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2011 yılında Tunus’ta başlayıp kısa bir süre içinde Mısır, Libya, Suriye ve Yemen’de 
devam eden halk isyanları sonucunda Arap dünyasında yeni bir dönem başladı. Arap 
ve Afrika coğrafyasının en önemli ülkesi olan Mısır’da yaşanan yeni süreçle birlikte 
legal siyaset yapma imkânı bulan tüm toplumsal kesimler hızla partileşerek siyaset 
arenasındaki yerini aldı. Hiç şüphesiz bu kesimler içinde Selefî hareketler diğerlerine 
göre daha fazla ilgi odağı haline geldi. Daha önceleri aktif siyasetten uzak duran ve 
daha çok eğitim, davet ve diğer sosyal faaliyetlerde bulunan ve demokrasi, seçim ve 
parlamento gibi mekanizmaları dinî açıdan sakıncalı gördükleri için kabul etmeyen 
Selefîler hızlı bir şekilde birçok siyasî parti kurarak politikaya atıldılar. Bu çalışmada 
25 Ocak devrimiyle birlikte Mısır’da siyasî hayata atılan Selefîlerin devrim öncesi 
yapıları, fikirleri ve devrim sonrası kurdukları partiler ile siyasî tutum ve görüşleri 
üzerinde durulacaktır.

ÖZET
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1. GİRİŞ
Arap dünyasında kendisini “selefî” olarak tanım-
layan hareketlerin ortaya çıkışı yaklaşık olarak bir 
asır öncesine dayanmaktadır. Ortaya çıktıkları 
bölgelere göre küçük de olsa kendi içinde farklı-
lıklar barındıran bu hareketler daha çok Mısır’da 
“cemaatleşme” imkânı bulmuşlardır. 25 Ocak 
2011 yılında Mısır’da zirveye ulaşan halk hare-
ketlerinin adına “Arap baharı” veya “Arap dev-
rimleri” denilen yeni bir süreci başlatmasıyla bir-
likte de selefi hareketler daha çok dikkat çekmeye 
başlamışlardır. Arap devrimleri sonrasında başta 
Mısır olmak üzere birçok Arap ülkesinde güçlü 
siyasî bir aktör olmaya başlayan bu hareketler 
Mısır’da selefî olarak tanımlanan bazı geleneksel 
dinî yapılardan beslenmişlerdir. Bu geleneksel 
selefî-dinî hareketlerin tarihçesi, kurucuları ve 
genel görüşleri hakkında kısaca bilgi vermek bu-
günkü selefî kökenli siyasi partileri daha yakın-
dan tanımamızı sağlayacaktır. 

Günümüz selefiliği, Müslüman Kardeşler 
hareketi gibi fikir ve eylem bakımından homo-
jen bir yapı arz etmediğinden dolayı onları ken-
di aralarında belirli kriterlere göre tasnif etmek 
zordur. Savundukları inanç ilkeleri ve içinden 
çıktıkları kültürel atmosfer büyük ölçüde aynı 
olmakla beraber sosyal ve siyasal alana bakışları, 

siyaset ve toplum algıları açısından onları dört 
ana kategoride değerlendirmek mümkündür.1

1. İlim ve daveti esas alan geleneksel selefî-
lik. Bu özelliğiyle ön plana çıkan selefîler, insan-
ları kendi ilkelerine davet ederek, onlara dinî eği-
tim verir ve her türlü siyasal katılımı reddederler. 
Akaid üzerinde yoğunlaşarak akaid esaslarını bi-
dat ve hurafelerden arındırmaya çalışır Mutezile, 
Haricilik ve Şiilik gibi diğer fırkaları yoldan sap-
mış olarak kabul eder. Hatta İslam toplumlarında 
yaygın olan Eşarilik ve Maturidiliğe karşı mesa-
feli durarak özellikle tasavvufi akımları tamamen 
dışlar. Selefîliğin bu akımı daha çok Suudi Ara-
bistan bölgesinde yaygın olup Abdulaziz b. Baz 
ile Nasıruddin Elbanî gibi şahsiyetlerin görüş ve 
fikirlerini yaymayı kendisine misyon edinmiştir. 

2. Siyasete ve siyasi partilere karşı ortaya koy-
duğu sert tutumuyla tebarüz eden selefilik. “Yöne-
ticilere itaat” prensibini kendileri için ilke edinen 
bu selefîler, siyasî muhalefetin her türlüsüne karşı 
çıkar ve siyasî parti aracılığıyla iktidara talip olan 
diğer İslamî hareketlere karşı siyasî iktidarların 
yanında yer alırlar. Başta Suud ve Körfez ülkeleri 
olmak üzere birçok Arap coğrafyasında varlık gös-
teren bu gurupların toplum içindeki etkinlikleri 
Arap devrimleriyle başlayan süreçte azalmıştır.

3. Daha çok “cihadcı” diye adlandırılan se-
lefilik. Arap dünyasındaki rejimleri tekfir eden, 
onlara karşı şiddete başvuran ve İslam dünyasın-
da meydana gelen birçok eylemden sorumlu tu-
tulan gurup veya guruplardır. 

4. Islahatçı bir çizgiyi benimseyen selefilik. 
Bu grup sosyal ve siyasal konulara daha ılımlı bir 
yaklaşım sergiler, hem selefî inanç ve ilkeleri sa-
vunur hem de hayatın tüm alanlarında aktif ola-
rak yer almayı dile getirir. Toplumsal ve siyasal 
değişimin tedrici ve barışçı bir şekilde yapılması 
gereğini savunurlar. Bu gurup içinde yer alan se-
lefîler, Arap devrimlerinden önce elverişli ortam 
elverişli ortam bulamadıkları için aktif olarak si-

1. Muhammed Ebu Ruman, e’s-Selefiyyun ve’r-Rebiu’l-Arabî, (Mer-
kezu Dırasâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, Beyrut:2013), s. 47-51.
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yaset yapamadılar; ama devrimlerden sonra baş-
ta Mısır olmak üzere Tunus, Libya ve Yemen’de 
farklı siyasî partilerde siyasete katıldılar.   

2. ARAP DEVRİMLERİ 
ÖNCESİ GELENEKSEL 
SELEFÎ HAREKETLER
İslam dünyasında din eğitimi alanında en önemli 
bir kurum olan Ezher’in Mısır’daki toplum üze-
rindeki etkisinin yanı sıra bu eğitim kurumunda 
hocalık yapan bazı şahsiyetler sivil diyebilece-
ğimiz farklı bir yapılanmaya gitmişlerdir. 1900 
yıllarının başlarından itibaren Mısır’da ortaya 
çıkan bazı dinî cemaatler kendilerini selefî olarak 
tanımlamışlar ve bu güne kadar varlığını devam 
ettiren dinî yapılar üzerinde etkili olmuşlardır. 
Selefî birer oluşum olarak ortaya çıkan bu hare-
ketler şunlardır. 

2.1. Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye
Tam adı “el-Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye liteavuni’l-
Amiline bi’l-Kitab ve’s-Sünne” (Kitap ve Sünnetle 
Amel Edenlerle Yardımlaşma Cemiyeti)  olan bu 
grup 1912’de el Ezher âlimlerinden Şeyh Mah-
mud Hattab Sübkî tarafından kurulmuştur. Mı-
sır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle birlikte 
eğitimde yeni reformların yapılması, batılılaşma 
eğilimlerinin ve söylemlerinin artması, dinin sos-
yal hayattaki yeri, kadının toplum içindeki etkin-
liği gibi konular hakkındaki tartışmalara karşı bir 
tepki olarak ortaya çıkan Cem’ıyyetu’ş-Şer’ıyye, 
Mısır’ın ilk örgütlü derneğidir.2 Ortaya çıktığında 
tüm çevrelerin ilgisine mazhar olan bu hareketin 
selefî karakterli oluşumlar içinde zikredilmesi çok 
sonraki dönemlerde gerçekleşmişti. Ortaya çıkı-
şı itibariyle daha çok sosyal faaliyetler üzerinde 
yoğunlaşan ve kurumsal bir yapı olmaya önem 
veren bu oluşumun öncüsü Mahmut Hattab Ez-
herli bir alim olarak cemiyetin genel çerçevesini 

2. Ahmed Zağlul Şellata, el-Haletu’s-Selefiyyetu’l-Muasıra fî Mısr, 
(Mektebetu Mebdûlî, Kahire:2011), s. 201.

belirlerken “selef akaidine” vurgu yapmıştır. Ona 
göre cemiyete mensup olan kişi “selefî akide üze-
rine olacak, mümin oldukları sürece halef hakkın-
da fısk ve bidat ehli oldukları gibi bir yaklaşımda 
bulunmayacaktır. Herhangi bir fıkhi mezhep ko-
nusunda taassup sahibi olmayacak, bir mezhebin 
diğer bir mezhebe karşı üstünlüğünü savunmaya-
caktır. Tüm ehl-i sünnet mezhepleri nasları doğru 
anlama konusunda güvenilirdir…”3

Cemiyetin kurucusu Sübkî, açık bir şekilde 
siyasetle uğraşmayı doğru bulmayarak “siyasetle 
ilgilenmek ama siyaset yapmamak” ilkesiyle ha-
reket ettiğini söylemiştir. Tarihi boyuncu da siyasi 
iktidarlarla çatışan bir tutum içine girmemişlerdir.

Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye, 25 Ocak devriminden 
itibaren Mısır’da ortaya çıkan yeni durumu göz 
önünde bulundurarak daha önceleri tamamen ses-
siz kaldığı siyasi olaylar karşısındaki tavrını açık bir 
şekilde ortaya koymaya başlamıştır. Mesela cum-
hurbaşlığı seçimlerinin ikinci turunda Müslüman 
Kardeşler hareketinin adayı Muhammed Mürsi’yi 
destekleyeceklerini yaptıkları bir basın toplantısıy-
la gerekçeleriyle birlikte açıklamışlardır.4

Hem belirli bir siyasi kimliği dayatmayışı 
hem de Sünnilik çerçevesi içinde yer alan tüm 
mezheplere eşit bir mesafede durması bu hareke-
ti, Mısır’da varlık gösteren diğer dini hareketleri 
kendi içinden çıkaran bir ana bünye konumuna 
oturtmuştur. Müslümanları yanlış inançlardan 
kurtarmak ve korumak için İslam kültürünü ve 
sahih dini ilkeleri yaygınlaştırmak, Kur’an’ı ezber-
leme kursları açmak, ihtiyaç olan yerlerde cami 
inşa etmek, toplumdaki düşkün insanların sosyal 
ihtiyaçlarını gidermek, ihtiyaç sahibi hastaların 
tedavisi için hastaneler kurmak, İslamî bir bakış 
açısıyla toplumsal dayanışma prensibini tüm top-
lumda yerleştirmek gibi hedeflere sahiptir.5 

3. http://alshareyah.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=115&Itemid=639

4. 
http://alshareyah.com/index.php?option=com_seyret&Itemid=3
86&task=videodirectlink&id=711
5. Memduh e’ş-Şeyh, Selefiyyun, (Daru Ahbari’l-Yevm, Kahire: 
2011), s. 68.

املؤمتر الصحفي للجمعية الرشعية إلعالن موقفها من االنتخابات الرئاسية يف جولة اإلعادة
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2.2. Cemaatu Ensari’s-Sünneti’l-
Muhammediyye 
“Cemaatu Ensari’s-Sünneti’l-Muhammediyye” 
(Muhammedî Sünnet Taraftarları Cemaati)  Ezher 
ulemasından Muhammed Hamid Fakî tarafından 
resmi olarak 1926 yılında kurulmuştur. 1910 yılı-
nın başından itibaren Mısır’da yaygın olan tarikat-
lara mesafeli olan Muhammed el-Fakî, toplumda 
şirke varan bidat ve hurafelerin çoğaldığını, bunlar-
la mücadele etmenin yolunun da Hz. Peygamberin 
sünnetine sarılmakla mümkün olacağı düşüncesini 
yakın çevresiyle paylaşarak çalışmalarına başlamış-
tır. Daha önceleri “Cemiyyetu’ş-Şer’iyye” hare-
ketinin içinde yer alan Muhammed Fakî, Kelam 
ilminin temel meselelerinden biri olan “el-esmâ 
ve’s-sıfat” (Allah’ın isim ve sıfatları) konusunda bu 
hareketin ileri gelenleriyle bir tartışma içine girmiş 
ve ortaya çıkan görüş ayrılılıklarından dolayı on-
ları terk etmiştir. Mescidlerde, kahvehanelerde ve 
halkın yoğun olduğu diğer mekânlarda kendi gö-
rüşleri doğrultusunda tebliğ faaliyetinde buluna-
rak birçok insanın kendi çevresinde toplanmasını 
sağlamıştır. Çevresinde yer alanlar ile bazı tarikat 
mensupları arasında dini konulardaki görüş ayrı-
lıklarından dolayı da bazı gerilimler yaşanmıştır. 

Hem daha düzenli hareket etmek hem de 
ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmak için bir 
dernek kurarak bunun çatısı altında faaliyetlerini 
yürüten Muhammed Fakî, 1919 yılındaki İngi-
liz işgaline karşı başlatılan devrim gösterilerini 
de eleştirmiştir. Çünkü ona göre İngiliz işgali-
nin sona ermesi, içinde başı açık kadınların da 
yer aldığı meydan gösterileri ve protestolarıyla 
mümkün değildir. Bu yöntemle Allah ve resulü-
ne tam bağlılık ilkesi hayata geçirilemez. Mısır’ın 
işgalden kurtulmasının ancak Hz. Peygamberin 
sünnetine sarılmakla, bidat ve hurafeleri terk et-
mekle mümkün olacağını söyleyen Muhammed 
Fakî, 1919 devriminin sloganı olan “din Allah’ın, 
vatan ise herkesindir” söylemine de karşı çıkmış-
tır.6 Kuruluşundan bugüne büyüyerek varlığını 
devam ettiren Ensaru’s-Sünneti’l-Muhammediy-

6. http://www.ansaralsonna.com/web/pageother-659.html

ye Cemaatinin sadece Mısır’da 200 şubesi ve ken-
di denetiminde olan 1750 camii bulunmaktadır. 
Mısır dışında başta Sudan, Çad, Somali olmak 
üzere birçok Afrika ülkesinde bu cemaatin men-
supları bulunmaktadır.

Ensaru’s-Sünneti’l-Muhammediyye Cema-
ati insanları şirkin her türlüsünden arınmış saf 
tevhide ve selef-i salihin anlayışı doğrultusunda 
sahih sünnete davet etmek, Kur’anın ilkelerini 
insanlara açıklamak, her türlü bidat ve hurafeler-
den uzak durmayı benimsemek gibi ana ilkeleri 
temel misyonu haline getirmiştir. Onlara göre İs-
lam hem din hem de devlettir, her zaman ve me-
kan için geçerlidir. Müslüman bir toplumun inşa 
edilmesi için Allah’ın indirdikleriyle hükmedil-
mesi gerekir. Dünya işlerinden herhangi birinde 
şeriatın hükmünü uygulamamak haddi aşmaktır. 
Allah’ın şeriatını yeryüzünde ikame etmek için 
de acele etmeksizin hikmetli bir siyaset izlemek 
ve çatışmamak gerekir. “Cemaat, demokratik 
düzenin kafir bir düzen olduğuna inanır. Çün-
kü demokrasi, insanlara sadece Allah’ın yetki-
sinde bulunan yasama yetkisi vermektedir. İslam 
nizamının kendine özgü hususiyetleri vardır ve 
çağdaş batı düzenleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Buna 
rağmen cemaat, aday gösterme ve oy verme şek-
linde yapılan seçimlerin caiz bir yöntem olduğu-
na inanır. Çünkü gerek genel seçimlerde olsun 
gerek diğer seçimlerde olsun demokratların şer-
rini aza indirmek için onlarla yarışmak caizdir. 
Tabi bunu yaparken şeriatın ilkelerini gözetmek 
ve ‘mesalihin/iyiliğin’ ‘mefaside/kötülüğe’ baskın 
gelmesine bakmak gerekir.”7 Teorik düzeyde bu 
ilkeleri savunan cemaat pratikte siyasî partileşme-
ye karşı çıkmakta ve İslam devletinin kurulma-
sının saf tevhidin yayılmasını gerçekleştirmekle 
mümkün olacağını belirtir. Hilafetin yeniden 
avdeti ve Allah’ın vaat ettiği zaferin gerçekleşmesi 
tevhidin yayılmasına bağlıdır. Siyasi iktidarlara 
karşı silahlı mücadele yapmaya şiddetle karşı çı-
kan Cemaat, bu tür eylemleri bir tür “haricilik” 

7. Salahuddin Hasan, Haritatu’t-Teyyarati’s-Selefiyye 
fi Mısr, http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/
salafists/113039-2010-03-09%2014-32-04.html
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olarak görmekte ve fitnenin çoğalmasından baş-
ka bir işe yaramayacağını söylemektedir. 

