
elde edilen ürünleri işleyen özellikle pet
rol ve doğa l gaz üretimi. petrol arıtımı , 

doğa l gaz sıvıla ştırması . yan ürünler üre
timi gibi endüstriler sağlar. Bu grupta
ki endüstri kollarının ülkenin döviz ge
lirlerindeki payı % 90'ı geçer. Petrol üre
timi çeşitli faktörlere bağlı olarak yıldan 
yıla değişmekle beraber genelde yılda 
45-50 milyon ton civarındadır (1988'de 
53 mi lyon ton) Doğal gaz rezervleri çok 
büyüktür. Bu bakımdan Cezayir Bağım
sız Devletler Topluluğu (eski Sovyetler Bir
li ği). İran ve Amerika Birleşik Devletle
ri 'nden sonra dünyada dördüncü sırayı 
alır ( 1988 ' de 93 milyar m3 ). Üretilen ga
zın bir kısmı . Akdeniz 'i aşan 2500 km'lik 
bir boru hattı ile İtalya'ya ihraç edilir. 
Cezayir diğer bazı önemli yer altı kaynak
ları bakımından da zengin bir ülkedir. Bu 
kaynakların başlıcaları demir cevheri (üre
t im 3.6 mi lyon t on). kurşun (4.6 milyon 
ton). çinko (20 milyon ton) . bakır (0 .6 mi l
yon ton) . civa (0.8 milyon ton) ve fosfat 
( 1 milyon t on) ile eski metamorfik ve bil
l ür! u temelin meydana çıktığı Hükkar 
bölgesindeki uranyum yataklarıdır. Di
ğer endüstri kolları arasında en gelişmiş 
olanları çelik, çimento. gübre. dokuma 
ve besin endüstrileridir. 

Faal nüfusun % 23 kadarı tarımla uğ
raşır. Sömürge dönemindeki oranı çok 
daha yüksek olan bu sektörün milli ge
lirdeki payı ancak % 6 civarındadı r. He
men tamamı kuzeyde toplanmış bulunan 
tarım toprak'ları ülke yüzölçümünün an
cak % 13 kadarına eşit bir yer tutar. 
Son yıllardaki genişleme temayülü çeşit
li tedbirlerle önlenmeye çalışılan güney
deki çöller ise vahalar dışında göçebe 
hayvancılık alanıdır. Ülkede birkaç defa 
toprak reformu yapılmış, bu arada Av
rupalılar · ın terkettik leri tarım alanları 

mücahidin kooperatiflerine veya tarım 
i şçil erinin ortak olduğu işletmelere ver il
miştir. Başlıca ürünler tahıl (buğday ve 
arpa ). turunçgiller. üzüm, hurma ve çe-
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şitli sebzelerdir. Bazı alanlarda ürün ül
ke ihtiyacının tamamını karşılamaya yet
mez. Bu sebeple dışarıdan özellikle ta
hıl. yağlı maddeler ve şeker ithal edilir. 
Sömürge döneminde yılda 1 S milyon 
hektolitreye kadar yükselmiş olan şarap 
üretiminde bağımsızlığı takip eden yıl

larda önemli bir gerileme olmuştur. 

Sınırları arasında yer yer 2000 kilomet
reyi aşkın bir mesafe bulunan ve büyük 
kısmı çöllerle kaplı olan ülkede en önem
li meselelerden biri ulaşım ve iletişim

dir. Toplam uzunluğu 80.000 kilomet
reyi bulan karayolları ile (bunun ancak 
24 .000 ki lometresi asfa lt kaplıd ı r ) 4100 
km'lik demiryolu bu çok geniş ülke için 
yeterli sayılmaz . Bu sebeple özellikle çöl 
bölgesinde hava taşımacılığından fay
dalanılır. 1986 yılında tarifeli sefer ya
pılan havaalanlarının sayısı yirmi iki idi. 
En büyük limanlar kuzeyde. eşya trafi 
ğinin 3 / 4'ünü üstlenen Cezayir, Anna
be ve Vehran ' dır. Deniz ticaret filosu ve 
Cezayir havayolları da tamamıyla devlet 
kuruluşlarıdır. Cezayir'in en çok ihracat 
yaptığı ülkeler Amerika Birleşik Devlet
leri. Fransa. Almanya, İtalya ve ispanya, 
en çok mal aldığı ülkeler ise Fransa, Al
manya. İtalya, Japonya ve Amerika Bir
leşik Devletleri 'dir. 
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ll. TARİH 

