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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-
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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-



!erin şeyhlere hediyeler takdim etme ge
leneği. zamanla bazı tarikat mensupla
rı arasında çeşitli bid 'atların ortaya çık
masına ve ahlaka aykırı bazı davranışla
rın hoşgörü ile karşılanmasına sebep ol
muştur. Bazı tarikat mensupları. özel
likle Fransız işgalinden 1 ı 8301 sonra işi 

Fransız işgal idaresine yaranma. onlarla 
iş birliği yapma ve ıslahatçı fikirlere kar
şı çıkma noktasına kadar götürmüşler
dir. Ancak başta imam Abdülhamid b. 
Badis. Tayyib ei-Ukbi ve Beşir el-ibrahi
mi olmak üzere bütün ıslahatçılar onla
ra karşı çıkmışlardır. 

Cezayir'de Osmanlı döneminin sonla
rında ve Fransız işgali sırasında yirmi
den fazla tarikat vardı. 1897' de Fran
sızlar. 349 zaviyeye bağlı 293.468 tari
kat mensubunun bulunduğunu belirt
mişlerdir. Daha çok Batı Cezayir'de ya
yılmış olan tarikatların bazıları şöyle sı

ralanabilir: 1. Kadiriyye. Batı Cezayir'de
ki Arap kabileleri arasında büyük bir nü
fuza sahipti. Emir Abdülkadir de aynı ta
rikata bağlıydı. 2. Derkaviyye. Mevla ei
Arabi ed-Derkavi (ö 18231 tarafından 

kurulmuş olup Batı Cezayir'de yayılma
sı. Türkler'e karşı mücadelesiyle tanınan 
Derkavf'nin halifesi Abdülkadir b. Şerif 

vasıtasıyla olmuştur. 3. Ticaniyye. Şeyh 
Ahmed et-Ticani (ö. ı 8051 tarafından ku
rulmuş ve daha çok Sahra ve Sudan böl
gelerinde yayılmıştır. 4. Tayyibiyye. Tay
yib el-Vezzanf'nin (ö 16681 kurduğu ta
rikat Vehran'ın bazı bölgelerinde nüfuz 
kazanmıştır. s. Aleviyye. Müsteganim'de 
Şeyh Ahmed el-Alevi tarafından 1910 
yılında kurulmuştur. Modern metotlarla 
faaliyet gösteren bir tarikat olup men
supları faaliyetlerini yayımladıkları el 
Belagu '1- Ceza' iri adlı gazetede tanıt
mışla rdır. 

Orta ve Doğu Cezayir'deki tarikatların 
başında ise Rahmaniyye gelmektedir. 
Bu tarikat Sidi Muhammed b. Abdur
rahman ei-Kaştüli lö ı 794) tarafından 
kurulmuş olup özellikle dağlık bölgeler
de yayılmıştır. Türk yöneticilerle iş birli
ği yapan tarikat 1851'den itibaren Fran
sız işgalcilerine karşı çıkmış . ancak Şeyh 
Haddad ' ın başında bulunduğu cihad ha
reketinin başarısızlıkla sonuçlanması üze
rine ( 1871 1 Fra nsız yönetimiyle iyi ilişki

ler içine girmiştir. 

Bunun dışında mahallf bir nüfuza sa
hip olan Tseviyye. Ammariyye. Hansaliy
ye ve SenOsiyye tarikatlarını da zikret
mek gerekir. Bu arada daha az nüfuzlu 
tarikatlar da vard ı ki Kerzaziyye. Şey
hiyye, Zeyyaniyye, ArOsiyye. Nasıriyye. 

Şa'biyye, YOsufiyye. Medyeniyye ve Der
diriyye bunlar arasında yer almaktadır. 

