9. 
18  Ahmet Kavas, “Sömürgecilik”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, Cilt: 37, 
s. 394. 
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maya çalışmışlardır. Fransa için konuşursak bu sapkın düşünce, sadece yürütme erkinin başında olan 
kişilerin değil tüm Fransız kurumlarının sahip olduğu bir düşüncedir.19 Bunların başında gelen ve en 
önemli olan kurum akademidir. Sömürgeciliğin temel felsefesi ve stratejisi akademilerde üretilmiştir. 
Özellikle tıp fakültelerinde insan vücudu üzerine yapılan çalışmalarda Afrika insanının eksik olduğu, 
bazı beyin parçalarının olmadığı bilim kılıfıyla işlenmiştir. Akademiyle beraber kilisede bu noktada 
önemli bir aktör olmuştur. Kilise, sömürgeciliği bir misyonerlik faaliyeti olarak görmüş ve sömürge-
ciliğe her türlü desteği vermiştir. Halkın Hristiyanlaşması için “Beyaz Papalar Cemiyeti” ve özellikle 
kadınları asimile etmek üzere “Beyaz Bacılar Cemiyeti” gibi kuruluşları kurmuştur. Aynı zamanda 
kilise adamları ve akademi birlikte çalışmışlardır. Aziz Charles De Faucould’un Fransız Bilimler 
Akademisi’ne yazdığı mektup din adamları ve akademinin birbirleriyle nasıl koordineli çalıştığına 
dair bir delil olmanın yanında mektupta geçen şu ifadeler onların niyetlerini ortaya koyma açısından 
çarpıcıdır: “…Afrika topraklarında Fransız kolonisi kurmak ne muhteşem bir görev bizim için. Bu 
görev bize zenginlik sağlamıyor, fakat burada Fransa tanıtılıyor ve sevdiriliyor. Fransa yanlısı ruhlar 
yaratılıyor ve Fransa için çarpacak yürekler ortaya çıkarılıyor…”20 Cezayir’de faaliyette bulunan 
yüzlerce Fransız papazdan biri olan Faucould, Cezayir’in çoğu yerini bir keşiş kılığında gezmiş ve 
kabileler arasında dolaşarak onlara dair bilgiler edinmiştir. Mektubunda yaptığı gözlemler sonucu 
elde ettiği bilgileri tasnif ettikten sonra bir sosyolog bakış açısıyla tahlil ediyor ve kendi yorumunu 
da ekleyerek Fransa Bilimler Akademisi’ne tavsiyelerde bulunuyor. Tavsiyeleri ise buraların nasıl 
daha kolay Fransızlaşacağı ve sömürüleceği üzerinedir. Bunların yanında diğer bir kurum da basındır. 
Basın da sömürgecilik lehine algı oluşturarak uygulanacak politikalara zemin hazırlamıştır. Bu kadar 
kurumun sömürge lehine çalışması neticesinde Fransız insanının çoğunun da sömürgeci bir zihniyete 
sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Fransa sömürü düzeninin kalıcı olması için halkın dini ve milli kimliğinden uzaklaşması yö-
nünde sistemli bir şekilde çalışmıştır. Halkın arazi ve vakıflarına el koymuş, camilerin birçoğu yıkıl-
mış, bir kısmı ise kilise, ahır, depo ve kışla olarak kullanılmıştır.21 Cezayir halkının kendi kimliğine 
yabancılaşması ve İslami kimliğin yok edilmesi amacıyla her türlü dini, siyasi, askeri, ekonomik ve 
kültürel baskı kullanılarak İslam yerine Hristiyanlık, Arapça yerine Fransızca ikame edilmeye çalışıl-
mıştır. Boşaltılan verimli arazilere Avrupalı azınlık getirilip yerleştirilmiş ve bu araziler Avrupalılara 
bedava verildiği için Avrupalı sayısı her geçen gün artmıştır. Cezayirliler ise verimsiz çöllere veya şe-
hirlerin varoş yerlerine mahkûm edilmiştir. “Yerli Kanunu” çıkarılarak halkın temel hak ve hürriyet-
leri ortadan kaldırılmıştır. Bu şekilde Cezayir’de ikili bir toplumsal yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Birinci yapı her türlü haktan yoksun, fakirlik ve cehaletin içine atılmış Cezayir’in yerli halkı; ikinci 
yapı ise tüm kurumların lehine çalıştığı, en yüksek makamların elinde bulunduğu ve ülkenin tüm kay-
naklarını kullanarak zenginleşmiş bir Avrupalı azınlık. Uygulanan bu zulüm politikaları neticesinde 

19  Halil Halit, Cezayir Hatıratı, Hece Yayınları, Ankara 2007; Louis Gardel, Cezayir Körfezi, Çev: 
Ümit Moran Altan, Hemen Kitap, İstanbul 2013; Malik bin Nebi, Savaş Esintisi (Sömürünün Gerçe-
ği), Ankara Okulu Yayınları. 
20  Haktan Birsel, “Emperyal Fransa’nın Osmanlı-Cezayir Stratejik Düzleminde Bir Kültür ve Kimlik Asimilasyonu 
Örneği, (Aziz Charles de Faucauld’un Mektubu)”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2013, 
Sayı: 29, s. 52. 
21  Mazin Salah Mutabbakani, “Cemʿiyyetü’l-ʿulemâʾi’l-Müslimîn”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul 1993, Cilt: 7, s. 336. 
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Cezayirlilerin bir kısmı göç etmek zorunda kalmış bir kısmı 
ise işçi olarak Fransa’ya gitmiştir.22 

Sömürgecilik, Cezayir’de dini ve kültürel anlamda 
büyük tahribatlara sebep olmuştur. Halkın büyük çoğunluğu 
eğitimden uzak tutularak cahil bırakılmıştır. Eğitimin verildi-
ği kurumlarda ise Fransızca zorunlu resmi dil haline getirile-
rek okuyan Cezayirlilerin kendi kimliğinden uzak kalmasına 
yol açılmıştır. Fransız kültürü bütün devlet kurumlarında da-
yatılmış ve buna karşı çıkanlara katliam seviyesine ulaşacak 
askeri tedbirlerle karşılık verilmiştir. Uygulanan bu sistemli 
asimile politikaları Cezayir insanının zihin dünyasını tarumar 
etmiş ve onu sömürgeciye bağımlı hale getirecek bir yapıya 
evirmiştir. 

Fransa ve Cezayir sömürgecilik tarihi, sömüren ve sömürülen ilişkileri bağlamında psikoloji 
ve sosyolojinin konusu haline gelmiştir. Özellikle Cezayir’in modern dönemdeki en büyük mütefek-
kirlerinden olan Malik bin Nebi bu konuları işleyerek Cezayir insanın sömürge psikolojisinden nasıl 
kurtulacağına dair önemli tahliller yapmıştır. Malik bin Nebi, Cezayir tecrübesi üzerinden sömürünün 
düşünce yapısını ortaya koymuş ve diğer insanlarında sömürgecilere karşı istifade edebileceği bir 
zemin oluşturmuştur. 

Sömürge döneminde Cezayir halkının Fransa’ya karşı mücadelesi devam etmiştir. Bu dönem-
de direniş ve başkaldırı hareketleri süreklilik arz etmiş ancak Fransa’nın uyguladığı askeri tedbirler 
bu hareketlerin başarıya ulaşmasına engel olmuştur.  

Sömürge yönetiminin uyguladığı siyasî, ekonomik ve sosyal baskı politikası küçük bir iş bir-
likçi azınlığın dışında Cezayirlilerin büyük kısmını fakirleştirerek ikinci sınıf vatandaş haline ge-
tirmiş ve bu durum I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden itibaren sömürge yönetimine karşı Ce-
zayir millî hareketinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.23 1920 yılında Şeyh Emir Abdülkadir el 
Cezairi’nin torunu olan Emir Halid öncülüğünde haklar ve vazifeler konusunda eşitliğin sağlanma-
sı, ülkenin İslâmî kimliğinin korunması, yerli halka seçimlere katılma ve Fransız parlamentosuna 
temsilci gönderme hakkının tanınması talepleri ileri sürülmüştür. Ancak Emir Halid’in üç yıl sonra 
sürgüne gönderilmesiyle bir sonuç elde edilememiştir. Fransa’da bulunan Cezayirli işçilerin birtakım 
girişimleri olmuş fakat bunlar da başarıya ulaşmamış ama bağımsızlığa gitme yolunda zemin oluş-
turmuşlardır. 

Sömürge döneminde Cezayir’i ihya etme ve bağımsızlığa zemin oluşturma noktasında etkili 
olmuş en önemli hareket Abdülhamit bin Badis öncülüğünde kurulan “Müslüman Alimler Cemiye-
ti”dir. Bin Badis, Cezayir’in köklü bir kabilesine ve Kuzey Afrika’da tanınmış bir aileye mensuptur. 

22  Davut Dursun, “Cezayir (Sömürge Dönemi)” DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 
1993, Cilt: 7, s. 489. 
23  Davut Dursun, s. 489-490.