Ensaru’s-Sünneti’l-Muhammediyye Cemaati 
25 Ocak 2011 Tahrir Devriminden sonra resmi 
olarak siyasi bir partinin içinde yer almamakla 
birlikte Mısır’ın iç ve dış politikasını ilgilendiren 
birçok konuda bildiri yayınlayarak konumunu be-
lirtmiştir. Mesela 22 Ağustos 2011 tarihinde bir 
bildiri yayınlayarak Libya’da Kaddafi’yi deviren 
direnişçileri selamlamış ve onların bu zaferini kut-
lamıştır.8 Mısır’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
cumhurbaşkanı aday adayı olarak Hazım Salah 
Ebu İsmail’i destekleyeceklerine dair bir bildiri 
yayınlamışlardır.9 Ancak Ebu İsmail’in adaylığı 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından veto edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda pren-
sip olarak herhangi bir adaya işaret etmeksizin tüm 
İslamcı adayların desteklenmesini benimseyen Ce-
maat, seçimlerin ikinci turuna kalan Müslüman 
Kardeşler hareketinin adayı Muhammed Mürsi’ye 
destek verilmesi konusunda gerekçeli bir bildiri 
yayınlayarak şöyle demiştir: “Seçimlerin ilk turu-
nun sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Alimler 
Şura Meclisi, son durumu gözden geçirerek bir 
değerlendirmede bulunmuş ve ikinci tura kalan 
Muhammed Mürsi’yi davet ederek şeriatın uygu-
lanması meselesi ve Şiiler hakkındaki görüşlerini 
dinlemiştir. Bunun üzerine Meclis, Şeriatın ehl-i 
sünnet ve cemaat yöntemi üzere tatbik edilmesine 
gücü nispetince çalışması, her türlü particilikten 
uzak bir şekilde tüm mümin erkek ve kadınlara 
kardeşlik yapması, mazlumlara yardım konu-
sunda gayret sarf etmesi, tüm Mısırlıların geçim 
standardını yükseltmesi, fakir ve yoksulları gö-
zetmesi, sokakların nabzını tutarak halktan uzak 
bir hayat yaşamaması hususlarında Muhammed 
Mürsi’den ‘ahd ve misak’ alarak onu desteklemeyi 
kararlaştırmıştır.”10   

8. 
http://www.ansaralsonna.com/web/play-5935.html
9. 
http://www.ansaralsonna.com/web/play-6533.html
10. 
http://www.ansaralsonna.com/web/play-6537.html

2.3. Medresetu’s-Selefiyye
1970 yıllarından itibaren Mısır’daki üniversite-
lerde öğrenci hareketleri artmış ve “Cemaatu’l- 
İslamiyye” olarak bilinen yeni bir hareket ortaya 
çıkmıştır. Bu hareketin birçok mensubu daha 
sonraları Müslüman Kardeşler hareketine katıl-
mış; ancak başını İskenderiyeli bazı şahsiyetlerin 
çektiği bir gurup, Müslüman Kardeşler hareketi-
ne katılmayı kabul etmeyerek onlardan bağımsız 
olarak hareket etme kararı almışlardır. Özellikle 
de Suudi Arabistan kökenli selefî oluşumlardan 
etkilenen bu gurup 1980 yılından itibaren ken-
dilerini “Medresetu’s-Selefiyye” (Selefiyye Ekolü) 
olarak isimlendirmişlerdir.11 Mısır’ın birçok böl-
gesinde hızla yayılan  ve İskenderiye Selefileri de 
denilen bu hareket, Hüsnü Mübarek döneminde 
önceleri camilerde vaaz ve irşad yoluyla varlıkla-
rını sürdürürken sonraki yıllarda da kurdukları 
birçok tv kanalı üzerinden toplumun tüm kesim-
lerine seslerini ulaştırma imkânı bulmuşlardır.12 

25 Ocak devriminden sonra Mısır siyaset ha-
yatını hızlı bir şekilde giren ve önemli bir varlık 
gösteren selefi kökenli siyasi partilerin lider kadro-
ları bu hareketin içinden gelmektedir. Devrim son-
rası kurdukları siyasi partiler üzerinde ayrıca duru-
lacağı için burada onların devrim öncesi bazı görüş 
ve tutumlarına kısaca değinmekle yetineceğiz.

İskenderiye merkezli bu hareket, kendi gö-
rüşlerini topluma yayacak olan davetçileri yetiştir-

11. Salahuddin Hasan, es-Selefiyyun fi Mısr, Mısır, 2012, s. 21

12. Ali Abdulâl, “e’d-da’vetu’s-selefiyye bi’l-İskenderiyye”, es-Selefiy-
yun fi Mısr, (Müessesetu’l-İntişari’l-Arabî, Beyrut:2012), s. 36.

البيان التاسع بخصوص سقوط نظام القذايف

البيان التاسع عرش ملجلس شورى العلامء لتأييد الشيخ حازم أبواسامعيل لرئاسة الجمهورية

البيان الثالث والعرشون بخصوص دعم الدكتور محمد مريس لرئاسة الجمهورية

Kuruluşundan bugüne büyüyerek 
varlığını devam ettiren Ensaru’s-Sünneti’l-
Muhammediyye Cemaatinin sadece Mısır’da 
200 şubesi ve kendi denetiminde olan 1750 
camii bulunmaktadır.
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mek amacıyla “Furkan li İ’dadi’d-Duât”(Furkan 
Davetçi Yetiştirme Okulu) isimli bir okul kura-
rak faaliyetlerine yeni bir boyut katmıştır. Ayrıca 
aylık olarak yayınladıkları “savtu’d-da’ve” (Dave-
tin Sesi) isimli aylık dergiyle de görüşlerini dile 
getirmişlerdir. Bu dönemde özellikle Suud kö-
kenli selefiliğinin öncülerinden olan Abdulaziz 
b. Baz ile Muhammed b. Salih Useymeyn gibi 
şahsiyetlerle ilişki kurduklarından dolayı “ithal 
selefiler” suçlamasına da maruz kalmışlardır. 

İskenderiye Selefileri, toplum içinde çok yay-
gın ve aktif olmalarına rağmen diğer İslami ce-
maatlerini aksine kendi arasında örgütlü bir teş-
kilata sahip değildir. Kurum merkezli bir teşkilat 
olmaktan çok şahıs merkezli bir yapı olarak var-
lığını sürdürmüştür. Ayrıca diğer cemaatlerde var 
olan biat ve gizlilik gibi ilkeleri de benimsemez ve 
biat edilmeden bir çalışmanın aleni ve tüm herke-
se açık bir şekilde yapılabileceğine inanır. 

Medresetu’s-Selefiyye ya da başka bir adlan-
dırmayla Selefi Davet mensupları, İslam’ın saha-
be ve tabiun anlayışı üzere Kur’an ve Sünnet’ten 
alınması gerektiğini söyleyerek tevhid ve akaid 
ile ilgili konulara özel bir önem verirler. Bidat ve 
hurafelerle mücadele ederek kendi ilkelerini kabul 
edenlerin dini ilimleri tahsil etmesi gerektiğini 
dile getirirler. Toplumu aşamalı bir şekilde dönüş-
türmek ve bir İslam toplumu meydana getirmek 
için dört aşamalı bir yöntem üzerinde dururlar. 
İlki tasfiye (arındırma) aşamasıdır ki buna göre 
Müslümanların inançlarını şeriata aykırı olan her 
şeyden arındırmak, onları hayatlarında selefî yön-
temi uygulamaya ikna etmek, Müslüman alimle-
rin dini kitapların tamamını zayıf ve uydurma ri-
vayetlerden, İsrailiyyattan ve sahih hadislere aykırı 
olan fıkhî görüşlerden arındırmaları gerekir. İkinci 
aşamada terbiye (eğitim) gelir. Bu aşamadan ge-
çen fert sağlam bir selefî olur. Her türlü hatadan 
arındırılmış dini kitaplarla eğitimini tamamlamış 
olan fertler Müslümanların çoğuna daveti götürür 
ve onları eğitir. Tüm fertleri bu aşamadan geçen 
toplumda seçim veya inkılâba ihtiyaç kalmadan 
İslam devleti kurulur. Mufasala (ayrışma ya da 

yolları ayırma) aşamasında ise müminler Allah’ın 
indirdikleriyle hükmetmeyen yöneticilerle bağla-
rını kopardığını ilan ederler. Bu yöneticilerin batıl 
üzere olduklarını bildirerek onları ve yardımcıları-
nı batıldan dönme konusunda uyarırlar; aksi tak-
tirde hak ehli tarafından İslamî bir cihad ile karşı 
karşıya kalacaklarını belirtirler. Bütün Müslüman-
lara da tarafını belli edip hak ehlinden mi yoksa 
iktidardan mı yana tavır aldıklarını belirlemeleri, 
iktidardan yana tavır alanların batıl ehlinden ol-
duklarına hükmedileceği bildirilmelidir. Dördün-
cü aşama cihad aşamasıdır. Bu aşamada yöneticiler 
İslam’a bağlanmayı kabul etmedikleri ve bir ön-
ceki uyarıyı dikkate almadıkları zaman hak ehli 
onlara karşı cihad yapar. Artık bu durumda tüm 
saflar birbirinden ayrışmıştır. Halkın bir kısmı da 
haktan yana tavır alırken bir kısmı da batıldan 
yana olmuştur.13 

