
nımakla beraber ödemeyi durdurdu. Bu
nun üzerine Dayı Hüseyin Paşa, kendisi
ne borcu olan ve tebaası durumunda 
bulunan bu tüccarların hakkını almak 
için harekete geçti ve bazı Fransız ge
milerine el koydu. Bu şekilde iki ülke 
arasında fiiiT gerginlik başladı. 29 Nisan 
1827 günü Dayı Hüseyin Paşa , borçları 

tartıştığı Fransız konsolosu Pierre De
val'in yüzüne elindeki yelpaze ile vurun
ca bunu hakaret sayan Fransa ile Ceza
yir arasındaki ilişkiler kesildi ve düş

manlığa dönüştü. Bu olayı bahane eden 
Fransa önceden planladığı harekatı baş
latarak 16 Haziran 1827'de Cezayir'e sa
vaş ilan etti ve büyük bir donanma ile 
Cezayir sahillerini abluka altına aldı. 

Ağustos ayı.nda ise Osmanlı Devleti · ne 
durumu bildiren ve dayıyı cezalandırmak 

için izin isteyen bir nota verildi. O sıra
da Yunan isyanıyla uğraşmakta olan Ba
bıali. İngiltere ' nin de isteğiyle arabulu
cu olarak Tahir Paşa'yı Fransızlar tara
fına gönderdi. Fransızlar Tahir Paşa'nın 
gemisine el koyarak paşayı Toulon'a gö
türdüler. Babıali. Cezayir 'in Fransızlar ' a 

karşı tek başına savaşabilecek kadar 
güçlü olduğunu düşünüyor ve savaşa fi
ilen karışmak istemiyordu. Esasen Ce
zayir'e kuwet gönderme imkanı da yok
tu. 20 Ekim 1827' de İngiliz. Fransız ve 
Rus ortak donanması Navarin'de Os
manlı donanmasını yaktı, Fransa Mora'
ya asker çıkardı. Ertesi yıl Osmanlı- Rus 
savaşı başladı. 

Fransa bu avantajlı durumuna rağmen 
Cezayir'i hemen işgal edemedi. 1830'a 
gelindiğinde ciddi bir iç bunalım yaşa
yan Fransa hükümeti, kamuoyunun dik
katini dışarı çekmek ve prestü kazan
mak için 14 Haziran 1830 tarihinde Ce
zayir' e General Bourmont kumandasın
da büyük bir donanma ve 37 .000 kişi

lik yeni bir kuwet gönderdi. Bu takviye 
kuwetiyle Fransızlar Cezayir' e çıktılar 

ve 5 Temmuz 1830 günü Cezayir şehri
ni işgal ettiler. Fransızlar ' ın ilk işi, yerli 
ahaliyi daha kolay idare edebilecekleri 
düşüncesiyle Türk unsurları ihraç etmek 
oldu. Bununla beraber Cezayir'in bütü
nünü ele geçirmeleri , Emir Abdülkadir 
kumandasındaki direnişçilerin yenilmesi
ne kadar sürdü 1184 71 Osmanlı hüküme
ti işgali protesto etmekle yetindi. 1847'
de Fransız işgalini tanıyarak Cezayir üze-

' rindeki haklarının sona erdiğini ilan etti. 

-Cezayir'de Türk hakimiyeti devriı~ıin iç 
teşkilatianma açısından "karanlık" bir 
dönem olduğu ve Türkler'in genelde ida
releri altına aldıkları yerleri geliştirm~ 

düşüncesine sahip olmadıkları şeklinde 
bazı araştırmacıların ileri sürdükleri id
dialar ibk E/ 2 ling 1. 1, 367 -3701, Osmanlı 
arşiv kaynaklarının yeterince incelen
mediğini veya konuya maksatlı yaklaşıl
dığını göstermektedir. Zira ırkçılığa da
yanan ve kendi kültürünü empoze eden 
Fransız sistemiyle mahalli kültürlerin ge
lişmesine yardımcı olan ve yönetimi al
tındaki bölgelere idari özerklik tanıyan 
Osmanlı sisteminin karşılaştırılması ha
linde Türk devrinin ne ölçüde adil oldu
ğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ce
zayir' in Türk döneminde en müreffeh ve 
medeni asırlarını yaşadığını eldeki kay
naklar göstermektedir. 
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Iii KEMAL KAHRAMAN 

4. Sömürge Dönemi. Fransız kuwetle
rinin Cezayir'de yerleşmeleri ve ülkenin 
tamamında hakimiyet kurmaları kolay 
olmadı. Hem yerli halk hem de Osman
lı kuwetleri uzun süre işgalcilere karşı 
direndiler. Dayı Hüseyin Paşa ' nın teslim 
olmasından sonra ülkenin batısındaki 

kabileler Emir Abdülkadir'in etrafında 

toplanıp onu sultan ilan ederken 11832 ı 
doğuda da Kastantine Emiri Ahmed Bey 
mücadeleyi bırakmadı. 1830 Temmuzu-

CEZAYiR 

Milli Kurtulus Ordusu mensubu bir grup müca hid 

nun sonlarına doğru Fransa ' da Kral X. 
Charles idaresinin çökmesi işgal süre
cinin durmasına sebep oldu. Daha son
ra yeni kral L. Philippe ilk yıllardaki ka
rarsız tutumunu bırakarak burayı ele 
geçirmeye karar verdi ve Fransız Kuzey 
Afrika Genel Valiliği'ni kurdu (22 Tem
muz 1834) 1840 yılına kadar " sınırlı iş

gal " politikası takip eden ve yalnız baş
lıca şehirlerle iktidar noktalarını ele ge
çiren Fransa'nın hakimiyeti ülkenin da
ha çok kıyı kesiminde görülüyordu. Bu
raya tayin edilen ilk genel vali Mareşal 
Kont B. Clausel, Ahmed Beıy ve Emir Ab
dtilkadir'le mücadele ettiyse de pek ba
şarı kazanamadı. 1835'te Emir Abdülka
dir' in merkezi Maasker' i ele geçiren 
Fransız kuwetleri Kostantine'de Ahmed 
Bey'in karşısında mağiOp oldular ( 1836) 

ve büyük kayıplar verdiler. Arkasından 
da Emir Abdülkadir. General Bugeaud 
kumandasındaki Fransız kuwetlerini ye
nilgiye uğratarak antlaşmaya zorladı. 