Şekil 5: Malik Bin Nebi
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Küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim almış ve Zeytune Üniversitesi’nde dönemin bilinen iyi ho-
calarından ders almıştır24. Üniversitede kalma yönündeki yoğun ısrarlara rağmen Bin Badis, esaret 
altında bulunan Cezayir’de çalışma yapmayı tercih etmiştir. Cezayir’de camileri merkeze alarak faa-
liyetlerine başlamıştır. Aynı zamanda dönemin gazete ve dergileri üzerinden fikirlerini ifade etmiştir. 
Arkadaşlarıyla beraber halkın uyanışına vesile olma amaçlı yayınlar neşretmişlerdir. Bu çalışmalar 
süreç içerisinde Cezayir’in tamamına yayılmış ve bu çalışmaların kurumsallaşması amacıyla 1931 
yılında “Müslüman Alimler Cemiyeti” kurulmuştur. Cemiyet, sömürge döneminde halkın eğitimden 
mahrum bırakılmasından dolayı mektep ve medrese açmış, fakirlikle mücadele için sosyal ve yardım-
laşma faaliyetleri yapmıştır. Cemiyet, halkın kurtuluşunun eğitimden geçtiği bilinciyle hareket etmiş 
ve faaliyetlerinin mevcut kanunlara aykırı olmamasına dikkat etmiştir. Tüzüğünde amaçları arasında 
siyasetin olmadığını belirtmişse de baştan itibaren halkın sömürge yönetimine karşı bilinçlenmesi 
noktasında faaliyetler yapmıştır. Cemiyet, Cezayir halkını asli kimliğine döndürme ve bağımsızlık 
savaşının hazırlayıcısı olarak ün kazanmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa, Afrika’dan 1 milyona yakın askeri kendisi için savaştırmıştır. 
Cezayirliler de savaştan sonra Fransa’nın bağımsızlık umudu vermesi karşılığıyla Fransa’ya yardım 
etmişlerdir. Aslında savaşın Cezayir’e taşınmasıyla Cezayirliler kendi toprakları için savaşmışlardır. 
Savaşın neticesinde Fransa galip olsa da ekonomik ve askeri açıdan büyük güç kaybına uğramıştır. Bu 
güç kaybıyla beraber Fransa’nın Afrika’daki sömürgeleri bağımsızlık kazanacaktır. 

Fransa, diğer sömürge topraklarını kaybetmesine rağmen Cezayir’i bırakmayı düşünmüyor-
du. Zira Fransa, Cezayir’i bir sömürge toprağından ziyade Fransa’nın devamı olarak görüyordu. Bu-
nun için oraya Fransız Cezayir’i diyordu. 1945 yılında Sedif ve Guelma’da Fransızların yürüyüş 
yapan Cezayirlileri çocuk ve kadın demeden 45 bin kişiyi katletmeleri, Fransa’nın hiçbir şekilde sulh 
yoluyla Cezayir’den ayrılmayacağı düşüncesini pekiştirmişti. Fransa’nın Cezayir’i bırakmayacağı 
anlaşılınca Cezayir halkı 1954 yılında “Müslüman Alimler Cemiyeti” öncülüğünde ve diğer bağım-
sızlıkçı hareketlerle beraber bağımsızlık savaşı başlatmıştır. Fransa, savaş için yüz binlerce askerini 
ve katliamlarıyla meşhur paraşütçüleri Cezayir’e yollamıştır. Çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapılma-
dan, hiçbir insan hakkı gözetilmeden savaş süresince 1,5 milyon insan Fransızlar tarafından katle-
dilmiştir. Toplu infazlar gerçekleştirilmiş ve kadınların çoğu tecavüze uğramıştır. İnsanlar her türlü 
işkenceden geçirilmiş, bir kısmı uçaklardan atılarak öldürülmüştür. Köyler yok edilmiş, iki milyon 
insan toplama kamplarında kaderlerine terk edilmiştir. Yarım milyon insan göç etmiş, göç edenlerin 
yollarına üç milyona yakın mayın döşenmiştir. Tüm bu katliamlara rağmen Cezayir insanı Fransa’ya 
karşı mücadelesinde pes etmemiş ve 1962 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 

Bağımsızlık savaşı süresince 10 milyon nüfusu olan Cezayir’in 1,5 milyonu katledilmiştir. 
Sömürge dönemi boyunca Fransa, toplamda 5 milyon Cezayirliyi katletmiştir. Savaştan sonra, ekono-
misi çökmüş, kurumları olmayan, insanının yüzde sekseni okuma yazma bilmeyen bir ülke kalmıştır. 
Bu savaş, insan hakları havarisi kesilen ve diğer toplumlara kültür ihraç eden Fransa’nın gerçek yü-
zünü gösteren tablolardan sadece bir tanesi olarak kayıtlara geçmiştir. Sömürge subaylarından Mon-

24  Mâzin Salâh Mutabbakānî, “Abdülhamit İbn Badis”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul 1999, Cilt: 19, s. 354-356. 

Şekil 5: Malik Bin Nebi
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tagnac’ın şu ifadeleri bu zihniyetin nasıl bir anlayışa sahip olduğunu yansıtmaktadır: “Yakaladığımız 
Cezayirli kadınlara ne yaptığımızı soruyorsun: Bir kısmını rehine olarak elimizde tutuyor, geri ka-
lanını arttırma usulüyle hayvanlar misali erkeklerimize veriyoruz. (…) Onbeş yaşın üstünde bütün 
erkekleri öldürüyor, kadın ve çocukları alıp Marquesas Adaları ya da başka bir yöne giden gemilere 
bindiriyoruz. Bir kelimeyle; ayaklarımızın dibine köpekler gibi kapanmayanlara ölüm.”25

Modern Cezayir

Modern Cezayir, 1962 tarihinde bağımsızlık 
savaşının verilmesinden sonra kurulur. Bağımsız-
lık savaşında tüm gruplar Ulusal Kurtuluş Cephesi 
(FLN) çatısı altında birleşmiş ve mücadele bu çatı 
altında yürütülmüştür. FLN, Ulusal Kurtuluş Ordu-
su’nu kurmuş ve mücadeleyi bir nizama sokmuştur. 
Ulusal Kurtuluş Ordusu, bağımsızlık savaşının en 
önemli aktörü olmuş ve Cezayir’i bağımsızlığına 
kavuşturmuştur. Modern Cezayir’de kurulduğunda 
ordunun önemli katkılarından dolayı günümüzde de 

devam eden Cezayir’i kontrolünde tutan bir askeri vesayet başlamıştır. Günümüz İslam ülkeleri ara-
sında ordunun devlet üzerinde büyük etkiye sahip olduğu hatta devletin tamamına hükmettiği devlet-
lerden bir tanesi de Cezayir’dir. 

Cezayir kurulduğunda nüfusunun büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu ve yarım 
milyon insanı da komşu ülkelere göç etmişti. Ülkenin 130 yıllık Fransız sömürgesi altında yaşadığı 
asimilasyon ve yabancılaşma bir yana Cezayir, bağımsızlık savaşında halkın tamamına yayılan bir 
soykırım ve katliam yaşamıştır. Bu süreçte Fanon’un da ifade ettiği üzere ölüm gündelik hayatın bir 
parçası haline gelmiş ve toplu kıyımlar rutinleşmişti. Bir insanın ölmesi artık kimse için bir anlam ifa-
de etmiyordu. Çocuğu ölen anne veya kardeşi ölen bir kişi artık üzülmüyor ve gözyaşı dökmüyordu. 
Çünkü gözyaşları tükenmiş ve ölüm sıradanlaşmıştı. Bunların yanında önceden kurumların çoğunda 
görevli olan ve ülkenin yetişmiş elemanları olan Fransızlar ve onların yetiştirdiği elit sınıf da Fran-
sa’ya kaçmışlardı. 8 yıllık savaş süresi içinde Fransızların yakıp yok ettiği köyler ve bombaladıkları 
şehirlerde diğer bir olumsuz durumdu. Tüm bu olumsuzluklar içerisinde kurulan Cezayir’in işi kolay 
olmayacaktı. 

Fransa, Cezayir’i fiili olarak terk etmek zorunda kalmış ancak Cezayir üzerindeki etkinliği-
ni kaybetmek istememiştir. Bunun için Fransızca konuşan ve Fransız kültürüne aşina olan Cezayir 
üzerinde siyasi ve ekonomik etkisini devam ettirmek için kendisiyle işbirliği yapan kişi ve grupları 
iktidara getirmeye çalışmıştır. Bu amaçla Ulusal Kurtuluş Cephesi içinde sosyalistlerin hâkim ol-

25  Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi, Yirminci Yüzyılda BM Güvenlik Konseyi Daimi 
Temsilci 5 Devletin İşlediği SOYKIRIM VE KATLİAMLAR, İstanbul 2014, s. 75-86. 

Şekil 6: Ulusal Kurtuluş Ordusu logosu
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masını sağlamıştır. Kendi kültüründen ve fikrinden uzak 
olan İslami kesimleri ise yönetimden uzaklaştırmıştır. 
Çünkü bağımsızlık savaşının zeminini oluşturan ve Fran-
sızlara karşı mücadele ruhunu veren ana güç İslam’dı. 
Abdülhamid bin Badis’in söylediği “Dinimiz İslam, 
dilimiz Arapça, vatanımız Cezayir” sözleri bağımsızlık 
savaşının sloganı olmuştu. Bu anlamda Cezayir, devlet 
kurulduğunda Fransa’nın etkisinde olan sosyalist bir ke-
simin eline geçmiştir. Sistem olarak da tek partili sisteme 
dayalı sosyalist sistem tercih edilmiştir. Ulusal Kurtuluş 
Cephesi ülkenin tek partisi olmuştur.  

Cezayir’in ilk başkanı 20 Eylül’de toplanan kuru-
cu meclisin seçtiği sosyalist bir kimliğe sahip Ahmet bin 

Bella olmuştur. Bella, ılımlı bir sosyalisti ve dindar olmamasına rağmen Müslüman kesimlere karşı 
hoşgörülüydü. 1965 yılında savunma bakanı ve genelkurmay başkanı olan Albay Huari Bumedyen 
askeri bir darbe yaparak yönetimi ele geçirmiş ve Ahmet bin Bella’yı cezaevine atmıştır. Ahmet bin 
Bella, cezaevinde hidayeti bulmuş ve “Esaretin Karanlığından İslam’ın Aydınlığına” eserini kaleme 
almıştır. 