25 Ocak devriminden önce her türlü siyasi 
faaliyetten uzak duran bu harekete göre Mısır’da-
ki siyasi düzen, batılı bir sistem olan demokrasiyi 
benimsemektedir. Bu sistem, dinin bazı ilkeleriy-
le ters düşmektedir ve ayrıca İslam’ın ilkelerinden 
çok uzak bir şekilde batı kültürünün bir ürünü-
dür. Bundan dolayı da demokrasi, İslam’daki şurâ 
prensibinin alternatifi değildir. Demokrasi’nin 
uygulanması halinde İslam devletinin başına 
Müslüman olmayan birinin veya bir kadının ya 
da açıkça dine düşman olan birinin gelme ihti-
mali vardır ki bunların hiçbiri kabul edilemez. 
Daha sonraki gelişmeler doğrultusunda bu ko-
nudaki görüşlerini yumuşatan İskenderiye Selefî-
leri, demokratik bir düzene kapı aralamışlardır. 
Onlara göre batıl olan bir şeyi kabul etmemek 
veya münker olan bir fiile iştirak etmemek şartıy-
la İslam şeriatını tatbik etmek için demokrasi bir 
yöntem olarak kullanılabilir.14 

Hüsnü Mübarek döneminde Müslüman 
Kardeşlerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği ve ba-

13. Salahuddin Hasan, Haritatu’t-Teyyarati’s-Selefiyye 
fi Mısr, http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/
salafists/113039-2010-03-09%2014-32-04.html

14. Ali Abdulâl, age., s.55.
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şarılı olduğu öğrenci birlikleri, sendika, baro, oda 
gibi seçimlerde, bu kurumların yasa yapma yetkisi 
bulunmadığından dolayı onlara destek vermede 
bir sakınca görmemişlerdir. Parlamento seçimle-
rinde ise aynı bakış açısını sürdürme konusunda 
kendi içlerinde bir birliktelik oluşturamamışlar-
dır. Ancak 25 Ocak devriminden hemen sonra 
hızlı bir şekilde partileşerek Mısır siyaset hayatı-
nın önemli bir aktörü haline gelmiştir. 

İskenderiye kökenli bu selefîlerin ortak 
havzasından gelmekle birlikte bazı konularda 
onlardan ayrışan daha çok Kahire merkezli olan 
ve kendilerine “Selefiyyetu’l-Harekiyye” denilen 
akımı da bu gurup içinde değerlendirmek müm-
kündür.15 Bu akım, İskenderiye ekolünden farklı 
olarak yöneticiler hakkındaki görüşlerini daha 
açık ve daha sert bir şekilde dile getirirler. Onla-
ra göre Allah’ın indirdiği ahkamla hükmetmeyen 
iktidarların sadece kafir olduklarını kabul etmek 
yetmez, apaçık bir şekilde onların küfrünü ilan 
etmek de gerekir. Onlara göre İslam toplumla-
rında İslam’a aykırı olan kılık kıyafetler ile gü-
nah kapsamında olan diğer davranışlar cahiliye 
adetidir. Şeriata herhangi bir şey eklemek veya 
çıkarmak küfürdür.  Parlamentolarda yer almak 
da onlara göre haramdır. Çünkü parlamentolar, 
Allah’ın şeriatının dışındaki hükümlere başvur-
makta ve ortaya koydukları anayasayı dinin üze-
rinde tutmakradırlar. 

Bu selefî ekol, diğer selefî gurupları da bazı 
konularda sert bir şekilde eleştirirler. Onlara göre 
diğer selefî guruplardan bazıları günah kavramı 
konusunda gevşek davranmışlar ve küfür kavra-
mını dini yalanlamak veya inkar etmekle sınır-
landırmışlardır. Bundan dolayı da onları “çağın 
mürciesi” olarak değerlendirirler. Eylemi ön plana 
çıkaran bu selefî gurup, ümmeti daha fazla fırka-
lara ayırmamak için kendilerine özgü bir cemaat 
kurmayı kabul etmemekte, kendi taraftarlarını 
üzerinde birleştikleri konularda sahada faaliyet 
gösteren diğer cemaatlerle beraber çalışmaya teş-

15. Abdulmün’im Münîb, Delilu’l-Harekati’l-İslamiyyeti’l-Mısriyye, 
(Mektebetu Medbûlî, Kahire:2010), s. 131.

vik etmektedir. Bundan dolayı da İslam devleti 
kurmayı veya hilafet devletini yeniden tesis etme-
yi isteyen diğer örgüt ve cemaatlerle beraber ha-
reket etmeyi prensip olarak reddetmemektedir.16

3. CEMAATTEN SİYASÎ 
PARTİYE DÖNÜŞEN 
SELEFÎLER
Tunus’ta başlayan ve kısa bir süre içerisinde Mısır, 
Libya ve Suriye’de devam eden Arap devrimleriy-
le birlikte Arap dünyasındaki tüm siyasî ve fikrî 
hareketler yeni bir durumla karşı karşıya kaldılar. 
Bu hareketler içerisinde yeni sürece en hazırlıksız 
bir şekilde yakalanan, kısa bir bocalamanın ar-
dından hızla toparlanan dinî gurupların başın-
da selefî hareketler gelmektedir. Siyasî ve sosyal 
olaylara ilişkin bakış açıları çok net olmayan, ön-
ceden genel teorik çerçevesi belirlenmemiş ve du-
ruma göre yaşayan önderlerinden aldıkları “fetva” 
ile hareket eden selefî hareketler, daha önceleri 
karşı çıktıkları ve bazen de “din dışı” gördükleri 
siyasal katılım sürecine kurdukları değişik siyasî 
partiler şemsiyesi altında bir araya geldiler. 

Daha önceleri çoğunlukla “geleneksel/ilmi” 
veya “eylem ve hareket” kategorisinde değerlen-
dirilen bu hareketler “politik ve modern” bir ka-
raktere büründü. Selefîlerin siyasî parti şemsiyesi 
altında bir araya geliş sürecini değerlendirmeden 
önce onların politik serüvenlerinin başlangıcı olan 
25 Ocak 2011 Mısır devrimini başlatan olaylar 
karşısındaki tutumlarını incelemek gerekir.  

3.1. 25 Ocak Devrimi ve Selefî 
Hareketler
25 Ocak 2011 yılında Mısır’da gerçekleşen halk 
hareketleri Selefî guruplar üzerinde de etkili ol-
muş ve onların siyasi ve sosyal olaylar hakkındaki 
geleneksel fikirleri büyük bir değişime uğramış-
tır. Hüsnü Mübarek’in görevini terk etmek zo-
runda kaldığı olaylar başlayınca Mısır’daki selefî 

16. Salahuddin Hasan, agm. 
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hareketler ve herhangi bir selefî guruba mensup 
olmamakla birlikte selefî kimlikleriyle bilinen 
bağımsız kişiler bu olaylar karşısında birbirinden 
farklı tavır ve tutum sergilemişlerdir. Onların bu 
tavır ve tutumlarını şöyle sıralamak mümkündür. 

Destekleyenler ve aktif olarak katılanlar: 
Kahire selefileri veya daha önceleri cihadcı ya da 
eylemci selefiler olarak bilinen guruplar, 25 Ocak 
devrimini destekleyen ve devrime giden sürecin 
içinde aktif olarak yer almışlardır. Şeyh Muham-
med Abdulmaksud, Şeyh Neş’et Ahmed ve Şeyh 
Fevzî Saîd gibi bu ekolün önde gelen liderleri 
Tahrir Meydanı’ndaki gösterilere katılarak dev-
rim sürecine destek vermişler ve orada yaptıkları 
konuşmalarla göstericiler üzerinde etkili olmuş-
lardır. Kahire ve İskenderiye başta olmak üzere 
Mısır’ın tüm büyük kentlerinde yapılan gösterile-
re katılarak destek veren bu selefî guruplar zaman 
zaman bağımsız mitingler yapmalarına rağmen 
Hüsnü Mübarek karşıtı diğer liberal veya mil-
liyetçi muhalif çevrelerle bir araya gelerek ortak 
bazı konularda ortak hareket etme stratejisi izle-
mişlerdir. Kahire selefîlerinin başlatmış olduğu bu 
destek kampanyası kısa süre içerisinde bazı Ezher 
hocalarının ve İskenderiye selefîlerinin katılımıyla 
bir platforma dönüşmüştür. “Hey’etu’ş-şer’iyye li 
himayeti’l-hukuk ve’l-hürriyati’l-meşrua” (Hu-
kuku Koruma ve Meşru Özgürlükleri Savunma 
Heyeti)  ismini alan bu platform, bildiriler yayın-
layarak kitlesel gösterilere destek olmuş ve hal-
kın meşru taleplerinin karşılanması, anayasadaki 
ikinci maddeye17 dokunulmaması, gösterilerde 

17. “Devletin dini İslam’dır. Arapça resmi dildir. İslam şeriatının 
ilkeleri yasamanın temel kaynağıdır.”

taşkınlık yapılmaması ve kamu mallarına zarar 
verilmemesi şeklindeki uyarıları dile getirmiştir. 