Dini meseleler karşısındaki duyarlılık 

ve özellikle Ortadoğu 'daki diğer islam 
ülkeleriyle gelişen kü ltürel münasebet
ler, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir'
de bir ısiahat hareketinin doğmasına yol 
açmıştır . Söz konusu hareketin başında 
Abdülkadir ei-Meccavi lö 19141. Abdül
halim b. Semaye (ö 19331 ve ibnü'l-Mev
hOb (ö ı 939) bulunmaktaydı. Bu hare
ket Abdülhamid b. Badis'in (ö ı 9401 ça
lışmaları ve 1931'de kurulan Cem'iyye
tü ' l- ulemai'l- müslimine'I-Cezairiyyin ile 
daha çok gelişmiştir. Isiahat hareketi. 
millf ve islami öğretimin yaygın la ştırı l
ması, sömürgeci güçlerle iş birliği yapan 
ve aynı zamanda halkı gerçek islam pren
siplerinden uzaklaştıran tarikatçılarla 

mücadeleyi gaye edinmiştir. Bu hareket. 
Cezayir bağımsızlık mücadelesi 11954-
19621 için de uygun bir zemin oluşma
sında etkili olmuştur. 

Bağımsızlığın elde edilmesinden sonra 
sosyalist -laik anlayış dinin toplum haya
tındaki etkisini sınırlandırmıştır. Cem'iy
yetü' l -ulema'nın ortadan kalkması. ta
rikat faaliyetlerine de son verilmiş olma
sı Cezayir toplumunu ruhi ve fikri bir boş
luğa sürüklemiş, bu durum 1960 ' 1ı yıl

larda Malik b. N ebi'nin (ö ı 9731 yazıla
rıyla öncülük ettiği yeni bir islami hare
ketin ortaya çıkmasını çabuklaştırmıştır. 

1970'1i ve 1980'li yıllarda büyük bir bas
kı a ltında gelişen bu hareket. Cezayir 
toplumundan büyük kalabalıkları bün
yesine çekmeyi başardı. Daha sonra bu 
kalabalıklar mevcut yönetime karşı bir 
güç oluşturdular ve 1988 Ekim olayla
rından sonra yönetim tarafından tanı
nan birer siyasi teşkilat olarak ortaya 
çıktılar . Söz konusu teşkilatların başın
da islami Selamet Cephesi yer almakta. 
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başında da Abbas Medeni bulunmaktay
dı. Diğer teşkilatlar ise Hareketü'l-müc
temai'l-islamiyye ile Hareketü'n-nehda
ti'l- islamiyye'dir. 

2. Edebiyat. Cezayir'de islam'dan önce 
çoğu Latince birçok edebi eser ortaya ko
nulmuştur. O dönemdeki edebiyatçıların 
en meşhurları ll. Juba. Fronton. Apute 
Saint Augustin 'dir. 

islami dönemde kaleme alınan eser
lerin ise çoğu dini ilimler ve dille ilgili
dir. Şiir, biyografi ve tarih en çok uğra
şılan alanlar olmuştur. VIII- XIV. yüzyıl

larda ş iirde Bekir b. Hammad, ibn Hani. 
ibn Reşik ei-Kayrevanf. ibn Muhriz. Veh
ranf. ibn Hamis ei-Hacri ve Şerif Tilimsa
nf: biyografi ve tarihte EbO Zekeriyya ei
Vercelanf. ibn Hammad es-Sanhacf. Ah
med b. Ahmed ei-Gubrini ve ibn Kunfüz; 
fıkıh ve dil alanında ise Fakfh el-Verce
lanf. EbO Hamid es-Sagrr. EbO Mu'ti ez
Zevavf. Abdüsselam ez-Zevavi ve ibn 
MerzOk ei-Hatib gibi meşhur simalar ye
tişmiştir. XV. yüzyı ldan itibaren edebi 
eserlerde taklitçilik başlamış ve bu eser
lerin çoğu dini konularda şerh ve haşiye 
yazmaktan ya da tarihi kayıtlardan iba
ret kalmıştır. Bu dönemde yetişen meş
hur edip ve bilginlerden bazıları şöyle 

sıralanabilir: Ahmed b. Mah!Of. Ebü'I
Fazl el-Mişdalf. Abdurrahman es-Sealf
bf. ibn Abdülkerim ei -Megflf es-SünOsi, 
Ahmed el- Venşerisf. Abdurrahman ei
Ahdarf, E bO Mehdl' Tsa. Ahmed b. Kasım 
el- BO ni. Abdülaziz es- Seminf. Te nesi, 
Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed el
Makkarf, ibn Meryem el-MedyOni, Ab
dülkerim b. FekkOn, Hüseyin ei-Vertala
ni, ibn Arnmar el-Cezairf. Abdürrezzak 
b. HammadOş, EbO Ras en-Nasırf. ibn 
SahnOn er-Raşidi ve Hamdan Hoca. 