Böylece Emir Abdülkadir'in ülkenin ba
tısıyla güneyindeki hakimiyetini ve silah
lanmasını kabul ve teyit eden Tafna Ant
Iaşması imzalandı 130 May ı s I 8371 Fakat 
bu antlaşmadan sonra Fransızlar batıdaki 
kuwetlerini doğuya naklederek Ahmed 
Bey'in denetiminde bulunan Kastantine 
şehrini ele geçirdiler ( 13 Ekim 1837). 

1839'da Emir Abdülkadir. Tafna Ant
Iaşması'na aykırı olarak ülkeye çok sa
yıda asker getiren Fransızlar'a karşı ci
had ilan etti. Ancak savaşın yeniden baş
laması üzerine genel valiliğe getirilmiş 

olan General Bugeaud'nun kumanda-
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sındaki Fransız kuwetleri Abdülkadir'in 
elinde bulunan şehirleri işgale yöneldi
ler ve dört yıl içinde Medye. Milyane. Şer
şal, Bügar. Tilimsan. Tagdempt, Maas
ker, Saide ve Zimale'yi ele geçirdiler. Emir 
Abdülkadir Fas Sultanı Abdurrahman'a 
sığınarak onun yardımını sağladıysa da 
İ ss i Savaşı· nda Fransızlar ' a yenilen [ 14 
Ağustos ı 8441 Fas sultanı imzaladığı Tan
ca Antiaşması'yla {ı O Eylü l ı 8441 Emir 
Abdülkadir'e yardım etmemeyi ve onu 
topraklarında barındırmamayı kabul et
mek zorunda kaldı. Bunun üzerine Emir 
Abdülkadir gerilla savaşı başlattı . Bu 
arada Muhammed b. Abdullah adlı ma
halli bir idareci de halkı ayaklandırdı, fa
kat işgal kuwetleri karşısında başarılı 

olamadı. Fransızlar isyanı bastırdılar ve 
Emir Abdülkadir ile Muhammed b. Ab
dullah'ı teslim olmaya mecbur ettiler {23 
Ara l ık ı 8471. Ardından Ahmed Bey de tes
lim alınınca { 18481 ülkenin büyük bölü
mü Fransız kuwetlerinin denetimi altı 

na girmiş oldu. Bu savaşlarda pek çok 
köy yok edilirken binlerce kişi çatışma
lar sırasında öldürüldü, birçok insan da 
açlıktan öldü. Dağlık Kabiliye (Biladü"l
kabail ) bölgesinin 1853, 1854 ve 1857'
deki seferler sonunda işgal edilmesiyle 
Fransa· nın Cezayir ' i işgal hareketi bü
yük ölçüde tamamlandı. Fakat zaman 
zaman özellikle zaviye şeyhleri liderliğin
deki ayaklanmalar devam etti. 

Fransızlar halkın mukavemetini kırmak 
için askeri, siyasi, dini, kültürel, ekono
mik her baskıyı deneyerek Cezayir'in is
lam- Arap kimliğini ortadan kaldırmayı 
hedefleyen planlar uyguladılar ve her 
şeyden önce Hıristiyanlığı yaymaya, Arap
ça'nın yerine Fransızca'yı hakim dil hali
ne getirmeye çalıştılar . Halka ait mülk
leri tasfiye etmeye, vakıflara ve kendi
lerine mukavemet eden kabHelerin top
raklarına el koymaya başladılar. Bunla
rın yanı sıra ülkenin en güzel yerlerine . 
Avrupalılar'ı yerleştirerek sömürge yer
leşim birimleri oluşturmaya gayret etti
ler. İlk sömürge birimleri Cezayir şehri 
çevresinde kuruldu ve Büfarik'te resmi 
sömürge teşkilatı organize edildi {ı 8361 
Avrupa'dan gelen göçmenlere yerli ka
bilelerin ellerinden alınan araziler beda
va dağıtıldığı için her geçen gün Avru
palı nüfusu artış gösterdi. 1841-1850 
arasında 115.000 hektar arazi dışarıdan 
gelenlere dağıtıldı. 1847'de ülkedeki Av
rupalılar' ın sayısı 104.000 iken 1872'de 
245.000'e, 1911 yılında da 752.000'e yük
seldi. Aynı şekilde ellerindeki arazinin 
miktarı da 1860'ta 365.000, 1930'da ise 
2.345.000 hektarı buldu. 
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Fransızlar 1830-1870 yılları arasında 
Cezayir'i, "Arap Büroları" denilen teşki
latın icra ettiği baskı ve zulüm esasına 
dayanan bir askeri idare ile yönettiler. 
1848 Fransız anayasasına göre Cezayir 
sömürgesi üç eyalete ayrıldı ve Paris'
ten tayin edilen bir genel vali tarafından 
idare edildi. Arap Büroları, ülkeyi kuman
danların veya bizzat lll. Napolyon'un ya
yımladığı ve eski Roma senatosunun ka
rarlarına özenilerek "S€matus consulte " 
diye adlandırılan f ermanlarla yönetmek 
ve bu arada mülkiyeti tanzim etmek, 
müslüman halk için uygulanacak kanu
ni çerçeveyi sınırlamakla görevliydi. Bu 
uygulamanın temel hedefi kabileciliği 

ortadan kaldırıp Cezayir toplumunu par
çalamak, böylece Avrupalılar'ın ülke eko
nomisine hükmetmelerine imkan hazır
lamaktı. 

1870'te sivil idareye geçirilen Cezayir 
Paris'teki İçişleri Bakanlığı'na bağlandı . 
Askeri idarenin kalkmasının ardından 

Muhammed ei-Mukrani'nin liderliğinde 
toplanan 200'e yakın kabile, hemen he
men ülkenin tamamına yayılan bir ayak
lanma başlattı { ı 87 ı ı Özellikle Rahma
niyye tarikatı mensuplarının önemli rol 
aynadıkları bu isyan hareketi yer yer de
vam ederken 1881 ·de de Si di Şeyh li
derliğindeki kabileler ayaklandılar. Sö
mürge yönetimi bu ayaklanmaları ancak 
1884 'te. uyguladığı kanlı yöntemlerle 
binlerce kişiyi öldürerek bastırabildi. Yar
gı organlarının ilga edildiği , temel hak 
ve hürriyetlerin ortadan kaldırıldığı ve 
"yerli kanunu" (code de l'indigenat ) deni
len zulüm kanunlarının uygulandığ ı bu 
dönem 1919'a kadar devam etti. Bu sü
re içinde Fransızlar Cezayir 'de tabaka
lara ayrılmış bir toplum ve ikili bir eko
nomi modeli meydana getirerek ülke
deki çoğu Fransız kökenli Avrupalılar' ın 

lehine gelişecek bir yapı oluşturmaya 

çalıştılar. Cezayir bütçesine kendi çıkar-
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ları doğrultusunda hükmederek maliye 
ile ilgili heyetleri baskı altına aldılar ve 
tam yetkili yeni belediyeler kurdular. Ce
zayirliler'in karşı karşıya kaldığı ekono
mik sıkıntı ve özellikle ağır vergi yükü 
binlerce kişiyi yurdundan etmiş. ya doğ
rudan göçe ya da iş bulmak için Fran
sa'ya gitmeye mecbur bırakmıştır: bu 
maksatla yurt dışına gidenlerin sayısı 

1954 yılında 212.064 'e ulaşmış bulu
nuyordu. 