Açıkça karşı çıkanlar:  Kitlesel gösterile-
rin başlamasıyla birlikte siyasi ve sosyal konulara 
bigâne kalmayan selefîlerin tabanı sokağa çıkınca 
bazı selefî önderler “ulu’lemre itaat” ilkesinden 
hareketle bunu önlemeye çalışmışlardır. Daha 
çok “Cemaatu ensaru’s-sünne” grubundan olan 
bu selefilerden Şeyh Mahmud Mısrî, Şeyh Mus-
tafa Adevî ve Şeyh Muhammed Hüseyin Yakup 
gibi hatipler, yaptıkları televizyon konuşmaların-
da söz konusu gösterilere katılmanın meşru olma-
dığını söyleyerek başlayan devrim sürecine karşı 
çıkmışlar ve statükonun yanında yer almışlardır. 
Yaptıkları açıklamalarda bazı ayet ve fitneyle ilgili 
hadisleri okuyarak göstericilerin meydanları terk 
etmelerini, evlerine dönmelerini, mescitlere gide-
rek dua ve istiğfarda bulunmalarını, “mefsedet”i 
(bozgunculuğu, fesat ve fitneyi) önleme adına 
suskun kalmalarını ve eylemde bulunmamalarını 
öğütleyen bu selefî liderler, toplum üzerinde faz-
la etkili olamamışlar ve bu konumlarında yalnız 
kalmışlardır.  Bu tür selefiler, Hüsnü Mübarek’in 
artan kitlesel olaylar üzerine yetkilerini devretti-
ğini açıklamak zorunda kalmasının ardından ya-
yınladığı bir bildiride gösterilerin ve yöneticiye 
karşı çıkmanın haram olduğunu dile getirmiştir.   

İkircikli tavır takınanlar: Selefîler içinde 
çok güçlü ve önemli bir yeri olan İskenderiye 
Selefîleri, Müslüman Kardeşler hareketi gibi ör-
gütlü bir liderlik yapısına karşı çıkmakla beraber 
sosyal ve kültürel faaliyetlerde kendi aralarında 
organize olmuş bir gruptur. Devrim öncesi, dev-
rimi başlatan süreç ve sonrasında olayların geli-
şimine göre hareket ederek hadiselerin sonuçları 
üzerinden bir tavır sergilemeye çalışan İskende-
riye Selefîleri, söylemleriyle pragmatik davran-
mışlardır. 25 Ocak gösterileri için sosyal payla-
şım ağları üzerinden çağrı yapılınca İskenderiye 
Selefîlerinin etkili liderlerinden biri olan Yasir 
Burhamî, “dinimize olan bağlılığımız, ülkemize 
karşı duyduğumuz sorumluluk duygumuz, ülke 
menfaatleri konusundaki hassasiyetimiz, içinde 

Selefî hareketler, daha önceleri karşı çıktıkları 
ve bazen de “din dışı” gördükleri siyasal 

katılım sürecine kurdukları değişik siyasî 
partiler şemsiyesi altında bir araya geldiler.
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geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte ülkenin 
ve vatandaşların güvenliğini öncelememiz ve her 
şeyin üstünde tutmamız, aramıza fitne yaymak 
isteyen düşmanların arzularını yok etme çabamız 
adına 25 Ocak gösterilerine katılmayacağız”18 
açıklamasında bulunmuştur. 

Başta Tahrir olmak üzere Mısır’ın tüm mey-
danlarında başlayan gösterilerle birlikte emniyet 
güçlerinin sahadan çekilmesi beraberinde çapul-
culuk olaylarını getirmiş ve İskenderiye Selefîleri, 
devrim sürecine katılan diğer guruplar gibi açık-
lamalar yaparak bu olayları kınamıştır. Yeni bir 
sürecin başlamakta olduğunu gören İskenderiye 
Selefîleri zaman içinde hadiselerin gelişimine uy-
gun bir şekilde davranarak siyasi pozisyonlarını 
değiştirmişler ve bunu da ictihad farklılığından 
kaynaklandığını, yapılan her ictihadda hata payı 
bulunduğunu söyleyerek varlık göstermeye çalış-
mışlardır. Devrim sürecindeki gösteriler karşısın-
da net bir tavır takınmayan İskenderiye Selefîleri 
daha sonraki dönemlerde başlayan anayasa gibi 
tartışmalarda aktif bir şekilde yer alarak görüşle-
rini dile getirmişler ve hızla partileşerek siyasette-
ki yerlerini almışlardır.

3.2. Selefî Hareketlerin Partileşmesi 
Arap devrimlerinden sonra meydana gelen fikrî 
ve siyasî değişimlerden en fazla etkilenen kesim 
selefîler olmuştur. Fikrî ve siyasî konularla fazla 
ilgilenmeyen geleneksel selefîlik özellikle Mısır’da 
yaşanan değişimle birlikte kendisini siyasetin 
merkezinde bulmuştur. Hem kurumsallaşmış 
selefîlik hem de karizmatik şahsiyetler merkezli 
selefîlik bu yeni dönemle birlikte daha önceleri 
fazla ilgilenmedikleri ve içinde yer almadıkları 
siyaset arenasında örgütlenme ve partileşme süre-
cine girmişlerdir. Yukarıdaki tasniflerden de anla-
şılacağı üzere, kendi aralarında homojen bir yapı 
arz etmeyen selefîler siyasete girerken tek parti 
çatısı altında bir araya gelemedikleri için farklı 
siyasî partiler kurup siyaset yapmaya başlamışlar-

18. http://www.salafvoice.com/article.php?a=5115

dır. Selefîlerin kurduğu her bir siyasî parti aynı 
zamanda onların içinde bulundukları selefî eğili-
min bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Demok-
rasi ve siyasî parti konularında devrim öncesinde 
ve esnasında çok katı fikirleri olan İskenderiye 
Selefîleri, yaptıkları açıklamalarla demokrasiyi ta-
mamen reddetmişlerdir. Selefî Davet de denilen 
bu akımın resmi sözcülerinden Şeyh Abdülmü-
nim Şehhat, “Biz yalnızca demokrasi haramdır 
demiyoruz, aynı zamanda demokrasi küfürdür de 
diyoruz”19 ve “Demokrasi dini, hayattan ayıran 
laikliğin bir şubesidir. İslamcılar demokrasiyi ister 
kullansınlar ister kullanmasınlar demokrasi şer’an 
kabul edilemez”20 açıklamalarını yapmıştır. Ancak 
devrim sonrası Mısır’da yapılan Anayasa referan-
dumuyla birlikte siyasi parti kurmanın önündeki 
engeller kaldırılınca başta bu açıklamaları yapan 
selefiler olmak üzere tüm kesimler hızla parti-
leşmişlerdir.  25 Ocak 2011 devriminden sonra 
Mısır’da yapılan parlamento ve senato seçimlerine 
üç farklı parti çatısı altında giren selefîler, sonraki 
süreçte de yeni partiler kurarak bu farklılıklarını 
korumuşlardır. Devrim sonrası Mısır’da selefîler 
tarafından kurulan siyasî partiler şunlardır. 

Hizbu’n-Nûr (Nur Partisi): İskenderiye 
kökenli selefilerin siyasi kolu olarak tanınan Nur 
Partisi, 25 Ocak devriminden sonra kurulan bir 
partidir. Farklı eğilimlere sahip olan İskenderiye 
selefileri bu parti ile birlikte siyasal hayata katıl-
mışlardır. Partinin kuruluş çalışmalarından itiba-
ren farklı eğilimde bulunan selefî liderler arasında 
görüş ayrılıkları kendini göstermiştir. Demokrasi 
ve siyasal katılımın gayr-ı meşru olduğu hakkın-
da dinî referanslar ileri sürerek açıklamalarda bu-
lunan selefî liderlerin çok kısa bir süre içinde bu 
görüşlerinden vazgeçmiş gibi görünmeleri hem 
parti dışı hem de parti içi tartışmaları beraberin-
de getirmiştir. Selefî liderler ile Nur Partisi yöne-
ticileri, parti dışından gelen “tutarsız, pragmatik, 
ilkesiz” gibi suçlamalara ve parti içinde yapılan 

19. http://www.youtube.com/watch?v=4kFirseQTQE&noredirect=1

20. Nevaf b. Abdurrahman el Kadimî, el-İslamiyyun ve rebiu’s-Sevrat, 
(Merkezu’l-Arabî li’l-Ebhas ve dırasati’s-siyasiyye, Katar-2012), s. 47. 
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“meşruiyet” tartışmalarına cevap vererek sürekli 
savunma konumunda kalmıştır. 