Cezayir edebiyatı XX. yüzyılın başında 

hem şekil hem de muhteva yönünden 
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yenilenmiş, seviyesi yükselmiş ve konu
ları çeşitlenmiştir. Araştırma ve edisyon 
kritikte Muhammed b. Ebü Şeneb: bi
yografide Ebü'l- Kasım el- Hifnavf: şiirde 
Muhammed ei-Td Al-i Halife, Müfdi Ze
keriyya ve Ramazan Hammüd : hitabet 
ve fıkra yazarlığında İbn Badis, Muham
med Beşir el- İbrahim i, Sadık Dendan, 
Ömer b. Kaddür, Said ez-Zahiri, Emin ei
Amüdi: tarihte Şeyh Mübarek ei-Mflf, 
Ahmed Tevfik el-Medeni , Ali Dübüz, Ab
durrahman ei-Ceylali ve fıkıhta Şeyh Et
tafeyyiş bu dönemin tanınmış simala
rıdır . 

Fransız eğitimi Fransızca yazılan bir 
Cezayir edebiyatı türü ortaya çıkarmış
tır ki bunun en önemli özelliği derin bir 
duygusallığa sahip oluşudur. Ancak bu 
edebiyat orüinallikten uzak kalmış ve 
toplum üzerinde etkili olmamıştır. Daha 
çok hikaye ve roman tarzında kendini 
gösteren bu akımın öncüleri MeviQd Ma'
meri, Muhammed Dfb, Katib Yasin, Ma
lik Haddad. Asiya Cebbar ve Reşid Mey
münf'dir. 

3. Mima ri. Eskiçağ'da mimaride Roma 
üslübu hakimdi. Bu dönemde yapılan 
zafer takları. mabedler. tiyatrolar, çar
şılar. hamamlar, surlar ve kiliseler mi
maride ne kadar ileri gidildiğini göster
mektedir. 

İslami devirde ise İslami şehir üslü
bu ağırlık kazanmıştır. Bu üslübun belli 
başlı özellikleri, sokaklarının kıvrımlı ol
ması ve binaların iç içe girmesidir. Ca
mi, saray, han vb. yapılarda da gözle
nen bu gelişme VIII-X. yüzyıllarda Tub
ne şehrinin tamiri, Tahert. Sedrate. Mu
hammediye (Mes1le). Kal 'atü Beni Ham
mad şehirleri ile Vadi Mizab'daki (Mzab) 
yerleşim merkezlerinin kurulmasıyla bü
yük ilerleme kaydetmiştir. İslami üslüp 
Xl. yüzyılda Bicaye, Tenes. Vehran, Hu
neyn şehirlerinin kuruluşu, Cezayir, Ti
limsan ve Konstantin'in gelişmesinde 

görülen Endülüs tesiriyle iyice kök sal
mıştır. 

Kal'atü Beni Hammad, Bicaye ve Tilim
san ·da ma ha lif geleneklerle Doğu Endü
lüs mimarisinin kaynaşması sonucunda 
ortaya çıkan İslami mimarinin en güzel 
örnekleri yer almaktadır. Kal' atü Beni 
Hammad 'da Kasrü ' l- Menar, Bi ca ye· de 
Kasru EmirnOn ve Kasrü 'n-Necm, Tilim
san ·da el- Ubbad. Si di el - Hal vi, Si di Bel
hasan camileriyle Mansüre Minaresi ve 
Meşver Sarayı bunların belli başlılarıdır. 

Eski Cezayir şehri (el-Kasaba) Akdeniz 
etkileriyle Şark (Türk) üslübunun yanı sı-
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ra mahalli özellikleri de birleştiren uyum
lu ve ince zevk mahsulü bir mimari tar
zı yansıtmaktadır. Cezayir'e "Kireç şeh 

ri " lakabının verilmesine sebep olan be
yaz badanalı , kafesli dar pencereli ve ah
şap direkler üzerine oturtulmuş giriş 

katı ile bir üst kattan meydana gelen 
denize nazır evler Cezayir'in geleneksel 
ev tarzının örnekleridir. 