Katı bir sosyalist olan Bumedyen, ülkeyi Devrim Konseyi eliyle yönetmiş, ülkede var olan 
askeri vesayeti daha da katılaştırmış ve dışa bağımlılığı arttırmıştır. 1967 yılında kendisine yönelik 
askeri darbeyi bastırmış ve ülkenin en önemli otoriter ismi haline gelmiştir. Bumedyen, 1978 yılında 
sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybedene kadar devleti yönetmiştir. 

Bumedyen’den sonra devletin başına Şadli bin Cedid geçmiş, 1992 yılına kadar devleti baskı 
ve zulüm ile yönetmiştir. Kötü olan ekonomiyi daha da kötü bir duruma getirmiş ve bu durum özellik-
le gençler arasında tepkilere sebep olmuştur. Bu yüzden sık sık protesto gösterileri yapılmıştır. Cedid, 
bu gösterileri binlerce kişinin ölümüne sebep olacak şekilde kanlı bir şekilde bastırmıştır. 

Cezayir’in kurtuluş savaşında bütün grupları bünyesinde barındıran FLN, bağımsızlıktan son-
ra sosyalist bir kesimin eline geçmiştir. Bundan dolayı FLN’de bulunan ve bağımsızlık mücadelesin-
de büyük katkıları olan İslami kesimler, FLN’den ayrılmışlardır. Bunlar süreç içerisinde Cezayir’de 
vesayetin kırılmasını ve yönetimde İslam’ın esas alınmasını talep etmiş ve buna yönelik çalışmalar 
yapmışlardır. Bu İslami akımın iki öncü ismi Abbas Medeni ve Ali Belhac olacaktır. 90’lı yıllara 
gelindiğinde bu talepler geniş bir kesimin talepleri haline gelecek ve vesayet yönetimi çok partili 
sisteme geçme mecburiyetinde kalacaktır. Bu süreçte İslami Selamet Cephesi (FİS) kurulacak ve 
ülkenin en önemli partilerinden biri haline gelecektir. 1990’da yapılan yerel seçimlerde FİS oyların 
çoğunluğunu almış ve belediyelerin büyük kısmını kazanmıştır. 1991’de yapılan genel seçimlerin ilk 
oylamasında da FİS oyların büyük çoğunluğunu elde etmiştir. Ülkedeki bu İslami yükseliş başta ordu 
üzerinde etkisi olan Fransa’yı ve vesayetle ülkeyi yöneten orduyu endişelendirmiştir. Batının oynadı-
ğı demokrasi yalanı burada da rafa kaldırılmış ve ordu darbe yaparak seçimleri iptal etmiştir. Darbey-

Şekil 8: Ahmet bin Bella
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le birlikte İslami kesimlere yönelik tutuklamalar ve infazlar başlamıştır. Bu süreçte ana akım İslami 
kesimin dışında ordu ve istihbaratın kontrolünde İslam adına yeni gruplar türemiştir. Bu grupların 
ve ordunun eliyle Cezayir’de iç savaş başlar. Cezayir iç savaşında ordu katliam seviyesine ulaşacak 
infazlar yapar. 10 yıl süren iç savaş Cezayir tarihine “kara dönem” diye geçmiştir. İç savaştan sonra 
ordu infazlarla ülkenin tamamına kontrolüne alacaktır. 

1999 yılında Abdülaziz Buteflika cumhurbaşkanı olarak seçilir. Buteflika, ordunun görünür-
deki yüzüdür. Cezayir, Buteflika döneminde nispeten de olsa biraz yumuşama dönemine geçecektir. 
Arap baharı süreci Cezayir’i çok etkilememiştir zira iç savaş tecrübesi yaşayan Cezayir halkı bu tür 
olaylara karşı temkinli davranmıştır. Buteflika, 20 yıllık iktidarından sonra yaşlılık ve sağlık sebep-
lerinden dolayı görevi bırakmak zorunda kalmıştır. Ondan sonra yapılan 2019 seçimlerinde ordunun 
yeni görünürdeki yüzü olan Abdülmecit Tebbun yeni cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Türkiye Cezayir İlişkileri

Cezayir, en refah ve istikrarlı dönemini 300 yıllık Osmanlı hâkimiyetinde yaşamıştır. Bar-
baros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis iki ülkenin ortak tarihi kahramanlarıdır. Cezayir, Fransızlar ta-
rafından işgal edildiğinde Osmanlı direniş hareketlerine yardım göndermiştir. Cezayir Bağımsızlık 

Savaşı Türkiye halkı tarafından takip edilmiş 
ve destek verilmiştir. Cezayir’in BM nezdin-
de yaptığı bağımsızlık oylamasında Türkiye 
konjonktür gereği çekimser oy kullanmışsa 
da gizli olarak bağımsızlık savaşına silah 
desteği vermiştir. Cezayir’in ulusal sol yöne-
timin eline geçmesiyle beraber ilişkiler pasif 
bir çizgide ilerlemiştir. Ancak Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başa gelmesiyle Cezayir-Türkiye 
ilişkileri ivme kazanmıştır. Erdoğan’ın ortak 
çıkarlar ekseninde yaptığı Cezayir ziyaretleri 

kabul görmekte ve ilişkilerin sağlamlaştırılmasına katkı sunmaktadır. Bu karşılıklı ilişkiler bağlamın-
da birçok alanda dostluk ve işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Türkiye, oradaki Osmanlı mirasına 
sahip çıkmakta ve TİKA üzerinden bu mirası ihya etmektedir. Necmettin Erbakan ve İslami Selamet 
Cephesi arasında da karşılıklı ilişkiler olmuştur. İslami Selamet Cephesi ismini Erbakan’ın Milli Se-
lamet Partisi’nden almıştır. 

Cezayir’de kuloğullarının soyundan gelen çok sayıda insan bulunmaktadır. Bunlar kendilerini 
Türk olarak kabul etmektedir. Osmanlı’nın Cezayir’e yaptığı katkılar neticesinde Türk insanı Ceza-
yir halkının gözünde olumlu bir imaja sahiptir. Halk arasında Türkler için “insanların en hayırlısı” 
anlamında bir tabir kullanılır. Türkiye halkı nezdinde de Cezayir yabancı değildir. Edebiyatımız da 
Cezayir üzerine şiirler yazılmış ve türkülere konu olmuştur. Bu anlamda Cezayir ve Türkiye ilişkileri 
köklü bir geçmişe sahiptir. Günümüzde din temelinde oluşan ortak duygu bağı ve tarihteki yoğun 

Şekil 9: Cezayir ve Türkiye
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tarihi miras üzerinden ilişkiler devam etmektedir. 

 CEZAYİR’DEKİ İSLAMÎ HAREKET-

LER

Cezayir’deki İslamî Hareketler, ülkenin yüzyıllara 
yayılmış medrese ve tasavvuf sistemi üzerine oturmuş ve 
üç kol hâlinde yol almıştır: Abdülhamid b. Badis’in kurdu-
ğu Cem‘iyyetü’l-ulemâi’l-müslimîne’l-Cezâiriyyîn (Cezayir 
Müslüman Âlimler Cemiyeti); İhvan-ı Müslimin Hareketi ve 

Malik b. Nebi’nin entelektüel hareketi. Bugün Cezayir’deki İslamî hareket kadim kökler üzerinden 
bu üç dalın buluşmasından ve çekişmesinden ibarettir, denilebilir. 

1. Cezayir Müslüman Âlimler Cemiyeti

Abdülhamid b. Badis ve Muhammed Beşîr el-İbrâhimî tarafından bir grup âlimle birlikte 5 
Mayıs 1931’de kuruldu. Medreseler ve topluma yönelik irşat faaliyetleriyle Cezayir Kurtuluş Hare-
keti’nin başarıya ulaşmasında büyük paya sahiptir. 

Cemiyetin kurucusu Bin Badis, 4 Aralık 1889 tarihinde Kostantîne’de (Kosantîne) Berberî 
asıllı Sanhâce kabilesinin bir mensubu olarak doğdu ve henüz on yaşında Kur’an-ı Kerim hıfzını 
bitirdi. Temel ilimleri aldıktan sonra Kuzey Afrika’daki İslamî gelişmeler üzerinde oldukça etkili 
olan Tunus’taki Zeytuna Medresesi’ne geçti. 1912’de bu medreseden mezun olan Bin Badis, Hac için 
gittiği Medine’ye yerleşme önerisini reddetti. Hac esnasında tanıdığı el-İbrahimî ile birlikte üç ay 
süren bir müzakere yaparak Cezayir için yapacaklarını planladılar. Bin Badis, Hac dönüşünde Suriye, 
Filistin ve Mısır’ı ziyaret ederek müzakere ve izlenimlerini sürdürdü. Onun vardığı neticeye göre, İs-
lam dünyası hasta idi ve şifa Siyer-i Nebi’ye dönmekti. Bunun için Kostantîne’de başladığı derslerde 
Kur’an ve Hadis’e ağırlık verdi, onun ders kitabı olarak seçtiği ilk eser ise Kādî İyâz’ın eş-Şifâʾı oldu.

Sîdî el-Ahdar Camii’nde (el-Câmiu’l-Ahdar) müderrislik yapmaya başlayan Bin Badis, kısa 
sürede bir medrese için bütün ihtiyaçları kapsayan kendine ait bir sistem kurdu. 1930’lu yıllara gelin-
diğinde artık medresesi öğrencilerle dolup taşmış ve dışarıyı da etkilemeye başlamıştı. 

Bin Badis, o yıllarda aynı zamanda en-Nacah Gazetesi’nde yazılar yazdı, o gazetenin yetersiz 
kaldığını görünce bir grup gençle el-Müntekid Gazetesi’ni çıkardı, gazetenin Fransızlar tarafından 
kapatılması üzerine bu kez eş-Şihab Dergisi’ni çıkardı. Zira Bin Badis, medresenin tek başına yeterli 
olmadığına, toplumsal şifa için halka da seslenmek gerektiğine inanıyordu ki kendisi her ne kadar 
tasavvuf ehli değilse de benimsediği yöntem Cezayir’in milli kahramanı Abdülkadir el-Cezairî’nin 
de şeyhi olan Halid-i Bağdadî’nin ihya ettiği ilim ve irşat çizgisinin Cezayir’deki yansıması gibiydi. 