Tüm bu tartışmalara rağmen Nur Partisi, 
Mısır’ın varoşlarında ve kırsal kesiminde yıllar-
ca etkili olmuş Selefî söylemin rüzgârını arkasına 
alarak en büyük selefî parti olma başarısını gös-
termiştir. 2011 yılının sonlarında yapılan parla-
mento seçimlerinde ise diğer iki selefi partiyle 
yaptığı ittifakla girmiş ve 123 milletvekili elde 
edip parlamentoda yüzde 24 oranında temsil 
gücü kazanarak Mısır’ın ikinci büyük partisi ko-
numuna yükselmiştir. Seçimlerden sonra kendi-
siyle ittifak ettiği diğer iki selefî parti mensubu 
milletvekillerinin kendi parti çatıları altında si-
yaset yapmaya başlamasıyla birlikte milletvekili 
sayısı 108 olan Nur Partisi, parti içi tartışmaların 
odağında yer almıştır. Bir tıp doktoru olan par-
ti başkanı İmad Abdulgaffur’un parti kongresini 
erteleme çabalarına rağmen kongrenin  toplan-
ması ve başkanı etkisiz bir konuma düşürmesi, 
bu tür tartışmalara bir örnektir.21 

Parlamento seçimlerine katılma kararından 
sonra Nur Partisi’nin aday listelerinde toplam 15 
kadın adaya yer vermesi de selefîler içinde büyük 
bir tartışmaya yol açmıştır. Bunun üzerine Parti 
yönetimi kadın adayların listelerin son sıraları-
na yerleştirildiğini ve propaganda afişlerinde bu 
adayların resimlerinin kullanılmayacağını, onun 
yerine gül resmi kullanılacağını açıklamak zo-
runda kalmıştır.22 Seçim süreci sonrasında oluşan 
parlamentoya milletvekili olarak giren millet-
vekilleri de sürekli birbiriyle çelişen açıklamalar 
yaparak parti adına kararlı ve sürdürebilir bir po-
litika üretememişlerdir. 

Parti içinde kendilerine “Nur Partisi Islah 
Cephesi” adını veren reformist bir grup, parti 
idaresinin “Selefî Davet” ile yollarını ayırması ge-
rektiğini dile getirerek cemaat-parti tartışmasını 
ilerletmiştir. Bu tartışmalar sonucunda partide 

21. http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=786801&SecID
=65&IssueID=0#.UmuKteJrPmQ
22. Ahmed Zağlûl, el İslamiyyûn ve’s-Sevra, (Evrak li’n-Neşr ve’t-
Tevz’i, Kahire:2012), s. 101.

iki farklı eğilim ortaya çıkmış ve her eğilim ken-
disi için bir lider tayin ederek partinin çift başlı-
lıkla kongreye gitmesinin yolunu açmıştır. Selefî 
Davet’in ileri gelenlerin devreye girerek geçici de 
olsa sorunları dondurmaya çalışmasına rağmen 
Nur Partisi’nin ilk kurucu başkanı olan İmad 
Abdulgaffur ekibiyle birlikte partiden ayrılmış ve 
Hizbu’l-Vatan ismiyle yeni bir parti kurmuştur. 
Nur Partisi’nin başına da daha önce parti içinde-
ki ıslahatçılara karşı gelenekçilerin başını çeken 
Yunus Mahyun getirilmiştir. Selefî Davet adına 
yapılan açıklamayla da Nur Partisi’nden başka 
kendilerini siyaseten temsil eden hiçbir partinin 
olmadığı vurgulanarak yeni kurulan partiye me-
safeli bir tutum sergilenmiştir.23 

Programında Mısır’ın sorunlarına ilişkin ba-
kış açılarını kapsamlı bir şekilde dile getiren Nur 
Partisi, devrim sonrası Mısır’ın en önemli sorun-
larının siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında 
olduğunu belirtmiş; ancak “kimlik ve din” ko-
nusundaki söylemleriyle dikkat çekmiştir. Buna 
göre Parti gelenek ile çağdaşlığı bir arada tutan 
medenî ve gelişmiş bir devletin inşasını hedefle-
mektedir. Mısır’ın kimliği Arap-İslam kimliğidir. 
Mısır Anayasasında bulunan ikinci madde oldu-
ğu gibi korunmalı ve İslam Şeriatı Mısır’a hük-
medecek olan siyasi sistemin en yüce dayanağı 
olarak tüm siyasî, ekonomik, hukukî ve sosyal 
düzenlemelerin genel çerçevesini belirlemelidir. 
İslam şeriatının prensiplerinin anayasanın temel 
dayanağı olması ilkesi Mısır’da yaşayan Kıptîlerin 
dini özgürlüklerini de içerir.24

Nur Partisi, 2012 yılında yapılan Cumhur-
başkanlığı seçimlerinin ilk turunda kendilerine 
yakın gördükleri Hazım Salah Ebu İsmail’in aday-
lığının Yüksek Askeri Konsey tarafından veto edil-
mesi üzerine daha önceleri Müslüman Kardeşler 
hareketinden ayrılmış bulunan Abdülmünim Ebu 
Futuh’u desteklemişlerdir. Cumhurbaşkanlığı se-

23. http://www.shorouknews.com/news/view.
aspx?cdate=31122012&id=ff819e94-715d-4175-84b1-
85417419ed18

24. http://www.alnourparty.com/page/program_culture
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çimlerinin ikinci turunda Müslüman Kardeşlerin 
adayı Muhammed Mürsi’yi desteklemişlerdir. 

Nur Partisi, gerek Anayasa yapım sürecinde 
gerekse sık sık yapmış olduğu açıklamalarla Mı-
sır’daki liberal ve Kıptî kesimlerin eleştiri odağın-
da olmuştur. 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan 
ve ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk sivil 
cumhurbaşkanı Muhammed Mürsi’yi devirerek 
Anayasayı askıya alan askerî darbeyi destekleyen 
Nur Partisi, kitlesel desteğini zayıflatmıştır. 

Hizbu’l-Bina ve’t-Tenmiye (İnşa ve Kal-
kınma Partisi): Mısır’da İslami camia içinde 
önemli bir yeri olan ve Enver Sedat suikastından 
sorumlu tutulan “el-Cemaatu’l-İslamiyye” isimli 
gurup, 25 Ocak devriminde aktif olarak rol almış 
ve yeni süreci desteklemiştir. Müslüman Kardeş-
ler hareketinden daha çok selefî akımlara yakın-
lıklarıyla bilindiği için “selefî kökenli” partiler 
arasında zikredilmektedir. “Cemaatu İslamiyye” 
liderleri, 1990’lı yılların sonlarında hapishanede 
bir özeleştiri sürecine girmiş ve şiddetin her tür-
lüsünü reddettiklerini kamuoyuna açıklamıştır. 

Enver Sedat suikastından hüküm giyen ve 
devrim sürecinde serbest kalan Abbud Zumur ve 
kardeşi Tarık Zumur, Saffet Abdulğani ve Eşref 
Tevfik gibi “Cemaatu İslamiyye”nin önde gelen 
şahsiyetleri tarafından kurulan parti, “inşa, kal-
kınma, İslam şeriatı, siyasal özgürlük ve sosyal 
adalet” sloganıyla kendisini tanımlamıştır. Nur 
ve Asalet partileriyle birlikte içinde yer aldıkları 
“İslamî blok” birliğinin kurulmasında öncülük 
yapmıştır.25 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk 
turunda Ebu Futuh’u destekleyeceklerini, ancak 
Muhammed Mürsi’ye de destek verecek olan 
mensuplarına karışmayacaklarını belirtmişlerdir. 

“Halk, rejimin düşmesini istiyor” sloganıyla 
ortaya çıkan Mısırlıların duasının kabul edilme-
si sonucu devrimin gerçekleştiğini ve baskı, zu-
lüm ve diktatörlük düzeninin sona erdiğini dile 
getiren İnşa ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları, 
Mısır’a karşı vatan borçlarını ödemek ve Mı-

25. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=518618&SecID=
65&IssueID=0#.Um4k2OI5nmQ

sır’ın kalkınma yürüyüşüne katkıda bulunmak 
amacıyla yola çıktıklarını söylemişlerdir. Parti 
kuruluş bildirgesine göre partinin amacı “par-
ti kurucuları, önce Allah’ın rızasını elde etmek, 
sonra da ülkenin ve vatandaşların dünya ve ahret 
saadetini sağlayacak olan menfaatlerini gerçekleş-
tirmek ve Mısır’ın gelişmiş toplumların öncüsü 
olan konumuna hazırlamak” şeklinde belirtilmiş-
tir. Mısır’ın Arap ve İslam kimliğini muhafaza 
ederek bunun önündeki engellere karşı koymak, 
her türlü batılılaştırma girişimlerine engel olarak 
değerlerin ve ahlakın erozyonuna karşı mücadele 
etmek, hiçbir siyasi akımı veya toplumsal kesimi 
dışlamayacak hukuki, anayasal ve siyasal ıslahatı 
gerçekleştirmek, tüm vatandaşların haklarını ko-
ruyacak Mısırlı olmayan yabancıların güvenliğini 
temin edecek, eşitlik, özgürlük, adalet ve çoğul-
culuk ilkeler üzerinde yeni Mısır’ın inşası için 
çalışmak gibi hususlar partinin amaçları arasında 
yer almaktadır. 26  

İnşa ve Kalkınma Partisi, 3 Temmuz askeri 
darbesine karşı çıkmış ve Mısır’ın tüm bölgelerinde 
yapılan darbe karşıtı gösteriler arasında yer almıştır. 