4. Musiki. Halk müziği, gerek seslen
dirilmesi gerekse nağmeleriyle Cezayir 
halkının zevkini, şehirde ve köydeki ha
yat tarzını yansıtmaktadır. Bedevi mü
ziği, nağmeleri ve söyleniş tarzının sa
deliğiyle bendir, gayda, davul ve kaval 
gibi basit aletlerle çalınan bestelenmiş 
halk şiirine dayanır. Bu tür manzurriele
riyle meşhur olanlardan bazıları Şunlar

dır: Said el- Mendasf, Ahdar b. Hall Of, 
Ahmed b. Şerikf. İbn Sayib, Mustafa b. 
İbrahim ve Muhammed b. Kaytün. 

Sanat müziği olarak bilinen şehir mü
ziği ise ince üslübu, girift nağmeleri ve 
çeşitli seslendirmeleriyle apayrı bir özel
lik taşımakta ve Endülüs kaynaklı mü
veşşah* ve zecel türlerinin etkisinde kal
dığı açıkça görülmektedir. Bu müzik tü
rü daha çok ud, kanun, kemençe ve re
bap gibi telli kaval, zurna ve gayda gibi 
nefesli aletlerle ve davul. sanc, def, tar, 
darbuka gibi ritm aletleriyle icra edilir. 

S. Resim ve El Sanatları . Eskiçağ ' dan 

kalma fresk ve gravürler, ilk Cezayir in
sanının toplum ve çevre yapısını tasvir 
ettiği ilk sanat levhalarıdır. İslami dö
nemde daha çok evleri, köşkleri, mescid
leri ve mushafları süsleyen işlemeler ve 
nakışlar ön plana çıkmıştır. Modern re
sim ise Arap harflerinin bitkisel süsle
meler ve geometrik şekillerle kaynaş

masından meydana gelmektedir. Ceza
yirli sanatkarların koruyup geliştirdikle-

M urabitlar dönemine ait cezayir Ulucamii'nin alısap minberi 

ri bu resim sanatı ahşap oymacılık ve 
mücevherler üzerine çeşitli nakışlarda 

da kullanılmaktadır. 

Cezayir el sanatları mahallf görgü- bil
gi ve yeteneklerle dı ş tesirierin tercO
manı durumundadır. Özellikle şehirliie
rin elbiselerinde uygulama alan ı bulan 
bu sanat daha çok altın. gümüş ve ipek 
ipliklerle işlenen desenleri ön plana çı

karmaktadır. Bu desenler bazı kadın el
biselerine büyük bir sanat değeri ka
zandırmıştır. Bazı Endülüs asıllı aileler 
özellikle kaftan, sadriye, kemer, şalvar 
ve yaka yapımında çok meşhur olmuş
lardı. Gümüş üzerine mercan kakma, 
deri işleme. bakırcılık, ahşap işlemecili 

ği ve geleneksel silahlar yapımı da önem
li bir gelişme göstermektedir. 

6. Eğitim - Öğretim ve ilmi Hayat . Ceza
yir'deki eğitim. İslami dönemin başlangı
cından XX. yüzyılın sonuna kadar köyler
de küçük mekteplerde ve zaviyelerde, şe

hirlerde ise mescidlerde ve medreseler
de yürütülmekteydi. Buralarda Kur 'an ' ın 

ezberlenmesi yanında Arapça ile ilgili te
mel bilgiler ve bazı fıkhi meseleler öğ
retilirdi. Bu kurumlar vakıfların gelirle
riyle beslenirdi. Dağlık yörelerden, Sah
ra ve Vehran bölgelerindeki zaviyeler
den büyük fakihler yetişmiştir. Bu zavi
yeler içinde en çok şöhret bulanlar Sidi 
Mansür, Abdurrahman Yellülf, Ali b. Şe
rif. Meccace ve Kaytana zaviyeleridir. Şe
hirlerdeki medreseler de fıkıhta ve Arap
ça'daki ilmi seviyeleriyle tanınmaktaydı
lar. Bu medreselerin en meşhurla rı Ce
zayir, Tilimsan, Mazüne, Kostantine ve 
Bicaye'deki medreselerdir. 

