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(Bu metin İngilizce orijinal versiyonundan tercüme edilmiştir.)

Özet: Şubat 2021’de Ulusal Halk Meclisi’nin feshedildiğini ilan eden Cumhurbaşkanı
Abdelmadjid Tebboune, yıllarca süren kitlesel protestolardan sonra Cezayir için yeni
bir siyasi döngü başlatmayı umuyordu. 12 Haziran günü yapılan erken parlamento
seçimleri, siyasi ve ekonomik bir krizin ortasında ve gergin bir baskı ortamında
gerçekleşirken, muhalefetin çoğunluğu seçimi boykot etti. Düşük katılım oranı ve
Ulusal Parlamento’da siyasi çoğunluğun elde edilememesi, boykotçuları seçimin gerçek
kazananları olarak gösteriyor gibiydi. Bununla birlikte, sonuçlar kendini yenileyemeyen
bir rejim ile iç çatışmalardan son derece zarar görmüş ve sert baskılardan felç olmuş
bir protesto hareketi arasındaki çatışmayı dondurdu. Muhalefetin rejimin siyasi açılım
teklifini reddetmesi, paradoksal bir şekilde Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne (FLN) herhangi
bir siyasi alternatifin bulunmamasına ve neticede Cumhurbaşkanı’nın daha fazla karar
yetkisine sahip olmasına neden oldu. Son oylama bir kırılma getirmek yerine, Buteflika
rejiminin seçim şekilciliği ve hesap verebilirlik eksikliği özellikleriyle bir devamlılığı
temsil ediyordu.
22 Şubat 2021 Cuma günü, Cezayir sokakları bir kez daha, iki yıl önce başlayan “Cezayir
Baharı” veya Hirak olarak bilinen, devrimci süreci canlandırmaya hevesli kalabalıklarla
doldu. Covid-19 salgını nedeniyle bir yıllık bir aradan sonra protestocular Cezayir, Konstantin,
Oran, Jijel, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira, Kherrata ve Sétif ’te sokakları doldurdu.
Derinleşen sosyo-ekonomik krizle yeniden alevlenen protestolar, ilk olarak Temmuz 2019’da
adaletten kaçarak İspanya’ya uçan eski savunma bakanı General Khaled Nezzar’ın 2020’nin
sonunda geri dönmesiyle yeniden başladı. Medyaya yansıdığı üzere, General, yeniden
yargılanması ve hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrinin iptali için garantiler
aldıktan sonra Cezayir’e döndü.1 Ancak masa altından gayri resmi af verilen tek eski muhafız
üyesi Nezzar değil. General Tawfiq olarak bilinen eski istihbarat şefi Korgeneral Muhammed
Median ve General Beşir Tartag da benzer düzenlemeler sayesinde ülkeye geri döndüler. Eski
rejim yeniden canlanmaya başlıyor gibi göründüğünden, Hirak tepki olarak hareketlendi.
Hirak Hareketi’nin yeniden yükselmesi, rejimin meşrulaştırma stratejilerini tekrar gözden
geçirmesine yol açtı. Kitlesel protestoların ardından, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid
Tebboune, protestoculardan yaklaşık 30 tutuklunun yanı sıra mahkemeye çıkmayı bekleyen
iki düzineden fazla kişi için bir af imzaladı. Buna ek olarak, hasta lider parlamentonun alt
meclisini feshetti ve 12 Haziran 2021’de yapılacak erken genel seçim çağrısında bulundu. Son
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Masa altından gayri resmi af verilen tek eski
muhafız üyesi Nezzar değil. General Tawfiq olarak
bilinen eski istihbarat şefi Korgeneral Muhammed
Median ve General Beşir Tartag da benzer
düzenlemeler sayesinde ülkeye geri döndüler
seçim, Buteflika’nın beşinci görevine karşı Hirak halk ayaklanmasından bu yana yapılan
ilk parlamento seçimleri olduğu için ulusal yetkililer tarafından sembolik bir dönüş
olarak sunuldu.
Bu arada hükümet, Hirak’ta esas olarak Paris, Londra ve Montreal merkezli yabancı
ve yerli aktivistler arasında ortaya çıkan bölünmelerden de yararlanmaya çalışıyordu.