Bin Badis, nihayetinde 5 Mayıs 1931’de Âlimler Cemiyeti’ni kurdu. Cemiyetin diğer üyeleri 
kendisinin itirazına rağmen siyasete karışmayı reddedince Bin Badis başlangıçta onların kararlarına 

Şekil 10: Abdülhamid b. Badis
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uydu. Ne var ki cemiyet Cezayir’in genelinde etkili olunca Bin Badis, bu tür âlimleri tasfiye etti ve 
Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın arka planındaki en önemli aktör oldu.   

Halid-i Bağdadî’nin kader konusunda işlediği üzere İbn Bâdîs, bir toplumun sömürge haline 
gelmesinin sömürge olmaya lâyık duruma düşmekten kaynaklandığına ve sömürge olmaktan kurtul-
manın da bunu gerektirecek yüksek bir ahlâk ve irade ile mümkün olacağına inanmıştı. Bunun için 
Cezayirlilerin Fransızlardan farklılığını vurgulayan ve onların kimliklerini muhafaza ederek Fransız 
kültürü içinde asimile olmalarını engelleyen faaliyetleri yürütmeyi en büyük hedef olarak seçti; bunu 
dersleri, yazıları ve konferansları ile gerçekleştirmeye çalıştığı gibi kurduğu müesseseler vasıtasıyla 
da davasını topluma mal etmeyi başardı. 

Düşünsel yanı Cemaleddin Afganî ve Muhammed Abduh’la kıyaslanan Bin Badis’e göre, 
İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnet’e yönelerek toplumda ahlâkî bir dönüşüm 
gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple “Eser telifi yerine insan telifi”ne önem verilmeli; daha öncekilerin 
tekrarı olacak şekilde bütün bir Kur’an tefsiri yerine amacına ulaştıracak âyetleri yorumlamakla ye-
tinilmelidir. Pratik sonucu olmayan nazarî tartışmalardan uzak durmayı öneren Bin Badis, Kur’an’ın 
ruhu ve genel prensipleriyle toplumun problemleri arasındaki ilgiyi ön plana çıkaran bir metot takip 
etti.

Yine bu sebeple o dönemde toplumun dinî, ahlâkî ve içtimaî hayatı üzerinde son derece etkili 
olan tarikatlara şiddetle karşı çıktı, onların Kur’an ve Sünnet’e aykırı görüş ve uygulamalarına dikkat 
çekti. İnançla ilgili hususlarda Kur’ân-ı Kerîm’in kalbi etkileyen sade anlatım tarzını benimsemişti. 
Kelâm ve cedelin kişiyi şeklî ve lafzî ayrıntılara boğan metotlarına iltifat etmemiştir. Kur’an’ın teşriî 
konularda genel olarak ayrıntılara girmeyip temel kurallar koymasının her devirde içtihat yapılmasını 
gerekli kıldığını belirten Bin Bâdîs siyasî otoritenin kaynağı olarak İslâm toplumunu görmüş ve yet-
kisini ondan almayan bir yönetimi geçersiz saymıştır. 

16 Nisan 1940’ta vefat eden Bin Badis’in ilginç görüşleri arasında ise hilafetin görevinin fark-
lı kurumlarca üstlenebileceğine olan inancı bulunmaktadır. 

Cezayir Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştıktan sonra Cezayir hükümeti, vefat tarihini “ilim günü” 
olarak ilân etmiş; ayrıca Merkezü Dirâsâti’l-Müstakbeli’l-Arabî adlı kuruluş Mağrib’de onun adına 
İmam Abdülhamîd b. Bâdîs ödülünü koymuştur.26

Cemiyet, başta siyaset dışı kalmayı, ancak süreç içerisinde bir tür Fransa’yı aldatarak siyaset 
yapmayı benimsemişti. Bu yöntem, cemiyete büyüme fırsatı verirken onu Cezayir’de güçlü bir İs-
lamîleşmeye öncülük etme konusunda eksik bıraktı. 

Cemiyet ilk yıllarda, eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler üzerinde yoğunlaştı. İki yıl boyunca, 
çoğu devlet memuru ve aynı zamanda tarikatlara mensup olan geleneksel ulema ile Bin Badis ve 
el-İbrahimî arasında sorun çıkmadı. Ancak 23 Mayıs 1932’deki ikinci genel kurulda tarikat ehli ile 
ıslahatçılar arasındaki tartışma su yüzüne çıktı, bu tartışma ıslahatçıların cemiyet üzerinde tek başına 

26  Mâzin Salâh Mutabbakānî, İbn Bâdîs Abdülhamîd, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara, 1999, c. 
19, s. 354-356; https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=سيداب_نب_ديمحلا_دبع  
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etkinlik kurma hedefine dönünce tarikat ehli yenildi ve cemiyeti terk etti. Bin Badis ve arkadaşlarını, 
Vehhabilik ve reformizmle suçlayan tarikat ehli, Cem‘iyyetü ulemâi’s-sünne adında ayrı bir cemiyet 
kurdu. 

Âlimler Cemiyeti, hukuk boşluklarından istifade ve Bin Badis’in ailesinin gücü ve Fransız-
larla iyi ilişkisi üzerinden sistem içindeki açıklardan yararlanarak yükselmeyi seçmişti. Bin Badis 
taraftarlarına göre tarikat ehli, Cezayir Cihadı’nın esasını oluşturdukları hâlde Fransızlarla yakınlaş-
mışlardı. O sıralarda Fransız hükümetinin resmi görevliler dışında camilerde vaaz etmeyi yasakla-
masını da tarikat ehlinin el-İhlâs ve el-Miʿyâr adlı kendilerine ait gazetelerde yaptıkları şikâyetlere 
bağlıyorlardı. Ancak tarikat ehli, Cemiyet’in etkinliği karşısında fazla direnemedi ve Cem‘iyyetü 
ulemâi’s-sünne dağıldı. 

Âlimler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı’na giren ve bunun için Cezayir halkından destek talep 
eden Fransa’ya Hizbü’ş-şa‘b ile birlikte “Hayır!” dedi. Bunun üzerine cemiyetin pek çok yetkilisi 
tutuklandı ve sürgün edildi. Ancak Cemiyet, seküler partileri de yanına alarak Cezayir Kurtuluş Sa-
vaşı’nın son hamlesini başlattı ve Cezayir’in kurtuluşunda (1962) en önemli rolü oynadı.27 

Âlimler Cemiyeti’nin en önemli özelliği, sadece ilim talebesi yetiştirmekle yetinmeyip halka 
yönelik kültürel ve sosyal faaliyetler de yürütmesi ve bütün faaliyetlerini temelde Cezayir’i Fransız 
istilasından kurtaracak bir stratejiye göre örgütlemesidir. 

2. İhvan-ı Müslimin Hareketi

İhvan-ı Müslimin, diğer Arap İslam ülkeleri gibi Cezayir’in en teşkilatlı İslamî camiasıdır ve 
20. yüzyılın ortalarından bu yana Cezayir İslamî hareketinin menbalarındandır, sonraki hareketler de 
daha çok ondan istifade ederek ya da onda yetişip kendi yollarını bularak oluşmuşlardır.  

Henüz İmam Hasan el-Benna günlerinde İhvan-ı Müslimin’in Cezayir’le yakın ilişkisi olmuş 
ve İhvan’ın Cezayir’de teşkilatlanması, diğer Arap-İslam ülkelerinde olduğu gibi Mısır ve Suriye’de 
eğitim alan Cezayirli öğrenciler üzerinden gerçekleşmiştir. 

Âlimler Cemiyeti’nin kurucuları Bin Badis ve el-İbrahimî’nin yakın çalışma arkadaşlarından 
el-Fadîl el-Vertelanî el-Cezairî, henüz 1930’lu yıllarda İmam Hasan el-Benna ile tanışmış ve İhvan-ı 
Müslimin fikriyatını Cezayir’de yaymaya başlamıştır. Zühdüyle meşhur olan bu adam, Cezayir’in 
büyük âlimlerinden Hasan el-Vertalanî’nin torunudur. 1959’da hastalığından dolayı bulunduğu An-
kara’da vefat edinceye kadar Arap İslam âlemindeki kurtuluş hareketleriyle yakın bir ilişki içinde 
bulunarak İmam El-Benna’nın görüşlerini anlatmıştır. 

İhvan hareketinin diğer bir kurucu ismi Mahfuz Nahnâh’tır. 1942 doğumlu Nahnâh, henüz 
çocuk yaşta Cezayir Ulusal Kurtuluş Hareketine katılmış, 1962’den sonra ise kendisini Cezayir’in 
Fransız kültürü üzerinden sosyalistleştirilmesine karşı durmaya adamıştır. 

27  Mâzin Salâh Mutabbakānî, “İbn Bâdîs Abdülhamîd”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara, 1993, 
c. 7, s. 336-338.
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İhvan, diğer ülkelerden farklı olarak Cezayir’de resmi bir ilanda bulunmamış ancak ülkenin 
1970’li yılların başında Havarî Bumedyen tarafından sosyalistleştirilmesi çabaları üzerine siyasi are-
nada daha çok görünmüştür. 

Bumedyen, İslam Enstitüsü ve el-Ezher mezunu bir devrimciydi. 1962’de Bin Bella’nın başa 
gelmesini sağlayan komutandı. Ama devletin kurulmasından sonra aynen Cemal Abdunnasır gibi 
“antiemperyalist” görünüp ülkenin gizlice Batı güdümünde kalmasına yol açan sürece öncülük etti. 
Başkan yardımcısı görevinde iken 1965’te Bin Bella’yı devirip devlet başkanı olunca sosyalistleşme-
yi devlet politikası hâline getirdi, 1971’de halkın elindeki tarım arazilerini kamulaştırmaya başladı ve 
aile kanunu gibi İslamî kesimlerin karşı olduğu yasalar çıkardı, 1975’ten sonra sosyalistleşmeyi iyice 
ileri bir boyuta ulaştırdı. 