Fransız işgaliyle birlikte Arapça öğ

retimi gerilemiş, fıkıh öğretimi ise an
cak Kabail (Kab1l iye) ve Sahra gibi uzak 
bölgelerdeki bazı zaviyelerde yapılabil 

miştir. 

Cem'iyyetü'l-ulemai 'l-müslimin ile Hiz
bü'ş-şa ' b tarafından kurulan medrese
lerin sayısının azlığına ve işgal kuwetle
rinin bunlarla kıyasıya mücadele etme
sine rağmen Arapça'nın öğretilmesinde 
ve Cezayir'in Arap - İsl am şahsiyetinin ko
runmasında çok büyük rolü olmuştur 

11958 yılında mevcut kı rk üç medresede 
14.472 öğrenci okumaktaydıi Önceleri Fran
sızca olan resmi eğitim ve öğretim , ba
ğımsızlığın kazanılmasından sonra Arap
ça- Fransızca şeklinde bir gelişme gös
termiştir. Ancak eğitimin Arapçalaştırıl

ması , lise bitirme imtihanlarının Arapça 
olarak yapıldığı son yıllara kadar ciddi 
bir ilerleme kaydetmemiştir. 



Cezayir Üniversitesi Cezayir'deki yük
sek öğretimin en önemli merkezi sayıl
maktadır. 1881 yılında kurulan üniver
site bugün edebiyat ve sosyal ilimlerde 
yüksek bir seviyeye ulaşmıştır; ayrıca 

çok zengin bir kütüphaneye sahiptir. Ce
zayir' de bulunan diğer üniversiteler de 
şunlardır: Camiatü' l- Cezairi't-tikniyye, 
Camiatü Vehran li ' l - uiOmi'l-insaniyye, 
Camiatü Vehran li't-teknOIOciya, ei-Ca
miatü' 1- İslamiyye bi- Kosantine; ayrıca 
Kostantlne, Annabe, Setlf, Batne. Tızl ~ 

uzü, Belfde, Tilimsan ve Belabbas üniver
siteleri. Bütün bunların yanı sıra yüksek 
okullar ve enstitüler de eğitim, öğretim 
ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak
tadır. 

Önemli kütüphanelerin başında yer 
alan ei-Mektebetü'l-vataniyye ei-Cezai
riyye, Cezayir şehrinde bulunmaktadır 

(kuruluşu 1835) Yaklaşık bir milyon cilt 
kitaba sahip olan bu kütüphanede 3000 
civarında yazma eserin bulunduğu bir 
bölüm de vardır. Mektebetü camiati'I-Ce
zairi'l- merkeziyye 1881 yılında kurulmuş 
olup bünyesinde daha çok ilmi- edebi 
kaynak eserler toplanmıştır. 1962'de ba
ğımsızlığın kazanıldığı gün Fransızlar ta
rafından yakılan kütüphane daha sonra 
onarılmış ve kitap bakımından zengin
leştirilmiştiL Cezayir'de bulunan diğer 

kütüphaneler ise Mektebetü dari'l-arşlf 
el- merkezi ile el- Mektebetü'l- belediy
ye'dir. Ayrıca Kostantlne, Tilimsan ve 
Vehran şehirlerinde mahallf kütüphane
ler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra za
viyelerdeki kütüphanelerle bazı zengin 
ailelerin özel kütüphaneleri de bulun
maktadır ki buralarda işgal sırasında 

Fransızlar'ın imhasından kurtulmuş ba
zı değerli yazma eserler mevcuttur. 

Cezayir Arşivi, Müessesetü'l-vesaiki'l
vataniyye'nin ihdas edilmesiyle 1971 yı 

lında kurulmuş olup bir kısmı Osmanlı 
dönemine, diğer kısmı da Fransız işgali 
dönemine ait belgeleri ihtiva etmekte
dir. Burası Kostanüne ve Vehran'da bu
lunan bölgesel arşivlerle de bağıntılı ola
rak çalışmaktadır. 1971 'de el- Merkezü'l
vatanl li'd-dirasati't-tarlhiyye kurulmuş, 
ancak daha sonra Merkezü'l- bahsi'l-ant
rübOIOcf ve' 1- etnügrafl bünyesine katıl
mıştır. Ayrıca çok sayıda başka merkez
ler de bulunmaktadır. Bunların arasın

da en önemlisi Merkezü tatvlri mesadi
ri't-taka'dır. 