Sömürge yönetiminin uyguladığı siya
si, ekonomik ve sosyal baskı politikası 

küçük bir iş birlikçi azınlığın dışında Ce
zayirliler'in büyük kısmını fakirleştire

rek ikinci sınıf vatandaş haline getirmiş 
ve bu durum !. Dünya Savaşı'nın sona 
ermesinden itibaren sömürge yönetimi
ne karşı Cezayir milli hareketinin orta
ya çıkmasında etkili olmuştur. Cezayirli 
milliyetçilerin siyasi taleplerini dile ge
tirmeye başlamaları !. Dünya Savaşı son
rasına rastlar. Emir Abdülkadir'in toru
nu Emir Halid önderliğinde 1920 yılında 
kurulan Jeune Afrique adlı milliyetçi ve 
reformcu teşkilatın başlıca hedefi hak
lar ve vazifeler konusunda eşitliğin sağ
lanması. ülkenin İslami kimliğinin ko
runması . yerli halka seçimlere katılma 
ve Fransız parlamentosuna temsilci gön
derme hakkının tanınması idi. Bu teşki
lat Emir Halid'in üç yıl sonra yurt dışına 
sürülmesi sebebiyle faaliyetlerinde ba
şarılı olamadı ve dağıldı : fakat bağım
sızlık ve eşitlik düşüncesinin gelişmesin
de etkili oldu. Bunun ardından Fransa'
daki Cezayirli işçile rin 1926' da Mesali 
ei-Hac'ın başkanlığında kurdukları Nec
metü şim~li İfrikıyye de (Etoi le Nord Afri
ca ine) benzer siyasi taleplerin dile geti
rilmesinde önemli rol oynadı : ancak o 
da uzun ömürlü olamadı ve 1929 yılın
da kapatıldı. Aynı yıl onun yerine el- İtti
hadü'l-vatani li-müslimi şimali İfrikıyye 
(1 ·Union Nationale des Musulmanes N ord -



Africaines) adıyla başka bir teşkilat ku
ruldu. Bu teşkilat 1937'de Hizbü' ş - şa·

bi'l-Cezairfye (Parti populaire Algerien) dö
nüştü. Fakat temel amacı Cezayir'in tam 
bağımsızlığı olan bu parti de pek fazla 
bir etkinlik göstererneden ll. Dünya Sava
şı sı rasında dağıl dı. Aynı yıllarda, Cem'iy
yetü'l-ulemai'l -müslimfn'in ( ı 93 ı ı kuru
cusu ve başkanı Abdülhamfd b. Badfs 
güçlü bir millf kültür hareketi başlata
rak Cezayir'de bir millet oluşturmak ve 
müslüman halkı Avrupalıla r' la eşit hak
lara sahip kılmak için mücadele etti; an
cak bu hareket de İ bn Badfs'in 1940'ta 
vefatı üzerine sonuçsuz kaldı. Daha ılım
lı bir çizgide yer alan Perhad Abbas, ll. 
Dünya Savaşı yıllarındaki gelişmelerde 

önemli rol oynadı. Müslümanlara Fran
sız vatandaşlık hakkının verilmesini sa
vunan Perhad Abbas, yirmi sekiz müs
lüman temsilciyle birlikte imzaladığı el 
Beyanü'l-Cezairf (Manifeste Algerien : Ce
zayir Bildirisi) ile Cezayir'deki müslüman
ların Avrupalı azınlıkla eşitliğini ve hür
riyetlerinin güvence altına alınmasını is
tedi. 1946'da İttihadü ensari'l-beyani'l
Cezairf'yi (Union Pour la Detense du Mani
feste Algerien) kuran Perhad Abbas ülke
sinde demokratik hakların gelişmesin
de etkili oldu. 

ll. Dünya Savaşı'nda önemli rol oynayan 
Cezayir, 8 Kasım 1942'de ingiliz-Ameri
kan kuwetlerinin Kuzey Afrika çıkarma

sına sahne oldu ve Cezayir şehri Fransa 
geçici hükümetinin merkezi haline gel
di. 3 Haziran 1943'te kurulan Fransız 

Millf Kurtuluş Komitesi'nin de (Comite 
de la Liberatione Nationale Française) yer
Iestiği Cezayir şehri 1944 sonuna kadar 
Fransa'nın başşehirliğin i yaptı. 

Il. Dünya Savaşı 'ndan sonra Cezayirli
ler 'in durumunda ciddi iyileştirmelerin 

yapılmaması. ekonominin kötüye git
mesi ve savaş yı llarında halkta uyanan 
bağımsızlık eğilimlerinin şiddetle bastı 

rılmak istenmesi, kurtuluş mücadelesi
nin yavaş yavaş su yüzüne çıkmasında 
etkili oldu. Nazi Almanyası ' nın yenilme
sini ve savaşın bitmesini Cezayir'de sö
mürgeciliğin de sona ermesi yolunda bir 
merhale olarak gören milliyetçilerin S 
Ağustos 194S'teki törenlerde Cezayir 
bayrağı taşımaları üzerine Fransızlar ' ın 

silahlı müdahalede bulunmaları. binler
ce kiş i nin (Frans ızlar' a göre ı 5.000, Arap 
kaynakl arına göre 45 .000) ölümüne ve ara
larında Mesalf el-Hac gibi önderlerin de 
bulunduğu kitlelerin tutuklanmasına yol 
açtı. Hiçbir sömürge idaresinin göster
meye cesaret edemediği bu korkunç vah-