1. İslam Öncesi Dönem. Milattan önce 
1 000 yıllarında Suriye sahillerinden ge
len Fenikeli tüccarlar Cezayir'in Akdeniz 
kıyılarına yerleştiler ve milattan önce 
814'te bugün Tunus sınırları içerisinde 
bulunan Kartaca şehrini kurdular. Daha 
sonra Kartaca, onların burada kurduk
ları devletin hem adı hem de başşehri 
oldu. Milattan once 146 yılında Karta
ca 'yı ele geçiren Romalılar, milattan son
ra 40 yılına doğru bu bölgedeki haki
miyetlerini kuwetlendirdiler ve Cezayir 
"Mauretania Caesariensis" adıyla impa
ratorluğun bir eyaleti haline geldi. Bu dö-
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nemde kıyı bölgelerinde "Romanizasyon" 
ismiyle bilinen yoğun bir sömürgecilik 
ve zulüm siyaseti uygulanırken Cezayir'in 
iç kesimleri Roma hakimiyetinin dışın

da kaldı. Kabile toplulukları halinde gö
çebe hayatı yaşayan yerli halka Libyalı 

deniliyordu. Kendilerini " Emazfğ " (hür in
sanlar) olarak tanıtan bu yerli halka son
raları "Berber" adı verilmiştir. Roma im
paratorluğu 'nun çöküşün.den sonra böl
ge sırasıyla Vandallar ve Bizans ' ın haki
miyeti altına girdi. 

2. İslami Dönem (Fetihten Osmanlı Döne· 
mine Kadar) . VII. yüzyılın ortalarından iti
baren Abdullah b. Sa'd b. Ebü Serh ile 
Abdullah b. Zübeyr'in emrinde Mağrib'i 
fethetmek üzere gelen müslüman Arap 
fatihler, Berberf kabilelerinin ve Bizans'
tan artakalan bazı toplulukların muka
vemetiyle karşılaştılar. Bizans'a karşı ba
ğımsızlığını ilan ederek Sübeytıla 'yı baş

şehir yapan kumandanı öldürüp şehre 
girdiler ve 2.5 milyon dinar cizye alarak 
geri döndüler. Daha sonra Muaviye Mı
sır valisini göndererek sahildeki bazı yer
lerin ele geçirilmesini sağladı. Ebü'I-Mu
hacir Dinar'dan sonra meşhur kuman
dan Ukbe b. Nafi' ei-Fihrf SO'de (670) ve 
62'de (682) gerçekleştirdiği seferlerle is
lamiyet'in yayılması için uygun bir ortam 
hazırlamayı başardı. Ukbe'nin Berberf 
kumandanı Küseyle ile yapılan bir savaş
ta şe h id düşmesinden sonra (63 / 682 -831 
bu görevi Züheyr b. Kays ei-Belevf üst
lendi. Onun ardından Hassan b. Nu'man 
ei-Gassani fetih hareketini devam et
tirdi; ancak o da Serberi Melikesi Kahi
ne önünde hezimete uğradı ve askerini 
geri çekmek zorunda kaldı (77 1 6961 Fa
kat bir süre sonra Serberi kabilelerinin 
de yardımıyla tekrar saldırıya geçerek 
Kartaca 'yı ele geçirdi ve Kahine'nin so
nunu hazırladı (82 / 70 ı ı . Böylece İslami
yet Serberi kabileler i arasında yayılma

ya başladı ; ancak Emeviler'in yanlış si
yasetleri yüzünden büyük çoğunluğu Ha
rici mezhebini benimsedi ve Kayrevan·
daki Emevi idarecilerinin zalimane vergi 
politikalarına isyan etti (740-7741 Bu is
yan sonunda Ebü Kurra es- Sufri lider
liğinde Tilimsan 'da Beni İfren Emirliği 
1757- 7651. Tahert'te de Abdurrahman b. 
Rüstem tarafından Rüstemi Devleti ku
ruldu (777 -9091. Rüstemi Devleti müs
lüman Cezayir'de kurulan ilk bağımsız 
devlettir. Bu dönemde Batı Cezayir Fas'
ta hüküm süren İdrisiler'in (789-9261. Do
ğu Cezayir ise Kayrevan'daki Ağlebfler ' in 