Hirak’ta faaliyet gösteren diaspora, başlangıçta rejimi devirmek ortak hedefiyle birleşmiş
çok çeşitli siyasi konumları temsil eden heterojen bir gruptu. Diaspora, Cezayir’deki
çevrimdışı ve çevrimiçi protestoların sert bir şekilde bastırıldığı son parlamento
seçimlerini dijital seferberlik yoluyla boykot etmede önemli bir rol oynadı. Ancak,
sokaklardaki seferberliğin yeniden canlanmasıyla birlikte, laik güçler ile 2007’den beri
sürgündeki İslami Selamet Cephesi’nin (FIS) birkaç eski militanı tarafından kurulan
Rachad Hareketi’nin liderleri arasında siyasi çatışmalar patlak verdi.
Bir yatıştırma stratejisi ile radikal muhaliflerin yükselişini kontrol altına alma ihtiyacı
arasında bir denge bulmaya kararlı olan hükümet, Hirak’ta ortaya çıkan çatlakları
kullanarak muhalefet güçleri arasında beklenmedik müttefikler buldu.2 Rejimin,
yurtdışındaki eylemcileri cezalandırırken Cezayir’deki protestocuları serbest bırakma
kararı, büyük bir tehdit olarak görülen Radikal grupların yeniden canlanmasına
karşı muhaliflerin tabanında meşruiyet kazanmaya yönelik ‘başarılı’ bir çabaydı. Bu
senaryoda, Jil Jadid (Yeni Kuşak) gibi muhalefet partileri, hükümetle olası reformlar
ve daha fazla eylemcinin/devrimcinin serbest bırakılması konusunda müzakerelere
başladı ve hatta son parlamento seçimlerine katılmaya karar verdi.3 Hatta Jil Jadid
Başkanı Sufian Jilali, “eğer tüm muhalefet radikal ve reddedici bir pozisyonda kalırsa,
yetkililerin iktidarı yeniden kuracak şekilde hareket edeceğini” belirtti.4
Son zamanlarda rejim, sivil toplum inisiyatifi “Massar Jadid”in öne çıkartılmasıyla birkaç
yenilikçi gücü kendine çekebileceğini de kanıtladı.5 Çeşitli kaynaklara göre, girişime
katılan “Hirakistler” ancak “değişimin içeriden gelebileceği” stratejisini benimsediler.
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Rejimin, yurtdışındaki eylemcileri cezalandırırken
Cezayir’deki protestocuları serbest bırakma kararı,
büyük bir tehdit olarak görülen Radikal grupların
yeniden canlanmasına karşı muhaliflerin tabanında
meşruiyet kazanmaya yönelik ‘başarılı’ bir çabaydı
Hirak’ın zayıfladığına veya raydan/yoldan çıktığına inanılarak, hükümetle diyalog
kurmanın ve alınabilecek her şeyi iktidardan almanın zamanının geldiği düşünülüyordu.
Bazı muhalifler rejim tarafından hazırlanan bir yol haritasına girmekten çekinirken, rejim
kitlesel protestoların yeniden canlanmasına rağmen muhalefet saflarında yeni müttefikler
bularak inkar edilemez bir becerisi olduğunu kanıtlıyordu. Bu çabalara rağmen, son
parlamento seçimleri ülke tarihindeki en düşük katılımlı seçimlerden biri oldu.
Boykot Nedeniyle Düşük Katılım
Cumhurbaşkanına göre, parlamento seçimlerinin yapılması, gençlere ‘yeni bir Cezayir’ için
siyasi hayata katılma şansı verecekti. Bununla birlikte, bazı siyasi partiler parlamentonun
feshedilmesini talep ederken, erken seçim çağrısı Cezayir halkı tarafından coşkuyla
karşılanmadı ve Cezayir seçim tarihindeki en yüksek çekimser oy oranlarından birine
tanıklık edildi. Cezayirli akademisyenlerin teyit ettiği üzere: “Siyasi partilerin ve bağımsız
listelerin önderlik ettiği seçim kampanyası vatandaşları harekete geçirmede başarısız oldu.