şet. Cezayiriii er' in sömürgecilere olan 
güvenini tamamen ortadan kaldırdı ve 
ilişkilerin had safhada gerginleşmesine 

sebep oldu. Bu olaylardan sonra pek çok 
Cezayirli tutuklanırken siyasi örgütler 
de kapatıldı. Perhad Abbas ve diğer ile
r i gelenlerce imzalanan bildiriye olumlu 
cevap verilmemesi, halkın eşitliği ve hür
riyeti konusunda herhangi bir ilerleme 
kaydedilmemesi Cezayir milli hareketi
nin giderek gelişmesinde etkili rol oy
nadı. 20 Eylül 1947 tarihinde Fransa'nın 
Cezayir için kabul ettiği yeni statü çer
çevesinde bazı iyileştirmeler yapılmakla 
birlikte genel valinin her şeye hakim ko
numunun devam etmesi ve Cezayirli yer
li halka fazla bir yetki verilmemesi, ba
ğımsızlık isteklerinin daha da canlı hale 
gelmesine sebep oldu. Bu statü ile müs
lümanlara Fransız vatandaşı olma hak
kının tanınması . onlar için bir iyileştir

me değil birtakım bahanelerle daha ko
lay hapse atılmalarına imkan veren bir 
uygulama oldu. Savaştan sonra Fransa'
nın sömürgelerini elde tutması amacıy
la oluşturulan Fransız Birliği'ne (L'Union 
Française) alınan Cezayir'de müslümanla
rın ve Avrupalılar'ın ayrı ayrı temsil edil
dikleri bir meclis kurulduysa da bu mec
lis halkın bağımsızlık ve hürriyet istek
lerine cevap vermekten çok uzaktı. Ka
sım 1946'da, o yıl genel afla hapisten çı
kan Mesalf el- Hac'ın önderliğinde Hare
ketü'l - intisar li' ı- hürriyyeti'd -dimukra
tıyye (Mouvement Pour le Triomphe des Li
bertes Democratiques: MTLD) adıyla bir ör
güt kuruldu. Hizbü' ş - şa' bi' 1- Cezairi'nin 
bir bakıma devamı niteliğinde olan bu 
örgütün bünyesinde bir de el -Munazza
matü'l-hassa (Organisation Speciale) adlı 
gizli bir birim teşkil edildi ve bu örgüt
te yer alan Hüseyin Ayt Ahmed, Ahmed 
b. Bella ve Muhammed Haydar gibi ki
şiler kurtuluş mücadelesinde önemli rol 
oynayan isimler oldular . 

1948-1952 yılları ayaklanmaya hazır

lık dönemi oldu. Fransa'nın kendi arzu
suyla Cezayir'den vazgeçmeyeceğini an
layan toplumun bütün kesimleri düş

mana karşı güçlerini birleştirdiler. Ha
reketü'l-intisar, silahlı mücadeleyi baş

latmak amacıyla Mart 1954'te el-Munaz
zamatü'l-hassa'yı lağvederek Munazza
matü'l-lecneti's-sevriyyeti li'l-vahde ve'l
amel (Comite Revolutionnaire d'Unite et 
d'Action: CRUA) adıyla yeni bir gizli teş

kilat kurdu. Bu teşkilat ülkeyi altı aske
ri vilayete bölerek her bir ine buradaki 
ayaklanmayı ve mücadeleyi yürütecek 
birer kumandan tayin etti. Hazırlıkların 
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tamam lanmasından sonra 1 Kasım 1954 
tarihinde silahlı mücadele başlatıldı. Av
res ve Kabfliye'de başlayan ve ülkeyi ba
ğımsızlığa götürecek olan silahlı kurtu
luş mücadelesi kısa zamanda bütün ül
keye yayıldı. Sömürgecilere karşı kurtu
luş savaşı veren bütün birlikler Ceyşü 
tahrfri'l- vatanı (L'Armee de Liberation Na
tional e: ALN) adını alırken Munazzama
tü'l - lecneti's-sevriyyeti li'l - vahde ve'l 
amel de bu mücadelenin siyasi örgütü 
haline gelerek Cezayir'deki bütün vatan
severlerin yer aldığı Cebhetü't-tahrfri'l
vatanf'ye (Front de Liberation Nationale: 
FLN) dönüştü. 

Fransa, bağımsızlıklarına kavuşmak 

amacıyla silaha sarılmış olan Cezayirli
ler'in ayaklanmasını bastırmak için bar
barca bir kıyım politikasına yönelerek 
görülmemiş askeri tedbirler aldı. Ola
ğan üstü durumun ilan edilmesinden 
(28 Ağustos I 955) sonra buraya yüz bin
lerce asker yığdı. Ayaklanmayı bastır

mak için Fransız donanması. hava ve ka
ra kuwetleri seferber edildi. Hatta bir 
NATO bi rliği dahi bu iş için kullanıldı. Ce
zayir'e silah ve yardım gelmesini önle
mek amacıyla Batı Akdeniz'de korsanlı

ğı andıran bazı tedbirleri yürürlüğe koy
makta tereddüt etmeyen Fransa hava 
trafiğini de denetliyordu. Fransız kuwet
leri şehir merkezlerinde kısmen duruma 
hakim olmakla birlikte taşrada pek ba
şarı gösteremediler ve siyası. idari, sos
yal alanlarda yeni düzenlemeler yapma
ya mecbur kaldılar. Ne var ki artık Ce
zayir halkını bağımsızlık dışında hiçbir 
şey tatmin etmiyordu. Bütün Batı ülke
leri Fransa'ya destek verirken Arap ül
keleri ile Asya -Afrika devletleri Cezayir
liler'in y~nında yer aldı. Kurtuluş savaşı 
sürerken 19 Eylül 1958' de Kahire' de top
lanan Cezayirliler'in ileri gelenleri bağım

sız Cezayir Cumhuriyeti 'ni ilan ederek 
Perhad Abbas'ın başkanlığında bir geçi
ci hükümet kurdular. Kurtuluşa kadar 
yurt dışında kalan geçici hükümet önce 
Kahire'de, sonra Tunus'ta faaliyetlerini 
sürdürdü. Geçici hükümeti başta Arap 
ülkelerinin tamamı olmak üzere Asya 
ve Afrika devletlerinin birçoğu ile Doğu 
bloku tanırken Batı'dan tanıyan çıkma

dı. NATO üyesi tek müslüman devlet olan 
Türkiye de Cezayir Cumhuriyeti geçici 
hükümetini savaşın son aniarına kadar 
tanımamış ve bu politikasıyla Cezayir' 
deki kurtuluş savaşını resmen en son 
destekleyen devletlerden biri olmuştur. 