(800-9091 idaresine girdi. Her iki devlet de 
Bağdat'taki Abbasi Halifeliği'ne bağlı idi. 
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Cezayir IX-X. yüzyıllarda RüstemTier'in, 
AğlebTier'in ve İdrlsiler'in idaresi altın
da ekonomi ve islami kültür alanlarında 
büyük gelişmelere sahne oldu. Tubne 
(Tobna). Tahert. Tilimsan, MTie ve Baga
ye gibi birçok şehir, ticaret erbabının ve 
ilim tahsil etmek isteyen öğrencilerin 

akınına uğradı ve doğuya giden kafile
lerin uğrak yeri oldu. Ebu Abdullah eş
ŞIT, RüstemTier ve Ağlebiler'i bertaraf 
ederek Fatımı Devleti'ni kurduktan son
ra da aynı durum devam etti. İlk Fatımi 
halifesi Ubeydullah el-Mehdi ve halefie
ri Afrika ve Orta Mağrib'i (Cezayir) haki
miyetleri altına almayı başardılar. Hali
fe M uiz- Lidlnillah ·ın Fatımı başşehrini 
Mehdiye'den Kahire'ye nakletmesinden 
sonra (362/ 973) Sanhace Serberileri Mağ
rib ülkelerinde idareyi ele geçirerek ZI
rTier (972- 1148) ve Hammadller (1015-

1152) devletlerini kurdular. Bu sırada Mu
rabıtlar da (1 056-114 7) Yusuf b. Taşfin 
kumandasında Tilimsan' ı ele geçirdiler, 
Tenes ve Cezayir'e kadar Kuzey Afrika'
yı hakimiyetleri altına aldılar (454 / 1062). 
Daha sonra Muvahhidler'in (1130-1269) 

kurucusu Abdülmü'min b. Ali el-Kumi, 
Hammadl Devleti'ne son vererek Cezayir 
ve bütün Kuzey Afrika'yı zaptetti (548/ 
1153) 

Cezayir VI. (XII.) yüzyılda ekonomik ve 
kültürel kalkınmaya şahit olmuş, Tilim
san, Bicaye, Kostantlne, Annabe, Tenes 
ve Vehran şehirleri birer ilim yuvası ve 
ticaret merkezi olmuştur. İtalyan tüccar
lar Piza, Cenova ve Venedik'ten Avrupa 
mallarını buralara getiriyor, buradan da 
yün, deri ve hububat alıyorlardı. Muvah
hidler'den sonra Doğu Cezayir Tunus'
taki Hafsl Devleti'ne (1228-1574) tabi ol
du. Orta ve Batı Cezayir ise Tilimsan'da 
kurulan Abdülvadiler'in ( 1235-1550) ida
resine girdi. Tilimsan bu dönemde kül
tür ve ticaret merkezi olarak büyük bir 
gelişme göstermiştir. 

Abdülvadiler, HafsTier ve MerlnTier'in 
saldırıları sebebiyle XIV. yüzyıldan itiba
ren zayıflamaya başladı. Bedevi kabile
ler isyan ederek bazı yerleri ele geçirir
ken hıristiyan İspanyollar da sahilleri iş
gal ettiler. AbdülvadTier ve Hatsiler'in 
hakimiyeti sadece birkaç şehre münha
sır kalınca Cezayir gibi birçok şehir ba
ğımsızlığını ilan etti. Siyasi parçalanma
nın ve kabileler arası çekişmelerin sür
düğü böyle bir ortamda İspanyollar da 
1 SOS - 1 S 13 arasında sahildeki önemli 
merkezleri ellerine geçirdiler. 
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3. Osmanlı Dönemi. Endülüs'teki müs
lümanlara karşı giriştikleri "yeniden fe
tih"i (reconquista) tamamlayarak bu si
yaseti Kuzey Afrika'ya yaymak isteyen 
İspanyollar'ın 1 SOS 'te Mersa el- Keblr, 
1S09'da Vehran (Oran). 1S10'da Bicaye 
ve kısa bir süre sonra da Tilimsan'ı ele 
geçirdikleri sırada Ege ve Akdeniz'de kor
sanlık faaliyetlerinde bulunan Oruç ve 
Hızır reisierin Cezayir'e gelip ispanyol
lar'a karşı mücadeleye girişmeleri, Os
manlı nüfuzunun yerleşmesinin ilk adı
mını teşkil eder. Cerbe adasına yerleşen 
ve Yavuz Sultan Selim'in himayesi altı