Hizbu’l-Fadîle (Fazilet Partisi): 2011 yı-
lında kurulan ve selefî kimliğiyle bilinen ilk parti 
olma özelliğini taşıyan Fazilet Partisi, “İslam Şeri-
atının ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde adalet ve 
eşitlik değerlerini yaygınlaştırmak, bütün alan-
larda Mısır’ın liderlik konumunu yeniden sağ-
lamak isteyen parti” sloganıyla ortaya çıkmıştır. 
Kuruluşundan kısa bir süre sonra başlayan parla-
mento seçimlerine hazırlıklarını tamamlamadığı 
gerekçesiyle katılmayacağını söyleyen partinin 
kurucuları Mahmud Muhammed Bedr, Muham-
med Abduh İmam, Halid Said ve selefî hareketin 
önemli öncülerinden biri olan Şeyh Ferhat Ra-
mazan gibi şahsiyetler yer almıştır. Parti başkan-
lığını yapan asker kökenli Adil Abdulmaksud’un 
bazı gerekçeler ileri sürerek ayrılması ve yeni bir 
parti kurma çalışmalarına başlamasıyla birlikte 
parti içi tartışmalar yaşanmıştır. 

26. http://albenaa-tanmea.com/Program.aspx
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“Hep birlikte Mısır’ın ıslahı için” sloganıy-
la yoluna devam eden Fazilet Partisi, anayasanın 
hükümlerine uygun bir şekilde toplumun ve sivil 
kurumların ıslahı için çalışacağını, tüm vatandaş-
ların katılımıyla gerçekleştirilecek olan kalkınma 
projesiyle Mısır’ın Arap İslam dünyasındaki li-
derlik konumuna yeniden kavuşturmayı sağlaya-
cağını, adil bir gelir dağılımını esas alarak ayrım 
yapmadan toplumun tüm fertleri için adalet ve 
eşitliği gerçekleştireceğini, anayasanın belirlediği 
hak ve özgürlükleri tüm bireyler için teminat al-
tına alacağını ve gençlerin önünü açarak onları 
destekleyeceğini belirtmiştir.27 Parti programında 
demokrasinin İslam’daki şura prensibine benze-
diğini, her ikisinin de siyasi birer yorum olarak 
halkın yönetimdeki önceliğini ortaya koyduğu-
nu, siyasal iktidarın ancak halkın seçimi ve irade-
si sonucu meşru olacağını belirterek demokrasi 
konusunda yapılan teoljik tartışmalar karşısında-
ki tavrını ortaya koymuştur.28 

Diğer selefî kökenli partiler gibi Fazilet par-
tisi de başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin 
kurulması için tüm Mısırlıların Filistinlileri des-
teklemesi gerektiğine dile getirmiştir. Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde ilk turda Ebu Futuh’u, 
ikinci turda ise Muhammed Mürsi’yi destekle-
mişlerdir. 3 Temmuz 2013 askeri darbesine de 
karşı çıkan Fazilet Partisi mensupları, yapılan 
darbe karşıtı gösterilerine de destek vermişlerdir. 

Hizbu’l-Asâle (Asâlet Partisi): Fazilet Par-
tisi genel başkanlık görevini bırakan Adil Abdul-
maksud ve arkadaşları tarafından 2011 yılında 
kurulan Asâlet Partisi, selefî eğilimiyle bilinen bir 
diğer partidir. Daha önceleri İçişleri bakanlığın-
da görev yapan, dönemin İçişleri Bakanı Habib 
Adlî’nin yardımcısı bir subay olan Adil Abdul-
maksud, beraber hareket ettiği bazı arkadaşlarıyla 
birlikte başkanı olduğu Fazilet Partisi’ndeki diğer 
yöneticilerin “meşruiyet içinde kalan, hukukun 
üstünlüğüne saygılı, ılımlı selefî İslam yöntemi-

27. http://www.alfadyla.com/aboutus

28. http://www.alfadyla.com/program

ni benimseyen bir konumdan uzaklaşarak hem 
İslami faaliyetlere hem de genel menfaatlere zarar 
verecek aşırı sert fikirlere meyleden bir komplo-
nun içinde olduklarını” söyleyerek kesin olarak 
partiyle tüm ilişkilerini kopardığını belirtmiştir.29

“Köklü geleneğin prensipleriyle çağdaş bir 
bakış açısı” ilkesiyle ortaya çıkan Asâlet Partisi, 25 
Ocak devrimini Mısır halkının asîl duruşuna bağ-
layarak Mısır’ın, yakın tarihinde yanlış yönetilerek 
fıtratından uzaklaştırıldığını, rüşvet ve yolsuzluğun 
yaygınlaştığını dile getirmiştir. Parti programında 
Şeriatın anayasanın temel kaynağı olduğunu, hal-
kın tüm kesimleri için adaletin anayasayla teminat 
altına alındığını ve gayr-i müslimlerin kendi özel 
hukuklarını uygulamada özgür olduklarını, ehil 
kadroların işbaşına gelmesi gerektiğini, iktidarın 
seçimlerle el değiştireceğini ve cumhurbaşkanı da-
hil tüm seçilmiş yöneticilerin halka karşı sorumlu 
olduklarını açıklamıştır.30 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday ola-
rak emekli büyükelçi olan Abdullah Aşal’ı gös-
termiş; ancak İslamcıların oylarının bölüneceği 
endişesiyle aday, Muhammed Mürsi lehine ya-
rıştan çekilince Asâle Partisi, bu seçimlerin her 
iki turunda da Mürsi’yi destekleyerek diğer selefî 
kökenli partilerden farklı bir politika izlemiştir. 
2013 yılında parti içinde yaşanan tartışmalar so-
nucunda liderlik için yeniden seçim yapılmış ve 
İhab Şeyhâ, partililerin büyük desteğini alarak 
başkan seçilmiştir. 

Askeri darbeye karşı çıkan parti mensupları 
yapılan darbe karşıtı gösteriler içinde yer almış-
lardır. Darbe yönetiminin Mısırlıların yüzde 65 
oyuyla kabul edilen anayasayı ilga etmesi Asâlet 
Partisi tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir. 
Darbe yönetimi tarafından yeni bir anayasa yap-
maları için atadığı 50 kişilik komisyona karşı da 
sert bir şekilde muhalefet eden parti yönetimi, 
askıya alınan anayasaya sahip çıkmış, darbecile-
rin bu anayasayı rafa kaldırarak kendilerine meş-

29. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=452334#.
Um5PFeI5nmQ

30. http://www.alasalah.org/files/alasalah%20party.pdf
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ruiyet devşirmek istediklerini ve cuntanın atadığı 
komisyonda yer alanları da darbeciler lehine hır-
sızlık yapmakla suçlamıştır.31 

Asâle Partis’inin kurucu lideri olan Adil 
Abdulmaksud’un kardeşi ve partiye yakınlığıyla 
bilinen Şeyh Muhammed Abdulmaksud Mısır 
selefîleri üzerinde etkili bir şahsiyet olarak darbe 
karşıtı gösterilerin sembolü haline gelen Rabia 
Meydanı’nda göstericilere seslenerek darbecile-
ri sert bir dille eleştirmiştir. Onun bu tavrı aynı 
zamanda partinin de darbe karşıtı politikası üze-
rinde etkili olmuştur. Asâlet Partisi, darbe sonra-
sında kurulan ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mürsi’ye sahip çıkarak yapılan darbe 
karşıtı gösterileri organize eden “Darbeye Karşı 
Milli İtifak” içinde yer almıştır.  

Hizbu’l-Vatan (Vatan Partisi): Başta İsken-
deriye olmak üzere Mısır’ın diğer Selefî akımla-
rının kendi aralarındaki görüş ayrılıkları onların 
siyasi kolu olan Nur Partisi’ne de yansımış ve par-
ti içi derin tartışmalar istifalarla sonuçlanmıştır. 
Nur Partisi’nin kurucu başkanı olan İmad Ab-
dulgaffur, parti içindeki ıslahatçıların lideri ola-
rak hareket etmiş ve partiden ayrılmak zorunda 
kalmıştır. Parti yönetiminin Selefi cemaatlerin 
yönetiminden bağımsızlaştırma politikasıyla yola 
çıkan İmad Abdulgaffur 2013 yılının başında Va-
tan Partisi’ni kurmuştur. Diğer selefî partiler ile 
Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu olan Hürriyet 
ve Adalet Partisi arasında orta bir yol benimseme-
ye çalışan Abdulgaffur, Muhammed Mürsi tara-
fından Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmiş-
ti. Askeri darbeye kadar bu görevini yürüten Ab-
dulgaffur, darbe yönetimine karşı çıkmış ve parti 
olarak darbe karşıtı gösterilerine destek vermiştir. 