Bu süreçte henüz bağımsızlığını elde etmiş bir ülkede İslamî kesimler genelde sessiz kalırken 
İhvan, 1976’da yayımladığı bir bildiri ile Bumedyen’e itiraz etti. “El-Muvahhidûn” imzasıyla “Bu 
gidişat nereye ey Bumedyen” başlığı altında yayımladığı bildiride İhvan, 

“Yeşil elbiseler içindeki sosyalizme hayır!” “Akide ve şeriat olarak İslam’a evet!”, “Siyasi ve 
iktisadi nizam olarak İslam’a evet”… diyordu. 

Bumedyen, İhvan’dan rahatsız oldu ve “El-Muvahhidûn” hareketinin öncüsü Mahfuz Nah-
nâh ve İhvan’ın diğer önderi Muhammed Busüleymanî’yî tutukladı. İki isim 1980’e kadar hapiste 
tutuldular. 1973-1977 yılları İhvan’ın siyasi nizamdan uzaklaşma yılları olarak bilinir. Bundan sonra 
kısa bir fetret dönemi yaşanmışsa da 1980’li yıllarda özellikle Suriye İhvan’ı saflarında yetişme Şeyh 
Abdullah Caballah gibi isimler, kendilerini İhvan-ı Müslimin olarak tanımlayarak davet hizmetinde 
bulunmuşlardır. Ama İhvan, asıl Nahnâh ve Busüleymanî’nin davet çalışmaları ile 1980’li yıllarda 
diğer hareketleri geride bırakarak Cezayir’in en güçlü hareketi hâline geldi. Caballah gibi şahsiyetle-
rin de temsil iddiası üzerine ilk kez 1985-1986’da Mısır’daki İhvan Genel Merkezi Nahnâh’ı resmi 
Cezayir temsilcisi olarak atadı. 

Bundan sonraki süreçte, Cabballah’ın cemaati “Yerel İhvan Cemaati” diye bilinirken; Nah-
nâh’ın cemaati “Uluslararası İhvan Cemaati” diye bilinmiştir. 

Nahnâh ve arkadaşları, onun başkanlığında 30 Mayıs 1991’de Hareketü Mücteme’ el-İs-
lamî (İslamî Toplum Partisi/HAMAS) partisini kurdular. Partinin önemli isimlerinden Busüleymanî 
1994’te Silahlı İslami Grup (GİA) tarafından şehit edildi. Nahnâh ise 1995’te aday olduğu devlet 
başkanlığı seçimlerinde yaklaşık 3 milyon oy aldı. 

Cezayir HAMAS’ı 1997 seçimlerinde 70; 2002’de 38 milletvekili çıkardı ve hükümete katıla-
rak dört bakanlık elde etti. Günümüzde Hareketü Mücteme’ es-Silm (Toplumsal Barış Partisi) olarak 
siyaset içinde yer almaya devam eden parti, “İlim, Amel, Adalet” sloganını benimsemiştir. Nahnâh, 
2003’te vefat edince yerine kardeşi Ebû Cure Sutanî geçti. Ancak parti bölündü. Abdülmecid el-Mu-
nasara ve Mustafa Belmehdi, 2009’da ayrılarak Davet ve Değişim Hareketi’ni kurdular.28 

28  https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=رئازجلا_يف_نوملسملا_ناوخإلا_خيرات
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=ضعب_قاقشنا_لوج_ملسلا_عمتجم_ةكرح_نايب_
ئازجلا_يف_ةديدج_ةكرح_سيسأت_و_ةكرحلا_نع_اهتداق
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3. Malik b. Nebî ve Müslüman Aydınlar

Cezayir’de özellikle sistem içinde çalışan Müslüman aydınlar üzerinde geniş bir etkiye sa-
hip ama sair İslamî hareketleri de etkilemiş olan Malik b. Nebî, 1905’te Kostantîne’de aşırı yoksul 
bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini ailesinin memleketi olan Tibisse (Tebessa) 
ve Kostantîne’de Cezayirli çocuklar için açılan Fransız okulunda tamamladı. Bin Nebî, Tibisse’de 
iken camide namaza devam etti. Onun aktardığına göre, cami cemaati yatsı namazından sonra iki-
ye ayrılırdı, bir kısmı imamın dersini dinler, diğeri Arapların Beni Hilâl hikâyeleri gibi kıssalarını 
dinlemeye giderdi. Kendisi her ikisine de ilgi duydu. Yine Kostantîne’de hem Büyük Cami İmamı 
Abdülmecid’in sabah namazı sonrası Arapça derslerine hem de Fransız Okulu hocalarından Martin’in 
Fransızca derslerine ilgi duydu. Böylece Bin Nebî, sentez bir kişilikle yetişti. 

Bin Nebî, Cezayir’in ardından tahsiline devam etmek üzere Eylül 1930’da Fransa’ya gitti. 
Orada burs bulabilmek için bir Hristiyan gençlik derneğine üye oldu ve hukuk fakültesinde eğitim 
görmek üzere Doğu Araştırmaları Enstitüsü giriş sınavına katıldı. Ancak ırkçılık ve siyasi sebeplerle 
enstitüye kabul edilmedi, bunun üzerine mühendislik fakültesine kaydoldu ve elektrik eğitimi aldı. 
Ama Paris’te Sorbon, Fransız Koleji ve Doğu Dilleri Enstitüsü gibi akademik çevrelerden birçok 
araştırmacı ve fikir adamıyla tanıştı. Zamanının büyük kısmını felsefe, sosyoloji ve tarih çalışmala-
rına ayırdı. 

Bin Nebî, Fransa’ya gelip tamamen Batı’ya kapılan Arap gençlerden farklı olarak şahsiyetini 
korumaya çalışarak sömürgeciliği, Batı felsefesini ve Şarkiyatçılığın görünmeyen amaçlarını kavra-
maya ve onun karşısında bir tutum belirlemeye çalıştı. 

Bin Nebî, Fransa’da Cezayir İslâm Kültür Merkezi’nin müdürlüğünü yaptı ve elektrik mü-
hendisi olmasına rağmen devlet işlerinde istihdam edilmedi. Paris’te Arap işçilerin açtıkları bir tür 
okuma- yazma kursu düzeyindeki bir okulda idarecilik yaptı. II. Dünya Savaşı başlayınca bir süre 
Cezayir’e geri döndü, Kostantine’de bir teknik lise açmak istediyse de kabul görmedi ve ekonomik 
sebeplerle yeniden Paris’e gitmek zorunda kaldı. Savaşın ardından 1944’te tutuklandı, serbest bıra-
kıldıysa da Cezayir’de savaşın başlaması üzerine bir kez daha tutuklandı. 

Bin Nebî, Fransa’da iken daha sonra Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır-Suriye-Yemen Birliği) 
Dışişleri Bakan Vekilliği de yapan Ferid Zeyneddîn ile tanıştı ve Osmanlı aydınlarından Lübnanlı 
Şekip Arslan’ın görüşlerine de ilgi duydu. 

1956’da Fransa’dan ayrılan Mâlik b. Nebî hac görevini ifa ettikten sonra Kahire’ye gitti. O 
sıralarda Cezayir Kurtuluş Hareketi önderlerine gönderdiği mektuplarda Mısır’ı tercih etmesinin 
nedeninin vatanına yakın olmak olduğunu yazmıştı. Buna rağmen Bin Nebî’nin İhvan-ı Müslimin 
önderlerini hapsedip idam eden Cemal Abdünnasır’la görüşmesi ve onun himayesi altına girmesi 
İslamî hareketle arasındaki uzaklığa işaret eder. Bin Nebî, İslamî hareket köklerinden gelmiyordu 
ve o hareketin mensupları konusunda yeterli duyarlılığa sahip değildi. Bu Müslüman aydın tipi, her 
ne kadar sömürgecilik aleyhinde dursa da Batı ve İslam âlemindeki uzantıları tarafından dolaylı da 
olsa kabul görmüştür. Bin Nebî’nin Mısır’da Seyyid Kutup’un zindanda olduğu, Abdulkadir Udeh’in 
henüz mezar toprağının kurumadığı günlerde Nasır’la beraberliğini bu şekilde yorumlamak gerekir. 
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Bin Nebî, Fransız tipi bir Müslüman aydındı ve bu Müslüman aydın tipi, sömürgeciliğe karşı en sert 
sloganları atsa da gençliği nihayetinde Batı’nın kapısına götürüyordu. 

Bin Nebî, Mısır’da mukaddimeleri Enver Sedat tarafından yazılmış çalışmalar yaptı ve bu 
çalışmalar ulusalcı sosyalist Mısır sisteminin İslam düşmanı olmadığına işaret olsun diye hükümet 
tarafından basılıp Arap dünyasına dağıtıldı. Seyyid Kutub’u “Tek medeniyet İslam medeniyetidir” 
görüşünden dolayı eleştiren Bin Nebî’ye Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler’de adını anmandan “Ki-
taplarını Fransızca yazan Cezayirli bir yazar” diyerek cevap veriyor ve dolaylı olarak onu, zihnini 
Batı’dan öğrendiklerinin tortullarından arındırmamakla eleştiriyordu. Seyyid Kutub, kendisinin de 
bir zamanlar onun gibi olduğunu ama daha sonra zihnini o tortullardan arındırıp İslam’ın biricik 
medeniyet olduğu görüşüne ulaştığını ifade ediyordu. (T, s. 72, Ar. 106) Yine Bin Nebî “Din, medeni-
yetin vücut bulmasında etkendir.” derken Seyyid, “İslam, medeniyetin vücut bulmasında muharriktir 
(etkendir).” diyordu. 