Cezayir'de çok sayıda müze bulunmak
tadır. Cezayir şehrindeki bu müzelerin 
en önemlileri şunlardır : Methaf ma kab
le't-tarih ve'l-antrObOIOciya, ei-Metha-

fü'l-vatanl li'l-fünOni' l-cemTie, ei-Met
hafü'l-vatanl li'l-adiyyat ve'l-asari'I-İs
lamiyye. Methafü'l-fünün ve't-takalfdi'ş
şa'biyye , Methafü'l-cihad. Methafü'l-cey
şi'l-hadlsi't-tekvln. Diğer bazı şehirler

de de çeşitli müzeler mevcut olup Tilim
san Müzesi önemli İslami eserler ihtiva 
etmektedir. 
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CEZAYiR 
( _;l_:r.JI ) 

Cezayir Cumhuriyeti'nin başşehri. 
L ~ 

Kuruluşu ve Tarihi. Akdeniz kenarında, 
kıyıya parelel olarak uzanan Sahil (Sahel) 
tepelerinin yamaçlarında yer alan şehir 
adını. körfezde eskiden var olan adalar
dan (ceza ir) almıştır. Bugün bunlardan 
biri hariç diğerleri ya kara ile bağlana
rak ya da liman yapımı sırasında orta
dan kalkmıştır. 

Cezayir şehrinin tarihi, Fenikeliler dö
neminde burada bulunan İkösim adın-

CEZAYiR 

XX. yüzyıl başlarında Cezayir'den bir görünüş 

daki yerleşim yerine kadar geriye gider. 
Romalılar, Kuzey Afrika'daki Kartaca eya
leti sınırları içinde kalan bu yerin adını 
Latince'ye uydurarak lcosium şeklinde 

telaffuz etmişlerdir. V ve VI. yüzyıllarda 
Vandallar'ın Kuzey Afrika'yı işgalleri sı

rasında yıkılan lcosium'un Fenikeliler ve 
Romalılar dönemindeki özellikleri hak
kında fazla bilgi yoktur. Bir ara pisko
posluk merkezi de olmuş olan lcosium, 
muhtemelen deniz ulaşımında küçük bir 
öneme sahipti. Vandallar'dan sonra böl
geye yöneıen İslam fütuhatında önemli 
bir rol oynamayan şehir, ahalisi tarafın
dan terkedilmiştir. Sanhace'ye mensup 
Beni Mezgennalar bölgeye gelip yerleş
mişlerse de şehir X. yüzyılın ikinci yarı
sına kadar harabe halinde kalmıştır. Fa
tıml Halifesi Mansür, SanhacTier'den Zl
rl b. Menad'a (ö 360 / 971 ı Mağrib valili
ğini, göstermiş olduğu başarılar sebebiy
le oğlu Bulukkln b. Zlrf'ye de (ö 373 / 
984) yeni kurulmuş olan Ceza irü Beni 
Mezgenna, Milyane (Miliana) ve Medye 
(Medea) şehirlerinin idaresini verdiğine 
göre (960) Cezayir şehri ZirTier dönemi
ne rastlayan X. yüzyılın ortalarında ye
niden kurulmuş veya ihya edilmiştir. O 
sırada bölgede yaşayan Beni Mezgenna 
kabilesinden dolayı yeni şehre Cezairü 
Beni Mezgenna adı verilmiştir. İslam 
coğrafyacıları da şehri bu adla anmışlar
dır (İbn Havkal , s. 67) 

Cezayir tabii güzelliği. ikiimin yumuşak
lığı ve !imanın sağladığı rahatlıkla halkı 
kendisine çekebilmiştir. Ortaçağ İslam 
coğrafyacıları, Cezayir şehrinin güzel ca
mileri, işlek imalathaneleri ve ticari fa
aliyetlerin yoğun olduğu pazar yerleriy
le geniş bir alana yayılmış , ka labalık nü
fuslu bir yerleşim merkezi olduğunu, hal
kın su ihtiyacını kıyıdaki kuyu lardan kar
şıladığını ve şehrin çevresindeki tepeler
de tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ber-
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