Karnaval benzeri bir atmosfere sahip neredeyse boş odalar gördük.” Seçim programlarının
içeriğine atıfta bulunularak, seçimlerin, “Cezayirlilere satılacak hayaller ve genellemeler
dışında hiçbir şey” içermediği de belirtildi.6
Ulusal Bağımsız Seçim Kurumu (ANIE) tarafından verilen resmi rakamlara göre, Ulusal
Halk Meclisi’nde oturan 407 milletvekilini yenilemek için seçmenlerin sadece %23’ü oy
kullandı. Kadınların temsili, sadece 34 kadın seçildiği için büyük ölçüde azaldı, oysa bir
önceki mecliste 112 kadın vekil bulunmaktaydı. Beklendiği üzere, Berberi veya Amazigh
etnik azınlığına ev sahipliği yapan Kabilya bölgesinin boykotu bu seçimlerin en önemli
olaylarından biriydi. Bu bölgedeki vatandaşların derin güvensizliği, bu yıl yetkililer
tarafından Kabilya Özerklik Hareketi’ne (MAK) karşı ilan edilen savaş ile daha da pekiştirildi.7
Nitekim Kabilya bölgesi en kalabalık bölgelerden biri olmasına rağmen seçimdeki en
düşük katılım oranı da (%1’den de az) burada kaydedildi.
Haziran 2021 seçimleri, nüfusun sadece %40’ının oy kullandığı Aralık 2019 cumhurbaşkanlığı
seçiminden ve Kasım 2020’de sadece %23,7 seçmenin katılımıyla yapılan anayasa
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referandumundan sonra Hirak Hareketi’nin öncülük ettiği üçüncü boykottu. Gerçekten de
Hirak önderliğindeki genel protesto hareketi, bu seçimlerin yararlılığını sorgulamakta ve
önemli söylemlerin/konuların oy verme eylemine indirgenemeyeceğini göstermektedir.
Ayrıca, bazı siyasi partilerin muğlak davranışları vatandaşların güvensizliğini artırarak
Cezayirlileri oy kullanmaktan vazgeçirdi.
Böylece çekimserlik, yetkililerin projesini reddeden siyasi bir eylem haline geldi. Cezayir
Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan Louisa Dris Aït Hamadouche, AFP’ye (Fransız
Haber Ajansı) verdiği demeçte; “…oran fazlasıyla düşük, düşük katılım oranı öncekiler gibi
bu seçimin de krize bir çözüm oluşturmadığını gösteren bir rakam” olduğunu söyledi.
Tebboune ise bu kitlesel çekimserliği önemsizleştirmeye/değersizleştirmeye çalıştı.
“Benim için katılım önemli değil. Benim için önemli olan, halkın oy verdiği kişilerin yeterli
meşruiyete sahip olmasıdır” dedi. Sadece 4,6 milyon seçmen tarafından (24 milyondan fazla
seçmen arasından) seçilmesinin yanı sıra, mecliste çok az değişim gerçekleşti. Diğer yandan
ise tarihi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) her ne kadar yetkisi azalsa da parlamentodaki en
büyük güç olmaya devam ediyor.
Kazananlar ve Kaybedenler
12 Haziran 2021 seçimleri, Başkan Abdülaziz Buteflika’ya ve onun öncülük ettiği beşinci
döneme destekleri nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilmesine rağmen, Ulusal Kurtuluş
Cephesi’ni (FLN) ve Demokratik Ulusal Birlik’i (RND) siyasi arenaya geri getirdi. Bu siyasi
yapılar oyların çoğunluğunu ellerinde tutsalar da eski seçimlere kıyasla çok sayıda sandalye
kaybettiler (FLN 2017’de 159 sandalyeye sahipken 2021’de 98’e; RND 2017’de 100 sandalyeye
sahipken 2021’de bu rakam 58 sandalyeye düştü).
Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN)
Bağımsız
Barış Toplumu Hareketi (MSP)
Demokratik Ulusal Birlik (RND)
Gelecek Cephesi
Ulusal İnşa Hareketi
Halkın Sesi Partisi
Özgürlük ve Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Cephesi
El Fadjir El Djadid
İyi Yönetim Cephesi
Yeni Cezayir Cephesi
Haysiyet (El Karama)
Yeni Kuşak Partisi (Jil Jadid)
Cezayir Ulusal Cephesi

98
84
65
58
48
39
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Tablo 1. 12 Haziran 2021 Milletvekili Seçimi Sonuçları8
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12 Haziran 2021 seçimleri, Başkan Abdülaziz
Buteflika’ya ve onun öncülük ettiği beşinci döneme
destekleri nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilmesine
rağmen, Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni (FLN) ve Demokratik
Ulusal Birlik’i (RND) siyasi arenaya geri getirdi
Ancak FLN zaferi sürpriz oldu, çünkü parti eski ve kapsamlı bir kuruluştan yararlansa da
görevden alınan Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ile uzlaşması nedeniyle gücünü büyük
oranda kaybettiği düşünülüyordu. Milliyetçi akım, aslında kırsal bölgede ve eski kuşaklar
arasında çok köklü bir şekilde varlığını hala sürdürüyor. Ancak sosyolog Nacer Djabi gibi
bazı Cezayirli analistlere göre, seçim sonuçları FLN’nin kazanmadığını göstermekle birlikte,
hala işe yarayan seçim mekanizmasını harekete geçirdi. Uluslararası ve Stratejik İlişkiler
Enstitüsü’nde (IRIS) yardımcı araştırmacı olan Brahim Oumansour gibi diğer bazıları da
“düşük katılımın teknik olarak tabanını istediği zaman harekete geçirebilen iktidar partisi
FLN’ye yaradığını” söylüyordu.
FLN’nin kırılgan zaferine rağmen Haziran seçimleri, Buteflika rejiminin düşmesinden
bu yana güçlü bir bağımsız listenin varlığıyla bazı ilginç yenilikleri temsil etmektedir.
Nitekim, Ulusal Bağımsız Seçim Kurumu (ANIE) 1.253 bağımsız listeyi onayladı. 2017 genel
seçimi için aynı organ 800’den az bağımsız listeyi elinde tutmuştu. Nitekim bağımsızlar 84
sandalye ile ikinci sırayı alarak seçimlerin büyük sürprizi oldu. Parlamento seçimleri için
yarışan benzeri görülmemiş sayıda bağımsız liste, geleneksel olarak cumhurbaşkanlığıyla
ittifak halindeki siyasi partilerin egemen olduğu Ulusal Meclis’in yapısını değiştirdi.
Bununla birlikte, 26 partinin seçimlere katılım şartlarını yerine getirmediğini de belirtmek
gerekiyor. Bu durum, bağımsız listelerin yalnızca Tebboune’yi ve gelecekteki hükümeti
destekleyecek bir meclis kuşağı oluşturmaya yönelik parti projeleri olduğu izlenimini verdi.
Ayrıca, birkaç FLN ve RND eylemcisinin bağımsız olarak başvurduğuna dikkat edilmelidir.9
Bununla birlikte, Cezayir hükümetinin gelenekselleşmiş partilere karşı yeni siyasi
girişimcilerin ortaya çıkması yoluyla siyasi manzarayı dönüştürmek için sivil toplum
üzerine oynadığı sürece parlamento seçimlerinde yeni aktörlerin çıkması tamamen
beklenmedik değildi. Bağımsız adaylar, sonunda çeyrek asırlık tarihi boyunca hiçbir zaman
ikincilikten aşağıya düşmeyen RND’yi geçmeyi başardılar.