Doğum tarihleri arasında yalnız bir yıl bulunan iki Müslüman düşünür arasındaki tartışma 
aslında İslam âlemindeki mevcut tartışmanın sadece bir yansımasıydı. Bin Nebî, sloganda sömür-
geciliğe karşı sert bir duruş sergilemiş görünürken dahi Batı’ya yakınlaşıyordu ve nihayetinde Batı 
uygarlığına davet ediyordu; Seyyid ise Batı’ya karşı İslam medeniyeti adına karşı çıkıyordu. Bunun 
için Seyyid mutlak düşman ilan edilirken Bin Nebî’nin çizgisi, İslam âleminde Batı tarzı Müslüman 
aydın olarak müsamaha görüyordu.  

Bin Nebî, Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması üzerine 1962’de geçtiği Tunus’a kısa 
bir aradan sonra 1963’te Cezayir’e geçti ve Cezayir devrimcileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı Yüksek Öğretim Kurumu’nun başına getirildi. Görevi sırasında eğitim bağlamında kültür, ide-
oloji ve medeniyet üzerinde durdu. Ancak Cezayir’i ulusal sol bir anlayışla yönetmek isteyen yeni 
yapıyla arasında sorunlar çıktı, bunun üzerine 1967’de istifa etti ve kendisini kitap yazımına verdi. 
1971’de hakkında soruşturma başlatıldı ve kendisi dahil ailesinin Hacca gitmesine engel çıkarıldı. 
Engelleri aşan Bin Nebî, Hac seferi sırasında o dönemde İslamî hareketler üzerinde etkili olma yolu 
arayan Kral Faysal’la bir araya geldi. Bin Nebî, bundan sonra bir süre Fransa’da tedavi gördü ancak 
Ekim 1973’te evinde vefat etti.29 

“Bin Nebi, -görüşleri eleştiriye açık olsa da- oryantalizmin ürünü olan eserlerin kültür havza-
mızı geniş bir şekilde doldurmasına karşın bunu değiştirmek için reddedici veya teslimiyetçi bir tav-
rın fayda sağlamayacağını bize göstermeye çalışmıştır. Batı’dan ödünç alınan fikirleri kesin bir dille 
kabul etmemiş ve Müslümanların öz güvenlerini kazanmaları gerektiğini, sosyal ve kültürel açıdan 
kendi fikirlerini üretme ve geliştirmede cesur olmaları gerektiğini savunmuştur. Bu fikirleriyle Bin 
Nebi, modern dönemde “değerleri” özellikle Batı kaynaklı etkiler altında donan veya yozlaşan Müs-
lümanlara, dinleri yolunda çalışmanın ve yeni bir kültür ve medeniyet yaratmanın yolunu ve bunun 
şevkini sağlayacak temelleri sunmaya çabalamıştır. Gerçekleşmesinin yolunun özgür beyinlerle ve 

29  Belmimûn İman, Malik b. Nebî Ediben (Bir Edebiyatçı Olarak Malik b. Nebî), Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ebû Bekir Belkayed Üniversitesi, Cezayir, 2016-2017, s. 7-20; Said Murad, “Mâlik 
b. NebÎ”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2003, c. 27, s. 513-514. 
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ruhlarla olabileceğini açıkça göstermiştir.”30

“Bin Nebi, Kur’an’ın ve genel olarak dinin ve dolayısıyla imanın aklî temellerini sağlamlaş-
tırmaya çalışmıştır. Özellikle sömürgeciliğin etkisiyle oryantalist veya pozitivist şekilde ortaya çık-
maya başlayan bakış açısının İslam’ın kalbini oluşturan vahiy olgusuna ve bunu insanlara sunan Hz. 
Muhammed’e Müslümanların bakış açısının olumsuz bir şekilde değişmesine bir karşı oluş olarak bu 
konuyu eserlerinde ele almıştır. Fakat bazı noktalarda kendisi de bu etkilerden tam olarak kurtula-
mamıştır. Kur’an ile ilgili görüşlerini ve özellikle Kur’an Fenomeni adlı eserini eskiyi (Kur’an hak-
kında yazılan klasik eserleri) ve yeniyi (modern bilimin verilerini) adeta kendisinde mezcetmiş bir 
şekilde oluşturan Bin Nebi’nin Kur’an’a yaklaşım ve onu anlama ve ele alış tarzı daha ziyade güncel 
bir mahiyet arz etmektedir. Kur’an’ın yorumlanmasında rastlanılan sosyolojik açıklamalar, bilimsel 
açıdan yorumlama çabaları ayetlerin anlamını indirgemeci bir yaklaşımla değerlendirildiği fikrine 
götürmektedir. Bu durum Kur’an’ın yorumlanmasında eleştirilen hususlardan biridir. İlahiyat eğitimi 
almamış olduğundan kendisinden önceki İslam düşünürlerinden hissedilir derecede farklılıklar oluş-
turmuş ve bu farklılıklar ele aldığı konular, kullandığı yöntem açısından kendini belirgin bir şekilde 
göstermiştir. Her şeyden önce İslam medeniyetinin yeniden kurulması gerektiğini ve bunun İslam’ın 
ilk ihtişamını kazandırmış olan Kur’an ile olacağını, Hz. Muhammed’in en büyük sosyolog olduğunu 
ve bunun köklerinin Kur’an’da bulunabileceğini belirtmiştir. Bu noktada peygamberin bir sosyologa 
indirgenmesi -amaç ne olursa olsun- en azından nitelendirme açısından uygun olmayan bir ifadelen-
dirme biçimidir. Sonuç olarak yazmış olduğu eserler her ne kadar dinî bir duyarlılıkla ortaya konulsa 
ve bazı önemli noktalarda Kur’an’ın özünü yansıtıyor olsa da -Kur’an hakkındaki değerlendirmeleri- 
yeterli değildir ve bazı noktalarda yorumlama yanlışları ve de hatalar içermektedir.”31

4. Cezayir İslamî Kurtuluş Cephesi (El Cebhetü’l-İslamîyye Li’l-İnkaz)(FİS) 

Ahmed Sahnun’un saygınlığı, 
Abbas el-Medenî’nin bilgeliği ve Ali 
Belhac’ın hareket adamlılığının buluş-
masından oluşan bir cephe hareketidir. 
Cephe, Cezayir’in uç görüşlü Selefîle-
rinden en ılımlı İslamî kesimi teşkil eden 
Malik b. Nebî’nin talebelerinden Mu-
hammed Said gibi ilim adamlarına; Ce-
zayir’in yoksullarından Cezayirli dindar 
büyük tüccarlara geniş bir alim, akade-
misyen ve halk kitlesini kapsıyor.  

O günlerde 83 yaşında olan Ah-
med Sahnun, Abdulhamid b. Badis’in talebelerindendir. Şahsiyetiyle başta ilim çevreleri olmak üzere 

30  Tamer Yıldırım, “Malik Bin Nebi’de Sömürülebilirlik Olgusu”, Milel ve Nihal, cilt 8, sayı 2 Mayıs- 
Ağustos, 2011, s. 33-52. 
31  Tamer Yıldırım, “Malik Bin Nebi ve Kur’an Fenomeni Üzerine”, Marife, Bahar 2013, ss.107-125.

Şekil 10: Ali Belhac ve Abbas el-Medenî
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bütün kesimler tarafından saygı gören bir isimdi. Cezayir Kurtuluş Savaşı’na katılmış, kurtuluş sava-
şının ardından Cezayir’in bir İslam devleti olduğu, dolayısıyla İslam’ın ahkamını uygulaması gerek-
tiği çağrısında bulunmuş, hükümet tarafından 1984’e kadar zorunlu ikamete tabi tutulmuştu. Serbest 
bırakıldıktan sonra Cezayir’deki İslamî hareketleri birleştirmek için uğraştı ve 1988’deki “Ekmek 
Devrimi” olarak bilinen halk hareketinin ardından yaptığı müzakerelerle, 1989’da neredeyse bütün 
kesimlerin bir araya geldiği Rabıtatü’d-Dava (Dava Birliği) adlı yapıyı kurdu. 

Dava Birliği’nde, Uluslararası İhvan Hareketi Cezayir Temsilcisi Mahfuz Nahnâh, akademis-
yenlerin saygın ismi Abbas Medenî, Yerel İhvan Hareketi Lideri Abdullah Caballâh ve İhvan mükte-
sebatıyla yetişen genç alim ve hatip Ali Belhac da vardı. 

Birlik aslında 12 Kasım 1982’de Ahmed Sahnun liderliğindeki İslamî buluşmanın bir netice-
siydi. O tarihte Sahnun, Abdullatif es-Sultanî, Abbâs el-Medenî bir araya gelmiş ve hükümete İslamî 
yasaları uygulama çağrısı yapmışlardı. 

Dava Birliği’nin önde gelen ikinci ismi de çağının etkili ismi Dr. Abbas Medenî’ydi. 1931’de 
Sidi’de doğan Abbâs Medenî, hem medresede hem Fransız okullarında okumuştu. Cezayir Kurtuluş 
Savaşı’na katılmış, Fransız zindanlarında yedi yıl hapis yatmıştı. Kurtuluş Savaşı’nın başarısından 
sonra yüksek lisans için İngiltere’ye gönderilmişti. Medenî, felsefe eğitimi almış, eğitim bilimlerinde 
doktora yapmış ve üniversitede akademik kariyere ulaşmış saygın bir şahsiyetti. 1982’deki alimler 
çağrısının ardından tutuklanmış ama sonra serbest bırakılmıştı. Medenî, üniversite çevrelerindeki 
alimler üzerinde geniş bir etkiye sahipti.   