Birleşmiş Milletler'deki Cezayir görüş
melerinde de genel hatlarıyla Fransa' nın 
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lehine bir tutum takınmıştır. Ancak Tür
kiye, o yıllarda Kıbrıs konusunda izledi
ği politika ile kendi içinde çelişınemek 
için bir taraftan resmen Batı'dan ya
na tutum takınırken bir yandan da Ce
zayir'e askeri yardım sağlamıştı r. 17 Ka
sım 19S7'de Libya üzerinden Cezayir'e 
bir şilep dolusu silah gönderilmiş, ayrı 

ca Türk kamuoyu da Cezayirliler' in ya
nında yer almıştır. 

1958'de Fransa'da iktidara gelen Ge
neral Charles de Gaulle, Cezayir'i elde 
tutabiirnek için Cezayirliler' e bazı yeni 
haklar verdiyse de Ceyşü tahrfri'l -vata
ni'yi mücadeleden vazgeçirmeyi başara

madı. 16 Eylül 1959'da yaptığı bir ko
nuşmada ise Cezayirliler'e kendi gele
ceklerine karar verme hakkının tanına
cağını açıklaması heyecan yarattı ve mil
liyetçilerin yetersiz buldukları karara ül
kedeki Avrupa kökenliler karşı çıktılar. 

1960 yılında milletlerarası camiadaki ge
lişmeler Fransa'nın aleyhine, Cezayirli
ler'in ise lehine oldu. Afrika'daki sömür
gelerin birbiri ardından bağımsızlıkları
nı kazandıkları bu ortam içerisinde Ce
zayir'i elde tutamayacağını anlayan Fran
sa, milliyetçi liderlerle görüşmeleri baş
latmaya hazır olduğunu açıkladı (14 Ha
ziran 1960). Fransa'nın Melun şehrinde 
yapılan (Temmuz 1960) ilk görüşmelerde 
bir sonuca varılamaması Cezayir'de tek
rar gösterilere ve yeni olayların çıkma
sına sebep oldu. Bir yıl kadar sonra (20 
Mayı s 1961) Fransa görüşmelere yeniden 
başlamak zorunda kaldı ve önce Evian 
les-Bains'de, arkasından dGf Lugrin'de 
çok tartışmalı geçen toplantılar yapıl

dı. Bu arada Millf Kurtuluş Cephesi'nde 
(Cebhetü't-tahrfri ' l-vatanf) anlaşmazlıklar 
baş gösterdi ve bir sonuç alıoomadan 
cfağılan Trablus toplantısından (Ağustos 
1961) sonra geçici hükümetin başına sos
yalist eğilimli Yüsuf b. Hadde getirildi. 
Fransızlar'la yapılan görüşmeler 1962 
başında tekrar Evianles- Bains'e kaydı 

ve 18 Mart 1962'de antlaşma ile sona 
erdi; ertesi gün de taraflar arasında 
ateşkes yürürlüğe girdi. Evianles- Bains 
antlaşmaianna göre yapılacak referan
dumda halkın onaylaması şartıyla Fran
sa Cezayir'in bağımsızlığını tanıyacaktı 

ve Messü' 1- Kebfr' deki deniz üssü hariç 
üç yıl içinde kuwetlerini geri çekecekti. 
İki devlet arasındaki ekonomik ve kül
türel ilişkiler devam edecek, Fransa Ce
zayir'e üç yıl süreyle ekonomik yardım
da bulunacaktı. Antlaşma ile Cezayir'de
ki Avrupalılar' a üç yıl içerisinde isterler
se bu ülkenin vatandaşı olma hakkı ve-
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riliyor, ayrıca kültürel ve dini hakları da 
güvence altına alınıyordu . 

Cezayir'deki Avrupalılar ' ın . "aşırılar" 

denilen önemli bir kısmı Evianles- Bains 
antlaşmalarını kabul etmeyerek yer yer 
ayaklanıp (23 Mart 1962) çeşitli olaylar 
çıkardılarsa da bir neticeye varamadı
lar; sonuçta Fransa'ya ve İspanya'ya kaç
mak zorunda kaldılar. Birkaç ay içeri
sinde Cezayir'i terkeden Avrupalılar'ın 
sayısı yarım milyonu geçti. 1 Temmuz 
1962 tarihinde yapılan referandumda 
halkın % 91 'i bağımsızlık lehinde oy kul
landı ve böylece Cezayir, 1 milyonu aş
kın müslümanın hayatına mal olan milli 
mücadele sonunda yeni bir devlet ola
rak milletlerarası camiaya katıldı. 

Bağımsızlığın ilan edilmesi üzerine ik
tidarı devralan Cezayir Cumhuriyeti ge
çici hükümeti içinde kısa süredebölün
meler ve özellikle Yüsuf b. Hadde ile Ah
med b. Bella taraftarları arasında çatış
malar baş gösterdi. 20 Eylül'de toplanan 
kurucu meclis ilk Cezayir hükümetinin 
başkanlığına, 1956 yılından beri tutuklu 
olup Evianles-Bains antlaşmaları ile ser
best bırakılan Ahmed b. Bella ' yı , Milli 
Kurtuluş Cephesi'nin başına M. Haydar' ı 

ve Savunma bakanlığına da Genelkur
may Başkanı Albay Hüvarf Bümedyen'i 
getirdi (29 Eylül 1962) 

İ darede ve çeşitli kuruluşlarda görevli 
Avrupalı uzman personelin ülkeden ay
rılması fabrikalarla atölyelerin kapan- · 
masına, idari mekanizmanın ve ekono
minin ciddi sarsıntı geçirmesine sebep 
oldu. Kasım 1962'de bütün siyasi parti
lerin kapatılması ve her türlü örgütün 
kendisine bağlanmasıyla yeni bir şekil 
kazanan Millf Kurtuluş Cephesi, Ceza
yir'in tek meşrü partisi ve etkin siyası 
gücü hüviyetiyle bağımsızlık mücadele
sinde olduğu gibi bağımsızlık sonrasın
da da son derece önemli roller üstlendi. 
13 Ekim 1963 tarihinde yapılan refe
randumla yeni anayasa kabul edilirken 
Ahmed b. Bella da beş yıl için deVlet baş

kanlığına seçildi. Bu anayasa ile kuru
lan tek partiye dayalı sosyalist sistem 
tabii kaynakları, ulaŞtırma vasıtalarını 

ve önemli ekonomik kuruluşları devlet
leştirmekle işe başladı. Fakat sekiz yıl 

devam eden ve 1 milyondan fazla insa
nın ölümüne, 500.000 Cezayirli'nin Tu
nus ve Fas'a sığınmasına, 2 milyona ya
kın nüfusun evsiz kalmasına, pek çok 
kamu binasının ve ekonomik kuruluşun 
yıkılmasına yol açan kurtuluş savaşının 
yaralarını sarma zorlukları yaşanırken 