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Cezayir’de, halkın iradesiyle desteklenen bir
arabulucunun yokluğu, siyasi iktidarı ve özellikle
ordu komutanlığını güçlü bir konuma getirerek,
olası bir müzakerenin önünü de kesiyordu
Muhalefetin, “yasalcı muhalefet” olarak bilinen bir kısmı seçimlere katılma kararı
aldı. İslamcı güçler iki ana oluşum tarafından temsil edildi, MSP (69 sandalyeli Barış
Toplumu Hareketi) ve İnşa Hareketi (35 sandalyeli). Özellikle, MSP’nin seçim için bir yol
haritasını kabul etmesi, seçmenlerini, özellikle de partinin artık itibar kaybettiği en
genç kitlesini ikiye böldü.10 Bununla ilgili olarak Djabi’nin belirttiği üzere: “İslamcılar,
özellikle Fransızca konuşan basın olmak üzere demokratik entelektüellerin eskimiş
bir korkuluğudur”.11 MSP’nin kesinlikle orta sınıfta bir tabanı var, ancak İslami Selamet
Cephesi’nin (FIS) 1990’larda sahip olduğu popüler tabana hiç sahip değil. Nitekim, bu iki
hareket sosyolojik ve politik açıdan çok farklıdır. Seçimleri mutlak bir şekilde boykot eden
Rachad (Raşid) Hareketi, İslamcı grupları rejimle ittifak yapmakla suçladı. Aynı şekilde,
Yeni Kuşak Partisi (Jil Jadid) gibi diğer muhalefet partileri de parlamento seçimlerine
katıldıkları için itibarsızlaştırıldı.
Parlamento Seçimlerinin Etkisi ve Gelecek Senaryoları
Cumhurbaşkanı Buteflika’nın zorunlu istifasının ardından Cezayir, daha da ağırlaşan siyasi
krizinden bir çıkış yolu bulamadı. İsyan hareketi durmadığı gibi talepleri daha radikal
hale geldi. Başkan Tebboune, masaya seçimleri ve hükümet değişikliğini koyduğunda,
görünüşe göre teklif edilenler yetersiz bulunmuştu ve artık çok geç olmuştu. Bu nedenle,
son parlamento seçimleri anlamlı bir değişim başlatmadı. Sonuçlar, son Buteflika
rejiminin düşük seçim katılımını yansıtan siyasi bir durgunluğunu ortaya koyuyor. Siyasi
temsil eksikliği, kötüleşen ekonomik durumla birleştiğinde –özellikle petrol fiyatının
keskin bir şekilde düşmesi ve ticaret dengesinin açık vermesi gibi nedenlerle - yeni
istikrarsızlık biçimlerinin ortaya çıkması olasıdır. Diğer siyasi önerilere/alternatiflere
kanalize edilmeyen halk hoşnutsuzluğu, paradoksal bir şekilde Başkan’ın rejimin siyasi
çizgisine mümkün olduğunca yakın bir hükümet atamasına izin veren bir boşluk
yaratıyor.
Dünyadaki demokratik geçiş deneyimleri, iktidardakiler ve protesto hareketleri arasındaki
müzakerelerin, genellikle muhalefet partileri veya sivil toplum aktörleri gibi arabulucular
gerektirdiğini göstermektedir. En son örnek, Dörtlü’nün (Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü)
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kurucu sürecin oluşturulması yoluyla geçişte kilit rol oynadığı Tunus tarafında kaydedildi.
Cezayir’de, halkın iradesiyle desteklenen bir arabulucunun yokluğu, siyasi iktidarı ve özellikle
ordu komutanlığını güçlü bir konuma getirerek, olası bir müzakerenin önünü de kesiyordu.
Bununla birlikte, bu pozisyon ilk bakışta göründüğünden çok daha az konforludur. Çünkü
iktidardakiler, protesto hareketinden gelen önerileri “meşru paydaşlardan” gelmediği
gerekçesiyle reddederek, siyaset kurumu dedikleri “çete” (el-’Issaba) tarafından yönetilen
herhangi bir cumhurbaşkanlığı seçiminin halk tarafından karşılık bulmaması durumu ile
çatışıyor.
Son oylama, bir kırılma getirmek yerine, seçim şekilciliği/formalitesi ve hesap verebilirlik
eksikliği ile karakterize edilen önceki rejimin bir devamlılığını temsil ediyor gibi görünüyor.
Gelinen noktada bölünmüş seçim sonuçlarıyla birlikte, parlamentoda çoğunluğu oluşturmak
ve toplam 407 sandalyeden 204 sandalyeye ulaşmak için en az 3 meclis bloğundan oluşan bir
koalisyona ihtiyaç duyuluyor.