Dava Birliği’nin üçüncü önemli ismi ise Ali Belhac’dı. 1956 doğumlu Belhac’ın babası, 
Fransızlara karşı mücadelede şehit olmuştu. Belhac, kendisini ilme vermiş, 1970’li yıllarda gençlik 
hareketinin önemli bir ismi olarak belirmişti. 1983’te Mustafa Buvaylî’nin silahlı cihad hareketine 
katılmış, 1987’ye kadar hapiste kalmıştı. İmam Hasan El-Benna ve Seyyid Kutup’un kitaplarıyla 
yetişen ancak fikren Selefî harekete yakın olan ve özellikle Ehl-i Sünnet vurgusuyla Cezayir’deki 
sair kesimlerden de ilgi gören Belhac, gençlikle Dava Birliği arasında bir köprü gibiydi. 1998’deki 
Ekmek Devrimi’nden sonra bir kez daha tutuklanmış ve yine serbest bırakılmıştı.   

Dava Birliği’nin hedefleri, akidenin ıslahı, İslam ahlakını ikamesi, Cezayir’de günlük ekono-
minin iyileştirilmesi ve düşünce beyanının serbest bırakılması olarak belirlenmişti. 

Cezayir’deki siyasi durum üzerine Dava Birliği’nde siyasi bir partiye dönüşme fikri oluştu. 
Ali Belhac, Cebhetü’l-İslâmîyye el-Muvahhide adında bir yapılanma önerdi. Ama Abbas Medenî, 
cephenin adının El Cebhetü’l-İslamîyye Li’l-İnkaz olması yönünde ağırlığını koydu. İsimdeki cephe 
vurgusu, cephenin çokluğu, farklı görüşlerin buluşmasını ifade etmesiydi. İnkaz ise, “Siz bir ateş 
çukurunun kıyısında idiniz, sizi ondan kurtardık.” (Al-i İmrân, 103) Ayet-i Kerime’sinden mülhemdi. 

Bin Nebî’nin takipçilerinin temsilcisi Muhammed Said, başlangıçta siyasi parti fikrine karşı 
çıktıysa da sonradan katılmaya karar verdi. Uluslararası ve yerel İhvan’ın temsilcileri Nahnâh ve 
Caballâh ise kendi başlarına hareket etme kararı aldılar. Nahnâh, anıldığı üzere HAMAS Partisini 
kurarken Caballâh da NAHDA Partisini kurdu. Böylece cemaatsel İhvan, cephenin dışında kaldı. 
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Buna rağmen, cephe 1990’daki belediye seçimlerinde büyük bir zafer elde ederek iktidardaki 
Tahrir Cephesi’nin bütün baskılarına rağmen 1400 civarındaki belediyenin 856’sını kazandı. Sonuç-
lar, uluslararası güçler gibi Tahrir Cephesi’ni de büyük bir endişeye sürükledi. Tahrir Cephesi, bunun 
üzerine yeni bir seçim yasası yürürlüğe koyunca halk sokaklara döküldü. Tahrir, buna karşı da Fran-
sa’nın desteğini arkasına alarak Medenî ve Belhac’ı tutukladı.

Cephe, liderleri içeride olmasına rağmen 26 Aralık 1991 genel seçimlerinde 228 sandalyenin 
188’ini aldı, buna karşı Tahrir Cephesi sadece 16 milletvekilliği alabilmişti. 

Modern Arap ve İslam tarihine “Cezayir Seçimleri” olarak geçen bu vaka, başta Fransa ve 
İngiltere olmak üzere bütün Batı’da ve Batı’nın etkisindeki İslam dünyasında infiale yol açtı. Batı, 
Cezayir hükümetini seçimlerin ikinci aşamasına geçilmemesi yönünde uyardı. Bunun üzerine ikinci 
aşama, bilinmeyen bir tarihe bırakılırken cephenin geçici başkanı Abdulkadir el-Haşşânî 22 Ocak 
1992’de tutuklandı. Bu tutuklamayı binlerce kişinin tutuklaması takip etti. Mahmud Said, Abbas 
Medenî, Zubde Azuz ve Şeyh Yuhlef Şuratî -ki daha sonra cezaevinde vefat etti- tutuklananlar ara-
sındaydı.   

Cephenin ardından İslamî hareketlere kalan en önemli hediye “Hâkimiyet Allah’ındır; yöne-
tim halka aittir (el-hükmü Li’llâh ve’l-Sulta lil-şa’b)”  sloganıdır.  

Cephe, genel olarak İmam Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup’un fikriyatı üzerine bina olmuş; 
Ali Belhac, Selefi gençleri zulmü izale ve hakkı hâkim kılmaya yardımcı olacağı fikri üzerinden ikna 
etmiş, pratikte ise onların tutuklularının serbest bırakılacağı vaadinde bulunmuştu. 

Cephenin diğer bazı görüşleri şunlardır: 

-Cezayir bir İslam ülkesi olduğundan devlet başkanı İslam şeriatını uygulamakla mükelleftir. 

-Yargı’nın görevini yapması için bağımsız olması gerekir. 

-Eğitim sistemi düzeltilmelidir. 

-Kadının onuru ailede ve iş hayatında korunmalıdır.

-Sansüre son verilmelidir. 

-Halkın hürriyeti sağlanmalı, zulüm ve istibdada son verilmelidir. 

-Hindistan, Sovyetler Birliği, Çin, Bulgaristan gibi ülkelerle Müslümanların çıkarlarının ko-
runması için ilişkiler geliştirilmelidir.32 

Cephenin iki önderinden Abbâs Medenî, 1997’ye kadar hapiste kaldı. O tarihte cezası sağlık 
sorunları nedeniyle ev hapsine çevrildi. Siyasi yasaklı olarak 2004’e kadar ev hapsinde kaldıktan son-
ra tedavi için Cezayir dışına çıkmasına izin verildi. Bunun üzerine önce Malezya, ardından Katar’a 
geçen Medenî, 24 Nisan 2019’da 89 yaşında vefat etti. Medenî’nin cenazesi, Cezayir’e götürülerek 
büyük bir katılımla Sidi Muhammed mezarlığına defnedildi.  

32 https://www.marefa.org/ذاقنإلل_ةيمالسإلا_ةهبجلا; https://theses.univ-oran1.dz/docu-
ment/02201109t.pdf, s. 203-213. 
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Cephenin diğer lideri ve hâlen hayatta olan 64 yaşındaki Ali Belhac, uzun yıllar hapiste kal-
dıktan sonra Mart 2006’da serbest bırakıldı. Hâlen Cezayir’in aktif şahsiyetleri arasındadır. 2011’de 
bir kez daha tutuklanıp serbest bırakıldı. Muhammed Mursi’nin şehadeti üzerine Mısır elçiliği önün-
de protesto gösterilerine katılmış, daha sonra da 2019’daki gösteriler sırasında Şubat ayında gözaltına 
alınmış fakat faaliyetlerine son vermemiştir. 

Her iki lider de Cezayir’de silahlı mücadeleyi desteklememişlerdir. Buna rağmen Fransa ve 
etkisinde olan ordunun İslâmî cepheyi yok etmek ve oluşacak krizden hâkimiyetlerini pekiştirmek 
için başlattıkları iç savaşta başta genç olmak üzere binlerce Müslüman şehit olmuştur. 

5. GIA /El-Cemaati’l-İslâmîye el-Musallaha (Silahlı İslamî Grup)

İhvan-ı Müslimin, FİS’in içinde yer almamıştı. FİS’e yönelik operasyonlardan sonra da İhvan, 
sistemle ilişkilerini genel anlamda iyi tuttu; meclis, bakanlıklar ve bürokraside temsil edildi.

FİS içindeki yapılara gelince cepheye yönelik tutuklamalardan sonra Malik b. Nebî’nin tale-
besi Muhammed Said ve bazı dindar tüccarlar, harekete yönelik ithamlarda da bulunarak cepheden 
uzaklaştılar. Selefi gençler ise silahlanıp ayaklandılar. 

Bu gruplardan özellikle GIA olarak meşhur olan El-Cemaati’l-İslâmîye el-Musallaha (Silahlı 
İslamî Grup) dünyada ses getirdi ve Cezayir’de cuntanın katliamları için gerekçe gösterildi. Gruba 
daha sonra Mağrib el-Kaidesi de denmiştir. 

Sistemin Fransız danışmanlığında geliştirdiği orantısız silahlı operasyonlar ve yakalanan 
kişilere dönük ağır işkencelerden duyduğu öfke, gençlerin içine sızmış kimi Suudî menşeli sistem 
adamları ile buluşunca Cebhetü’l-İnkâz’ın gençleri tek kelimeyle raydan çıktılar. GIA diye anılan ve 
gençlerin bir araya geldiği iddia edilen yapı, kısa sürede sadece sisteme değil kendisi gibi düşünme-
yen, kendi cephesinde yer almayan bütün İslamî kesimlere yöneldi. Ali Belhac’ın hapiste tutulması da 
gençlerin raydan çıkması konusunda sisteme bir avantaj sağladı, neticede gençlerin dışarıdan direniş 
gibi görünen silahlı mücadeleleri Cezayir’deki bütün İslâmî hareketleri yıpratan ve dolayısıyla sekü-
ler cepheyi güçlendiren bir mahiyet aldı.

GIA, ilk anda salt Selefçi/Tekfirci hareketlerden oluşmuyordu, sisteme duyulan öfke pek çok 
ılımlı şahsiyeti de sisteme karşı silahlı mücadeleye itmişti. Selefçi/Tekfirci yapının burada oynadığı 
rol, daha çok ses getirici eylemler yaparak sistem karşıtı direnişi kendine mal etmek ve nihayetinde 
direnişin kendi eylemleriyle anılmasını sağlamaktı. 