na giren Barbaros kardeşler. Cezayir'
den gelen bir heyetin ispanyollar'a kar
şı kendilerinden yardım istemesi üze
rine Cezayir şehrini ve onun batısında
ki Şerşel'i ( Cesaree) ele geçirdiler (15 16). 
Şerşel ve Cezayir sultanı ilan edilen Oruç 

Reis, Tenes ve Tilimsan'ın zaptından son
ra 1S18'de Tilimsan'ı geri almak isteyen 
İspanyollar'la yaptığı savaşta şehid düş
tü. Onun yerine geçen Hızır Reis Osman
lılar'ın desteğini sağlamaya çalıştı ve 
adamlarından Hacı Hüseyin'i Cezayir hal
kının Ekim 1 S 19 tarihli arlzasıyla Yavuz 
Sultan Selim'e göndererek yardım iste
di. Yavuz Sultan Selim "Hayreddin" la
kabıyla andığı Hızır'ı Cezayir hakimi ola
rak tanıdığı gibi yeniçeri ve topçulardan 
oluşan 2000 kişilik yardımcı birlik, sa
vaş malzemeleri ve gemi levazımatı da 
gönderdi; ayrıca Cezayir'e gönüllü ola
rak gideceklere yeniçerilik imtiyazı ve 
Anadolu'dan gerektiği kadar asker yaz
ma izni verdi. Bu şekilde hutbenin pa
dişah adına okunınaya başlandığı Ceza
yir Osmanlı nüfuzu altına girdi. Cezayir'e 
hakim olduktan sonra burayı idari ba
kımdan ikiye ayırıp doğu kısımlarını yer
li emirlerden Ahmed b. Kadi, batı kısım
larını Muhammed b. Ali'nin idaresine bı
rakan Barbaros Hayreddin, kışkırtma 

sonucu yerli halkın ayaklanması üzerine 
bir ara Cezayir şehrini bırakarak Cicel
li 'ye çekilmek zorunda kaldıysa da (1524) 
üç yıl sonra yine halkın isteğiyle geri 
döndü ve kendisine isyan eden Ahmed 
b. Kadfyi yenip burayı geri aldı . 1 S30'da 
da Cezayir şehri önünde İspanyollar'ın 
kontrolündeki küçük bir adada yer alan 
Penon Kalesi'ni (Adakale) ele geçirdi. Ada 
ile kıyı arasına bir mendirek yaptırdı. 
Böylece gemileri için muhafazalı bir li
man meydana getirdi. Bu arada ispan
ya'da büyük zulme maruz kalan Endü
lüs müslümanlarından 70.000 kadarını 
gemileriyle Cezayir tarafına taşıyarak 

kurtardı. Cezayir bu dönemde ele geçi
rilen ganimetietle zenginleşti ve Türk
ler'in Hindistan'ı veya Meksika ' sı diye 
şöhret kazandı. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Barbaros 
Hayreddin'i istanbul'a davet edip Ceza
yir beylerbeyi sıfatı ile onu Osmanlı do
nanmasının başına getirince Cezayir doğ
rudan doğruya bir Osmanlı beylerbeyili
ği haline geldi (1534) . Barbaros, Osman
lı donanınası ile yaptığı ilk seferde Tu
nus'u ele geçirdiyse de (1534) imparator 
V. Karl'ın (Şarlken) gönderdiği donanma 
ve yerli halkın ihaneti yüzünden geri çe
kilmek zorunda kaldı. Fakat 1 S36'ya ka
dar Sahil ve Tel bölgesi şehirlerinin ço
ğunu zaptetti. 1S38'de Andrea Doria 
kumandasındaki Haçlı donanmasını Pre
veze'de yenilgiye uğratarak Orta Akde

. niz'de Osmanlı üstünlüğünü sağlamış ol
du. Bunun ardından bizzat İmparator V. 