Genel olarak meclis çoğunluğunun olmaması ve katılımın düşük olması boykotçuları son
seçimlerin gerçek kazananları olarak belirliyor gibi görünmekte. Bununla birlikte, sağlam
bir siyasi alternatifin olmadığı bir ortamda, rejimin siyasi olanaklar sunmasının kesin olarak
reddedilmesi, paradoksal olarak Cumhurbaşkanı’na daha fazla hareket alanı da sağlayabilir.
26 Haziran’da Başkan Tebboune, meclisteki siyasi partilerin liderleri ve bağımsızların
temsilcileriyle yeni bir hükümetin kurulması için istişareler başlattı. MSP dışında parlamentoya
giren tüm partiler ve bağımsız bloklar, Cezayir cumhurbaşkanının eğilimlerine yakın bir
başbakan atama seçeneğini desteklemek için çoğunluk hükümetinin kurulmasına desteklerini
açıkladılar.12 MSP’nin FLN ile koalisyona girmeyi reddetmesinden bahseden MSP Genel Başkan
Abderrazak Makri bir basın toplantısında şunları kaydetmişti: “Ne yazık ki, bize önerilenler,
seçmenlerimize söz verdiğimiz gibi siyasi ve ekonomik tedbirleri yansıtmadı”.13
Bu arka plana karşı ve yaygın bir halk güvensizliğine rağmen rejime tutunabilme kabiliyeti
sağlayan geçmişin kökleşmiş dinamiklerinden kopmasında asıl rol muhalefete ait olacaktır.
Halk sağlığı durumunun kötüleşmesi ve süregelen baskı nedeniyle önemli ölçüde zayıflayan
Hirak Hareketi, bu hassas siyasi aşamada gerçek bir muhalif güç olarak hareket edebilmek için
en azından kendi iç bölünmelerini aşmalıdır.
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5-https://twala.info/fr/societe/massar-jadid-autour-du-feu-du-pouvoir-au-risque-de-se-bruler-lesdoigts/
6-https://www.liberte-algerie.com/actualite/lenjeu-majeur-ne-peut-etre-reduit-a-lacte-de-vote360333?fbclid=IwAR1-sw_E_L4ScwXEEL3G011vxr3GQXrXyuQB-J4lhCXKvzssrjTeaDZt9nE
7-Cezayir makamları, Nisan 2021’den bu yana insan hakları savunucularını ve Hirak eylemcilerini
kovuşturmak için “terörizm” veya “devlete karşı komplo” suçlamalarına giderek daha fazla başvurmaktadır. Muhalif görüşler ifade eden iki örgütü “terörist” örgütler olarak ilan ettiler: Rachad Muhalefet Hareketi ve Kabilya’nın Kendi Kaderini Tayin Hareketi (MAK). Bkz.: https://www.amnesty.org/
fr/latest/news/2021/06/algeria-scores-detained-in-escalation-of-crackdown-against-activists/
8-https://www.aps.dz/algerie/124026-legislatives-du-12-juin-le-conseil-constitutionnel-proclame-les-resultats-definitifs
9-Yeterli sayıda imza toplama zorunluluğu nedeniyle bu seçimde birçok parti temsil edilemedi.
Gerçekten de seçim yasası partilerin seçim kütüklerine kayıtlı seçmenlerin en az 25 bin bireysel
imzasıyla desteklenmesini gerektiriyor. Bu imzaların en az yirmi üç vilayet (valilik) aracılığıyla toplanması gerekmektedir. Her vilayet için gerekli imza sayısı 300’den az olamaz. Bkz: http://www.droit-afrique.com/uploads/Algerie-Code-2021-electoral.pdf
10-https://www.liberation.fr/international/afrique/elections-en-algerie-le-fln-na-pas-gagne-il-asimplement-mis-en-route-sa-machine-electorale-20210616_RC5CX2JSOVDDLHBNB7ZVGPK3ZU/
11-A.g.e.
12-1 Kasım 2020 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı, başbakan atama
konusunda özgür seçim hakkına sahiptir.
13-https://fr.africanews.com/2021/07/01/algerie-le-msp-ne-fera-pas-partie-du-prochain-gouvernement/
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