İlgili ve çoğu İslamî hareket karşıtı kaynaklara göre, Cezayir’deki öfkenin çok üzücü bir 
boyuta ulaşmasında Afganistan’dan buraya geçen Cezayirlilerin büyük etkisi vardı ve onların ilki 
Abdurrahman Ebû Sahhâm’dı. Ebû Sahhâm, Cezayir’de cihadın başladığı gerekçesiyle Afganistan’ı 
terk etmiş ve Cezayir’e kadar ulaşmıştı. 1994-1995’lere gelindiğinde artık Cezayir’de iç savaş bo-
yutuna ulaşan iç çatışmaların muhalefet tarafında büyük ölçüde bu “Afganî” gençler öne çıkıyordu. 

Savaş daha çok Sahra bölgesinde yoğunlaşmıştı. İlk emir olarak Abdullah Ahmed öne çıkmış, 
daha sonra farklı emirlerin ismi öne çıkmıştı. Onlardan Ebû Abdurrahman Emin adındaki “emir”in 
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katledilmesinin ardından savaşçı gruplar arasında bölünme yaşanmıştı. Gruplar, klasik Selefçi ge-
lenek üzere “Beyan ve Tebria (Beyan ve Teberrü)” açıklamalarıyla ayrıştılar. Onlardan önde geleni 
1998’de kurulan Cemeatü’s-Selefiyye Lil Da’ve ve’l-Kital”dı.33 Bu gruplar, vur kaç taktikleriyle ordu 
ve diğer hedeflere saldırdıkça Cezayir hükümeti seküler politikalara daha çok yöneldiği gibi İslamî 
kesimlere yönelik sert politikalara da yöneldi. “Kara Dönem” olarak nitelenen savaşta öldürülenlerin 
sayısı iki yüz bin olarak ifade edilirken silahlı grupların katlettiklerinden biri de İhvan’ın kurucu ön-
derlerinden Muhammed Busüleymanî’ydi. 

1941 doğumlu Busüleymanî, Cezayir Kurtuluş Savaşı’nda bulunmuş büyük bir İslam davetçi-
siydi, daveti uğruna hapis yatmış, eziyetler görmüş ve duruşuyla İslamî hareketin aşama kat etmesine 
vesile olmuştu. Kasım 1993’te bir grup genç, evinin önünde toplanmış ve iddialara göre kendisinden 
silahlı mücadelenin caiz olduğuna dair fetva istemişti. “Müslümanların kanı dökülür” çekincesiyle 
taleplerini reddetmesi üzerine Busüleymanî bıçaklanarak katledildi.34 

Kendileri yıprandıkları gibi İslamî hareketi de bir bütün hâlinde yıpratan, buna karşı sistemin 
tahkim olmasını sağlayan silahlı gruplar zamanla küçüldü. Ancak bu gruplar, küçüldükçe el-Kaide 
gibi gruplarla bütünleşti veya sistem, onlarla daha kolay mücadele edebilmek ve zulümlerine meşru-
iyet kazandırmak için onları el-Kaide’nin bir uzantısı olarak tanıttı.    

Olayların bu mahiyete bürünmesinde genel uluslararası sistem, onun Cezayir’den sorumlu 
hücresi gibi duran Fransız yönetimi, Afganistan’dan Cezayir’e geçen gençler ve Suudi Arabistan’ın 
büyük katkısı vardı. Bu güçler, gelecekte ortaya çıktığında Müslümanları dehşete düşürecek bir daya-
nışmayla Cezayir Müslüman gençliğini “silahlı direniş” adı altında imhaya, idam etmeye yöneldiler. 
Bu hem Cezayir açısından hem de tüm dünya Müslümanları açısından ağır bir kayıp ve çok acı bir 
neticedir. Bu neticenin daha geniş analizlerle çok daha iyi tahlil edilmesi gerekiyor. 

6. Cezayir NAHDA Hareketi

Abdullah Caballah liderliğindeki yerel İhvan (İhvanü’l-belediyyûn) olarak bilinen ve ulusla-
rarası İhvan tarafından onaylı olmayan harekettir. FİS’in içinde yer almayan NAHDA 1999’da Habib 
Ademî başkanlığında kendi partisini kurdu, iç savaştan uzak durarak resmi (beynelmilel) İhvan gibi 
sistemle uzlaşmanın yolunu aradı, parlamentoda bulundu. FİS’in dağılmış olmasından dolayı, Ce-
zayir’de resmi İhvan’ın partisi HAMAS’tan sonra Cezayir’in ikinci büyük İslamî partisiydi. Ancak 
Abdullah Caballah ve arkadaşları partiden ayrılıp önce Islah Hareketi diye parti kurdular, ardından 
2011’de Hizbü’l-Adale vet’Tenmiye (Adalet ve Kalkınma) Partisi’ni kurdular. 2016’da iki parti tek-
rar birleşti. Böylece NAHDA hareketi yeniden bütünleşti.35  

33  Abdülgani İmâd (İşraf), El-Hareketü’l-İslâmiyye fi Vatani’l-Arabiyye, Merkezü’d-Dirâse el-Vah-
detü’l-Arabiyye, Beyrut 2013, c. 2, s. 1536-1542; 1812-1826.  
34  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/13/براح-يرئازج-يناميلسوب-حيبذلا-
فرطتلاو-لالتحالا
35  https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/12/9/ماسقنالا-نم-اماع-16-يهنت-ةضهنلا-ةكرح-رئازجلا
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Cezayir’de İslâmî Partilerin Mevcut Durumu

Cezayir’in 1991’den sonra yaşadığı ve “Kara Dönem” denen süreç İslamî hareketi ağır bir 
kayba uğrattı. İslamî hareket, gençlerinin savaşta kaybı ve İslamî hizmetlerin zorlaşmasıyla bugün 
kırklı yaşlarda olacak bir nesli kaybetti ve yaşlandı. Bu bir aksiyon kaybına yol açarken halkta da 
İslamî hareketin başarılı olacağına dair güven azaldı. 

O süreçte, sisteme karşı fiilî mücadele veren yapılar büyük kayıplar verirken sistemle uzlaşıp 
hükümetlere azınlık olarak dâhil olan İhvan partileri de sistemle birlikte fena hâlde yıprandı. 

24 Kasım 2017 belediye seçimleri, pek muhtemel hileli de olsa, İslamî hareket açısından çok 
olumsuz bir tablo ortaya koydu. NAHDA ve yine İhvan’a yakın isimlerce 2014’te kurulan Hareke-
tü’l-Bina’ el-Vatanî (Milli İnşa Hareketi) seküler partiler karşısında ağır bir hezimet aldılar. 

İslamî partiler, seçimlerde 46 vilayetten hiçbirinde başkanlık alamadılar, 1541 belediyeden 
ise sadece 8 başkanlık kazandılar. Buna karşı sistemin kurucu partisi Ulusal Kurtuluş Partisi (FLN) 
603; sistemin diğer partisi Demokrasi İçin Ulusal Cephe Partisi 451 belediye kazandı. 

Mayıs 2017 seçimlerindeki Meclis seçimlerinde de İslamî partiler başarısız oldular. Sistem 
partileri 462 sandalyeden 262’sini kazanıp çoğunluğu sağlarken İslamî partiler sadece 48 sandalye 
kazanabildiler.36 

Aralık 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise İslamî kesimin adayı ama geride kalan 
yıllarda hep sistemle uzlaşı içinde bakanlık yapmış Abdulkadir Bin Karine oyların sadece yüzde 
17,37’sini alabildi.37 Bin Karine, İhvan olarak bilinen Hareketü’l-Bina’ el-Vatanî’nin (Milli İnşa Ha-
reketi) lideridir.

36  https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-future-of-İslâmîst-parties-in-algeria
37  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cezayirde-cumhurbaskanligi-secimi-nihai-sonuclari-aciklan-
di/1675478
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Köklü bir geçmişe, İslam’ın Kuzey Afrika’daki büyük bir birikimine sahip Cezayir İslamî 
Hareketi, 1991’den sonra aldığı darbenin etkilerini aşma konusunda sorunlar yaşıyor. 

Cezayir İslamî Hareketi; İhvan, Selefîliğe çok yaklaşmış İhvan, Sufî hareketler, ulema ve ay-
dınları aynı çatı altına alabilen önemli bir harekettir. 

Hareket, ne yazık ki 1980’li yılların sonlarında Cezayir ve diğer Afrika ülkelerinde görülen 
bazı ferdi Şiîleşme vakalarına karşı fazlasıyla Selefî fikriyata yaslandı. 

Bu durum, sufi hareketler açısından sorun oluşturduğu gibi hareketin kendisini de bölünmeye 
götürecek yolu açtı. İslâmî Hareket, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin bu yöndeki 
eğilimlerine kapılarını fazlasıyla açmakla sarsıldı ve bir daha toparlanmakta güçlük çekeceği sorun-
lara sürüklendi. 

Seçim deneyimi kadar iç savaş deneyimi de Cezayir İslamî Hareketi’nin İslam âlemi tarafın-
dan dikkatle incelenmesi gereken hususları arasındadır.

İçerdeki silahlı mücadele Cezayir’deki bütün İslamî hareketleri yıprattı. Savaş bir yandan 
İslamî gençliği tüketirken öte yandan İslamî hareketin sesleneceği toplumla arasını açtı. İslamî 
Hareket’ten kopup uçlaşan gençlik grupları ağır hatalar yaptıkları gibi, İslâmî hareket dezenformas-
yon (haberleri çarpıtma) ve manipülasyon (hileli yönlendirme) konusunda uzman uluslararası sistem-
le mücadele edemedi. 

Ama büyük bir ilmi birikime sahip Cezayir İslâmî Hareketi, ne yaşadığının farkındadır. Son 
dönemde toparlanma yönünde pek çok işaret vermektedir. Bu işaretlerin istenen sonucu getirmesi 
durumunda Cezayir’de İslâmî hareketler hiç şüphesiz iktidara geleceklerdir.


