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Bir süre önce yoğun bir biçimde tartışılan konulardan biri, Türkiye'nin Cezayir olup 
olmayacağıydı. Refahyol Hükümeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü ve 
bağımsızlığını, demokratik laik sosyal hukuk devletini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını 
savunan demokratik kitle örgütleri ve Devlet güçleri, bu tartışmaya büyük ölçüde son verdiler. 
Bu arada, Türkiye'nin Cezayir'den farkını kavramada yardımcı olacağına inandığım bazı 
noktalara değinmek istiyorum.  
 
Türkiye'de şeriatçıların en büyük dezavantajlarından biri, Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında 
ülkemizi işgal eden emperyalist güçlerle açıkça işbirliği yapmış olmalarıdır. Millici güçler, 
yabancı işgalcilere olduğu kadar, vatan hainliği yapan Padişaha ve Halifeye ve onların 
yanında yer alan şeriatçılara karşı da savaştılar. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıları 
yeşil cübbeli ve sarıklı ruhların yendiği gibi gülünç iddialar, ihanetlerini unutturmak isteyen 
şeriatçıların komik uydurmalarıdır. Şeriatçılar bu ihanetlerinin bedelini Cumhuriyet 
döneminde ödediler. Türk Silahlı Kuvvetleri de, 1908 yılındaki 31 Mart olaylarından 
günümüze, şeriatçı tehlikesine karşı güçlü bir duyarlılık ve iç savunma mekanizması 
geliştirdi.  
 
Cezayir'de ise durum tümüyle farklıdır. Fransa, 1830 yılında Cezayir'i işgal etti; 1834 yılında 
da ilhak etti. Fransızlara karşı ilk isyan bayrağını açan ve Cezayir halkının kalplerine kurtuluş 
hareketinin önderi olarak yerleşen kişi, Emir Abdülkadir'dir. Emir Abdülkadir 1839 yılında 
Fransızlara karşı cihad ilan etti ve ülkenin üçte ikisini kontrolü altına alarak, buralarda bir 
İslam devleti kurdu. Şeriatçıydı. 1847 yılına kadar mücadele etti. 1847 yılında teslim oldu ve 
sürgüne gönderildi. Emir Abdülkadir'in yeşil beyaz sancağı, 20. yüzyıldaki Cezayir 
bağımsızlık savaşının ve bağımsızlığın kazanılması sonrasında kurulan Cezayir devletinin 
bayrağı oldu. Emir Abdülkadir'in oğullarından biri de, 1870 yılında Fransızlara karşı başlatılan 
bir ayaklanmanın önderlerindendi.  
 
Fransız sömürgesi olunan dönemde, Cezayirliler Fransız tebasıydı, ancak Fransız vatandaşı 
değildi. Fransız vatandaşı olabilmenin önkoşulu, Müslümanlıktan ayrılmak, Hristiyan olmaktı. 
1939 yılında Fransa karşıtı ilk militan mücadele örgütü oluşturulduğunda, İslamcılarla 
Komünistler bir aradaydı. 1954-1962 döneminde verilen ve 100 bin Fransızın ve 1 milyon 
Cezayirlinin öldüğü Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda, İslamcılar da yer aldılar. 
 
Özetle; Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda şeriatçılar ihanet içindeydi; Cezayir'deki şeriatçılar 
Cezayir Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ön saflarındaydı. Bugünkü karşılaştırmalarda bu büyük 
farka dikkat etmekte yarar var.  
 
Cezayir'deki şeriatçıların avantajlarından biri, silahlı kuvvetlerin iktidardaki siyasal partiyle 
özdeşleşmesi ve önemli ölçüde itibar yitirmesiydi. Türkiye'de ise PKK'ya ve PKK'yı 
destekleyen yabancı güçlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği başarılı mücadele, Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını yükseltti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin laik cumhuriyetin korunması 
konusunda gösterdiği duyarlılık da Ulusal Kurtuluş Savaşı günlerini ve Şeyh Sait 
Ayaklanması dönemini anımsatan birliktelikler yarattı.  
 
Cezayir'de şeriatçıların kendi açılarından en büyük hatalarından biri de, Cezayir İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdülhak Benhamud'un bu yıl Ocak ayında 
öldürülmesiydi. Benhamud, 28 Ocak 1997 günü şeriatçılar tarafından Konfederasyon genel 
merkezinin önünde vurularak katledildi. Cezayir işçileri bu saldırıya bir genel grevle yanıt 
verdiler. 
 
Rehavete kapılmamak gerek ama; Türkiye öyle kolay kolay Cezayir olmaz.  