Ekim 1963'te sınır anlaşmazlığı yüzün-

den Fas ile çatışmanın patlak vermesi, 
yönetimi hem içeride hem dışarıda çok 
güç durumda bıraktı. Artan ekonomik 
ve sosyal meselelerin yanı sıra iktidarı 

elinde tutan grubun arasında bölünme 
meydana gelmesi, Ahmed b. Bella ' nın 

Savunma Bakanı Bümedyen tarafından 
askeri bir darbe ile görevden uzaklaştı
rılması sonucunu doğurdu ( 19 Haziran 
1965) 

Bümedyen önce 1963 anayasasını yü
rürlükten kaldırarak meclisin çalışmala
rını askıya aldı (10 Temmuz) ve böylece 
anayasasız bir dönem başlamış oldu. Ül
keyi yirmi altı üyeli bir devrim konseyi 
ile yöneten Bümedyen 1967 yılında bir 
darbe teşebbüsünü bastırdıktan sonra 
ülkenin tek yöneticisi durumuna geldi 
ve rejimi de tam otoriter şekle soktu. 
Ekonomiyi sosyalist esaslar üzerine oturt
maya çalışan Bümedyen 1971 'de bir sos
yalist devrim yaptı ve Fransa ile ilişkile
rin bozulması pahasına petrol sanayiini 
millfleştirdi. Ardından tarım devrimi baş
latarak özel mülkiyeti ve ticareti kollek
tifleştirmeye çalıştı; fakat bu devrim 
halk arasında huzursuzluklara yol açtı. 

Tam bir keyfi yönetim kuran Bümed
yen bürokratik engeller, tek parti siste
minin donukluğu, ekonomik reformla
rın başarısızlığa uğraması, tarihin zor
ladığı halktan gelen bir istek olmasına 
rağmen Araplaştırma projesinin uygu
lanmasındaki yetersizlikler sebebiyle ba
şarı kazanamadı . Özellikle dindar çevre
ler tarafından dile getirilen çeşitli talep
lere başta kayıtsız kalan Bümedyen da
ha sonra bunları dikkate almaya mec
bur oldu. 19 Haziran 1975 tarihinde yap
tığı konuşmada yeni meclis için seçim
lerin yapılacağına söz verdi. 22 Kasım 
1976' da yapılan referandumla başka

nın yetkilerini daha da artıran yeni bir 
anayasanın kabul edilmesinden sonra 
kısa aralıklarla kumar yasaklandı, hafta 
tatili cuma gününe çevrildi ve ardından 
seçimler yapıldı. Fakat bu tavizler top
lumda Bümedyen yönetiminin başarı

sızlığını gizlerneye ve halkın memnuni
yetsizliğini örtmeye yetmedi. Dindar ke
sim onun sosyalist ilkelere dayalı rejimi
ne karşı çıkmaya devam etti. Sovyet blo
kuyla yakın ilişkiler kuran ve Bağlantı 

sızlar Hareketi'nin başlıca liderlerinden 
biri haline gelen Bümedyen 27 Aralık 
1978 günü öldü. 

Devlet başkanlığına 7 Şubat 1979 ta
rihinde Şadlf b. Cedfd seçildi. Ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 
meseleleri halletmeye çalışan Şadlf b. Ce-



did'e petrol fiyatlarının yükselmesi yar
dım ettiyse de güçlükleri aşması müm
kün olmadı. Özellikle 1986'dan itibaren 
giderek büyüyen ekonomik sıkintıyı par
ti ve bürokratik düzenlemeler yoluyla 
çözmek istedi: fakat bu çabalar sosyal, 
ekonomik ve kültürel yıkımiara yol açtı. 
Esasında Bumedyen'in çizgisini sürdür
mek isteyen Şadli b. Cedid, iktidarının 

ilk yıllarında 1980 ·leri n başından itiba
ren hızlanan İslami akımlar karşısında 
tarafsız ka lmakla birlikte 1982' de din
dar muhalefeti ezmeye yöneldi ve önde 
gelenleri tutukiatarak harekete karşı 

baskı politikası uygulamaya başladı. Fa
kat bu durum Ekim 1988'de ülkenin bü
yük şehirlerinde halkın ayaklanmasına 
ve çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin 

ölmesine sebep oldu. Bu olaylar üzerine 
Şadli b. Cedid muhalefete büyük taviz
ler vermek zorunda kaldı ve öncelikle o 
güne kadar yürürlükte olan tek parti re
jimine ve sosyalist ekonomiye son ver
di. Ardından 1989 yılında bir dizi ekono
mik ve siyasi reform yapıldı. 23 Şubat'
ta sosyalizme ilişkin ifadelerden arındı
rılan ve siyasi çoğulculuğu öngören yeni 
anayasa, 2 Temmuz'da da çok partilili
ğe izin veren yeni siyasi örgütlenme ka
nunu ile seçim kanunu kabul edildi. Ye
ni kanunla din ve dil temeline dayalı 
programlara sahip partilerin kurulması 
yasaklanırken seçim kanunuyla da se
çim bölgelerine % 1 O' luk bir baraj geti
rildi. 

Çok partili hayata geçişi sağlayan ka
nunların kabulünden sonra ülkede çok 
sayıda siyasi parti doğmaya başladı ve 
Eylül 1989'da yapılacak olan mahalli se
çimler Haziran 1990'a ertelendi. Şeriata 
dayalı bir İslam devleti kurmayı amaç
layan Abbas Medeni ve Ali Belhac' ın ön
derlik ettiği İs lami hareket, İslami Sela
rnet Cephesi (ei-Cebhetü"J - İslamiyye li"l -in
kaz; Front lslamique du Salut: FIS) adı al
tında bir parti ile siyası hayata katıldı. 
1980'den beri ülke dışında bulunan Ah
med b. Bella ve Ayt Ahmed gibi eski si
yası liderlerin Cezayir'e dönmelerine izin 
ver ilmesiyle demokratikleşme yolunda 
önemli adımlar atıldı. 12 Haziran 1990 
tarihinde ilk defa birden çok siyasi par
tinin katıldığı belediye ve il genel mecli
si seçimleri yapıldı. Bazı partilerin hü
kümetin tavrını protesto etmek için ka
tılmadıkları bu seçimlerde İslami Sela
rnet Cephesi ayların % 56'sını alarak 
büyük bir zafer kazandı ve kırk iki ilden 
yirmi sekizinin yönetimini elde etti. İs
lami Selamet Cephesi'nin bu beklenme-

dik zaferi 1962'den beri iktidarı tek ba
şına elinde tutan Milli Kurtuluş Cephesi 
içinde bölünmelere yol açarken Batı ka
muoyunda da büyük bir şaşkınlığa se
bep oldu. Mahalli seçimlerin ardından 
İslami Selamet Cephesi lideri Abbas Me
deni, milli meclisin derhal feshedilerek 
genel seçimlerin bir an önce yapılması
nı istedi. Şadli b. Cedfd önce muhalefe
tin bu isteklerine kayıtsız kaldıysa da 
çeşitli huzursuzlukların baş gösterme
si üzerine genel seçimlerin 27 Haziran 
1991 tarihinde yapılacağını açıkladı. An
cak ülkede giderek kötüleşen ekonomik 
ve sosyal şartlar altında iktidardaki Mil
li Kurtuluş Cephesi'nin seçimleri kaybe
deceğine ve İslami Selamet Cephesi'nin 
kazanacağına kesin gözüyle bakılırken 

genel seçimlerden bir ay önce, hüküme
tin baskılarını protesto etmek ve Şadli 
b. Cedfd 'in istifasın ı isternek amacıyla 
muhalefetin başlattığı genel grev ülke
de büyük karışıklıklara yol açtı ve Batı'
nın da desteğiyle duruma el koyan or
du seçimleri bilinmeyen bir tarihe erte
lerken İslami Selamet Cephesi'nin lider
lerini tutukladı ve böylece ülkedeki de
mokratikleşme süreci ağır bir darbe al
dı. Ülkede giderek daha da kötüleşen 
ekonomik ve sosyal şartların iyileştiril

mesi için hiçbir önemli başarı göstere
meyen yönetim, muhalefetten gelen is
teklere daha fazla kaygısız kalamaya
rak 26 Aralık 1991 'de, ülke tarihinde ilk 
defa çok sayıda siyasi partinin katılımıy
la genel seçimlerin birinci turunun ya
pılması kararını aldı. İktidardaki Milli 
Kurtuluş Cephesi, Ayt Ahmed'in liderli
ğindeki Sosyalist Güçler Cephesi (Front 
de Forces Socialistes) ve Abdülkadir Ha
seni başkanlığındaki İslami Selamet Cep
hesi'nin yanı sıra çok sayıda başka kü
çük partinin de katılmasıyla yapılan ge
nel seçimlerin birinci t urunda İ s lami Se
lamet Cephesi büyük bir başarı göste
rerek ayların çoğunu aldı . Otuz yıldan 
beri iktidarda bulunan Milli Kurtuluş 
Cephesi'nin hiçbir varlık gösteremerne
si Batı' da büyük şaşkınlık yaratırken 

Sosyalist Güçler Cephesi bazı bölgeler
de mevzif başarılar kazandı. 

Seçimlerin birinci turundan İslami Se
lamet Cephesi'nin zaferle çıkması ve 16 
Ocak 1992'de yapılacak ikinci tur seçim
ler sonunda iktidarı ele almasının ke
sinlik kazanması, Cezayir'de Batı yanlısı 
laik çevrelerde ve Batı 'da ciddi bir endi
şeye sebep oldu. Bu arada ikinci tur se
çimlerin yapılıp yapılmayacağı tartışıl

maya başlandı. Seçimlere dört gün kala 
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Cumhurbaşkanı Şadlf b. Cedfd istifa etti 
ve yetkilerini yeni oluşturulan yüksek 
devlet komitesi üstlendi. Komitenin baş
kanlığına yirmi sekiz yıldır yurt dışında 
bulunan Muhammed BOdıyaf getirildi. 
BOdıyaf'ın başkanlığındaki yüksek dev
let komitesi olağan üstü .hal ilan ederek 
seçimleri iptal etti ve İsiamY Selamet 
Cephesi taraftarlarını tutukiatmaya baş
ladı. Abdülkadir Hasenfnin de araların
da bulunduğu binlerce tutuklunun Sah
ra'daki toplama kamplarına kapatıldığı 
ve burada çok kötü şartlarda bulundu
ğu haberleri alınmaktadır. Camilerde si
yaset yapılmasını yasaklayan yüksek dev
let komitesi, buralardaki İsiamY Selamet 
Cephesi yanlısı imamların görevlerine 
son vererek kendi taraftarlarını görev
lendirdi. Camiierin askeri kontrol altına 
alınmasını protesto eden halkın cami
lere gitmediği gözlendi. Diğer taraftan 
yüksek devlet komitesinin uygulamala
rına ve seçimleri iptal etmesine karşı çı
kan İsiamY Selamet Cephesi yanlılarıyla 
hükümet kuwetleri arasında ülkenin çe
şitli şehirlerinde meydana gelen çatış

malarda 100'den fazla kişi hayatını kay
bederken yüzlercesi de yaralandı. Ceza
yir'de açıkça İsiamY Selamet Cephesi'ne 
karşı düzenlenmiş olduğu anlaşılan bu 
komplolara ne Batı ülkeleri ne de diğer 
İslam ülkeleri yöneticileri bir tepki gös
terdi. Sadece bazı İslam ülkelerindeki 
birtakım cemaatler bu olayları protesto 
ederken Batı ülkelerinin Cezayir'deki de
mokratikleşme hareketi karşısında ta
kındıkları tavrın bir çifte standart oldu
ğu herkesçe görüldü. 

Seçimlerdeki başarısızlığı sebebiyle 
Milli Kurtuluş Cephesi'nin yönetim kuru
lu istifa ederken yüksek devlet komitesi 
İsiamY Selamet Cephesi 'ni Mart 1992'de 
kapattığını açıkladı. Sahra'daki kamplar
da tutuklu bulunanlardan bazısı ser
best bırakılırken İ siamY Selamet Cephe
si'nin ileri gelenleri idam talebiyle yar
gılanmaya başlandı (Haziran ı 992). 16 
Ocak 1992'den bu yana yüksek devlet 
komitesi başkanlığını yürüten M. Budı
yaf'ın 29 Haziran 1992 tarihinde Anna
be şehrinde bir konuşma sırasında ko
ruma subaylarından biri tarafından öl
dürülmesi ülkede siyası istikrarsızlığı ve 
belirsizliği artıran temel gelişmelerden 
biri oldu. Kısa süren görevi sırasında 

devlet içindeki yolsuzluklara karşı yü
rüttüğü mücadelede hayatından olduğu 
öne sürülen BOdıyaf'ın yerine, yüksek 
devlet komitesi üyesi Ali Kafi başkanlı
ğa getirildi. 
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liJ D AvuT DuRSU N 

llL KÜLTÜR VE MEDENiYET 

1. Dini Hayat, Mezhepler, Tasavvuf ve Ta
rikatlar. Cezayir'in eski sakinleri IBerbe
riler) bazı tabiat varlıklarıyla öküz, keçi 
gibi bir kısım hayvanları kutsallaştırmış
lar, onları ilahi semboller kabul etmiş
ler ve onlara kurbanlar kesmişlerdiL Mi
lattan önce 2000'1i yılların sonunda Fe
nikeliler'in gelmesiyle onların dini inanç
ları yaygınlık kazanmıştır. Daha sonra 
Filistin'den Afrika'ya doğru başlayan ilk 
göçlerle birlikte (m ö. yaklaş ık 588 y ı lı n

dal Yahudilik ortaya çıktı. Yahud ilik is
lam fetihleri başlayıncaya kadar bazı ce
maatlere münhasır kaldı ve halk ara-
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sında daha çok putperestlik yaygınlaştı. 
1 ve IL yüzyıllarda ise Hıristiyanlık yayıl
maya başladı. Bununla birlikte Hıristi

yanlık Cezayir'de, Romalılar döneminin 
sonlarından itibaren ve Vandallar'la Bi
zanslılar dönemlerinde. V- VII. yüzyılfar
da mezhep savaşları sebebiyle, özellikle 
teslfs akldesini reddeden Arius mezhe
binin yayılmasıyla parçalanmaya devam 
etmiştir. 

islam fetihleriyle birlikte o güne ka
dar putperest olarak kalmış birçok Ser
beri kabilesi islamiyet'e girdi ve ara la
rında Harici mezhebi yayıldı 1670-750) 

Bu durum, Tahert'i kendilerine merkez 
yapan Rüstemfler Devleti (777-909) ha
kimiyeti altındaki bölgelerde ibazıyye·
nin yerleşmesine sebep oldu. Ağlebfler·

le (800-909) olan mücadeleleri ve ardın
dan Şii- Fatımf Devleti 'nin 1909-1 171 ı ku 
rulması ile ibazıyye mezhebinin yayılma
sı engellendi. 

Diğer taraftan Ağiebiler döneminde 
imam SahnOn (ö 240 / 855) ve öğrenci
lerinin gayretleriyle Maliki mezhebi ya
yıldı; Mu'tezile, Haneff, Zahiri ve Şafii 

mezheplerine karşı üstünlük sağlaya

rak bölgeye yerleşti. Maliki fakihlerinin 
nüfuzu XL yüzyılın başlarından itibaren 
Hammactfler ve Murabıtlar döneminde 
oldukça güçlendi. Muvahhidler tarafın
dan yürütülen ısiahat ve mehdilik hare
keti de Malikiler'in nüfuzunu etkileme
miştir. 

Fakihlerin gösterdikleri gayretterin ve 
Endülüs'ten gelen alimierin Cezayir şe

hirlerinde yerleşmelerinin halk arasında 
dini şuurun yaygınlaşmasında çok önem
li etkileri vardır. Sahil kesimlerinin hı

ristiyan tehdidi altında bulunmasının ve 
Muvahhidler'in kurucusu Abdülmü 'min 
ei-KOmf döneminde (ı 130- ı ı 63) hıristi

yan ve yahudi cemaatterin islam· a gir-

Meriniler 
dönemine ait 

Sidi Ebü 

Medyen 

Camii 'nin 

minaresi 
ve içinden 

bir görünüs 

Si di 

Abdurrahman 

Camii 

Cezayir 

mesinin de Cezayir islam birliğinin ta
mamlanmasında rolü olmuştur. 

Dini şuuru n çok güçlü olduğu bu şart
lar altında tasawuf hareketi başlamış , 

şehir ve köylerde yayılmıştır. Bu hare
ketin başında büyük veli EbO Medyen 
Şuayb bulunmaktadır (VI /XII . yüzyı l ) 

Daha sonra zaviyeler (t ekkeler) şeklinde 
kurumlaşan bu hareket özellikle köy 
halkının manevi, sosyal ve ekonomik ih
tiyacını karşılamıştır. Bu bölgelerde mer
kezi otorite zayıf olduğundan XV. yüz
yılın sonlarında zaviyelerdeki şeyhlerin 

nüfuzu çok arttı. Sahil kesiminde ispan
yollar'a karşı durmak ve kendilerini teh
dit eden Hıristiyanlık tehlikesi karşısın
da kurtarıcı gözüyle baktıkları Türk ida
recilerini desteklemek için halk onların 
etrafında toplandı. Bu sırada şehirlerde 
dini hizmetler Maliki mezhebi mensup
larının yetkisi ve sorumluluğu altında 

idi. Bu mezhebe mensup alimler iba
det, eğitim ve yargı ile ilgili bütün faali
yetleri yürütüyorlardı. Cezayir' de Türk 
hakimiyetiyle beraber Hanefi mezhebi
nin güçlenmesiyle birçok hayır kurumu 
ve bunların gelirleri. Hanefi meseldieri
ne ait vakıfl ar Hanefi müftüler tarafın
dan idare edilmeye başlandı. Halkın Ma
likf olan büyük çoğunluğunun dini işle
rine ise yine Maliki müftüler bakıyordu. 
Yargı ve fetva işleri de Maliki müftülere 
bırakılmıştı. 

Tarikat şeyhlerinin nüfuzunun artma
sıyla birlikte özellikle dağlık ve çöl böl
gelerinde zaviyeler faaliyet göstermeye 
başlamış. bu sayede halk Kur'an oku
mayı, Arapça dil bilgisinin bazı esasları
nı ve fıkhl bilgileri öğrenmiştir. Bu du
rum zaviyelerin dini ilimierin akutuldu
ğu kurumlar haline dönüşmesine yol aç
mış, bu kurumlar ise dini hayatla ruhi 
hayatı bir arada yürütmüşlerdir. 

Tarikatların önemi ve yayılma gucu 
müridierinin sayısıyla ölçülürdü. Mürid-