Nur Partisi’nin lideri Yunus Mahyun’un 
darbecileri desteklemesi, liberallerin temsilcisi 
olan Muhammed Baradey ve Kıptilerle birlikte 
darbe koalisyonu içinde yer alması partinin ta-
banında büyük kırılmalara yol açtığından dolayı 
yeni kurulan Vatan Partisi’nin selefileri, temsil 

31. http://www.alasalah.org/show-266.html

bakımından öne geçtiği izlenimi vermektedir. 
Çünkü daha önceleri Nur Partisi’ni destekleyen 
birçok Selefî çevreler darbe karşıtı gösterilerde 
aktif olarak yer almışlardır. Ayrıca darbe yöneti-
mi tarafından yeni bir anayasa yapımı için atanan 
komisyonun daha önceleri selefîlerin yoğun bas-
kıları sonucu anayasada yer alan bazı maddeleri 
yeni anayasada yer vermeyeceklerini belirtmeleri 
parti tabanını rahatsız etmiştir. 

Başta Nur Partisi mensupları olmak üzere 
diğer selefî çevrelerin ilgisine mazhar olan Vatan 
Partisi, askeri darbe sonrası süreçte anayasal du-
rumu savunarak darbe yönetiminin uygulamala-
rına karşı çıkmıştır.32 

4. SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRME
Mısır’ın en eski dinî-sivil yapılanmaları olan 
“Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye” ve “Cemaatu Ensari’s-
Sünneti’l-Muhammediyye” isimli oluşumlar, bu-
günkü Mısır’ın tüm dinî hareketlerine ve cema-
atlere kaynaklık yapmıştır. Müslüman Kardeşler 
hareketinden tüm selefî eğilimli diğer oluşumla-
rın tamamına kadar bütün akımlar, bu iki büyük 
yapının ana havzasından ortaya çıkmıştır. Her iki 
yapının kurucuları ve liderleri Ezher kökenlidir. 
Her ikisi de Mısır’da yaygın olan ve toplumun 
geniş kesimlerini etkileyen geleneksel tarikatla-
ra karşı tavır almıştır. Özellikle de bu tasavvufî 
eğilimli hareketlerle bağlantılı olarak değerlen-
dirilen bidat ve hurafelerle mücadele etmişler-

32. https://www.facebook.com/watanpartyeg

Nur Partisi, Mısır’ın varoşlarında ve kırsal 
kesiminde yıllarca etkili olmuş Selefî 
söylemin rüzgârını arkasına alarak en büyük 
selefî parti olma başarısını göstermiştir.
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dir. Her iki oluşum, dinin bidat ve hurafelerden 
arındırılması, türbelerden medet bekleme, onla-
ra kurban adama ve oralarda namaz kılma gibi 
adetlerle mücadele etme konusunda aynı anlayışı 
benimsemişlerdir. Ancak tarikatları değerlen-
dirmede birbirlerinden farklı bir tavır benimse-
mişlerdir. Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye isimli oluşum, 
tasavvufî yapıların tamamını reddetmemekte, 
bunların içinde sünnete bağlı kalanları olumlu 
görmektedir. Bundan dolayı da Müslüman Kar-
deşler cemaatinin mensuplarıyla daha yakın bir 
ilişki içinde olmuştur.  Cemaatu Ensari’s-Sünne 
isimli yapı ise tasavvuf ve tarikatların tamamıyla 
mücadele etmeyi prensip olarak benimsediği için 
daha çok selefî hareketlerle yakın işbirliği içinde 
olmuş ve bugünkü selefî hareketlerin büyük bir 
kısmı bu yapının içinden çıkmıştır.33 

25 Ocak devriminden sonra hızlı bir şekilde 
örgütlenerek Nur Partisi çatısı altında parlamento 
ve senato seçimlerine giren Selefîler, Ortadoğu’da-
ki siyasi dengeleri altüst eden bir başarı elde ede-
rek Müslüman Kardeşlerin siyasi yapılanmasına 
alternatif bir siyasî güç haline gelmişlerdir. Orta-
ya çıktıkları tarihten itibaren siyasî faaliyetlerden 
uzak duran, hatta demokrasi ve seçimleri İslam 
açısından meşru görmeyen, kendileriyle Müslü-
man Kardeşler hareketi arasındaki temel çelişkinin 
Müslüman Kardeşler’in demokrasiye ve parlamen-
toya sıcak bakmak olduğunu söyleyen Selefî olu-
şumların siyaset dünyasına atılarak partileşmeleri 
ve seçimlere katılmaları onları hazırlıksız oldukları 
bir mecranın içine sürüklemiştir. Siyasete dair te-
orileriyle siyaset pratikleri arasında bocalayan Se-
lefî akımlar, ülkeyi ilgilendiren tüm siyasî, sosyal 
ve ekonomik sorunları karşısında teorik düzeyde 
de olsa bir çözüm üretemedikleri gibi her ortaya 
çıkan sorun karşısında bölünmekten kendilerini 
kurtaramamışlardır. Kısa dönemlik parlamento 
çalışmalarında yaptıkları açıklamalarla ve faaliyet-
lerle siyasete hazır olmadıklarını göstermişlerdir. 

Selefîler, 2012 yılında kurulan Anayasa 
Yapım Komisyonu’nda yer almışlar ve referan-

33. Abdulmün’im Münîb, Delilu’l-Harekati’l-İslamiyyeti’l-Mısriyye, 
(Mektebetu Medbûlî, Kahire:2010), s. 49-55.

dumla kabul edilerek 25 Aralık 2012 tarihinde 
yürürlüğe giren ancak 3 Temmuz 2013 yılında 
yapılan askeri darbeyle askıya alınan Anayasa 
metninde bazı maddelerin yer almasında büyük 
uğraşlar vermişlerdir. Daha önceki Anayasa’da 
da yer alan ve yeni Anayasa metnine olduğu gibi 
alınan “Devletin dini İslam’dır, resmi dili Arap-
çadır, İslam şeriatının prensipleri yasamanın te-
mel kaynağıdır.”34 şeklindeki ikinci madde üze-
rinde yoğun tartışmalar yaşanmıştır.  Selefîler, bu 
maddenin muğlak olduğunu, farklı şekillerdeki 
yorumlara açık olduğunu, dolayısıyla bu mad-
denin yeni bir maddeyle açıklanması gerektiği 
konusunda ısrarcı olmuşlar ve aynı komisyon-
da yer alan liberal, sol ve Kıptî kesimin temsil-
cileriyle sert bir mücadele içine girmişlerdir. Bu 
kesimlerin komisyonu terk etmesi ve Selefîlerin 
yoğun baskısı sonucu yeni yapılan anayasada 219 
nolu ek maddeye yer verilmiştir. Bu madde, ikin-
ci maddeyi “İslam şeriatının prensipleri; (İslam 
şeriatının) küllî delillerini, usûlî ve fıkhî kaide-
lerini, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezheplerinin 
muteber kaynaklarını kapsar” şeklindeki açıkla-
mayla yorumlamaktadır. Aynı Selefî gurupların 
siyasal temsilcisi olan Nur Partisi, Anayasa’nın bu 
maddesindeki ısrarlı tutumu sonucu anayasa ko-
misyonunu terk eden liberal ve Kıptîlerin temsil-
cileriyle Askeri cuntanın yanında yer almakta ve 
darbeye destek vermekte bir sakınca görmeyerek 
ilkesiz bir politika benimsemiştir.   

Arap İslam dünyasında cemaatten siyasi 
partiye dönüşüm meselesi sadece selefî grupların 
problemi olmayıp diğer İslamî cemaatleri de et-
kileyen bir sorundur. Arap devrimlerinden son-
ra legal siyaset yapma imkanı bulan Müslüman 
Kardeşler ve Nahda gibi diğer İslamî hareketler 
demokrasi ve parlamento konusunda zaman için-
de yaptığı teorik tartışmalarla güçlü bir literatür 
ve belirgin bir bakış açısı oluşturduğu için pra-
tik siyaset yapma konusunda Selefîlere göre daha 
avantajlı bir konumda olduklarını göstermişler-
dir. Ancak Selefî hareketler “fetva” ile “politika” 

34. Dusturu Cumhuriyyeti Mısr el Arabiyye, Metabiu’l-Hey’eti’l-
Amme li’l-İsti’lâm’at, Kahire-2012.
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arasında ortaya çıkan uçurumu kapatmakta ve 
politik her tutumu dinî referanslardan hareketle 
temellendirme konusunda bir sorun yaşamakta-
dır. Bundan dolayı da her ortaya çıkan ve aktif 
siyasetle politik bir duruş sergilenmesi gereken 
sosyal, ekonomik ve benzeri konularda parti 
kimliğiyle yapılan açıklamalar cemaat kimliğiyle 
eleştiriye uğramaktan kurtulamamıştır. Mesela 
kadınların sosyal hayattaki yeri, parti çalışmala-
rına katılıp katılamayacağı, hatta aday gösterilip 
gösterilemeyeceği, uluslararası para fonlarından 
faizli kredi alınıp alınmayacağı gibi birçok konu-
da parti adına yapılan açıklamalar cemaat adına 
yapılan açıklamalarla eleştirilmiştir.

Selefî hareketler, siyasallaşma sürecinde bu-
lundukları ülkelerde kendi toplumlarıyla ilgili ka-
rarlarda nasıl bir yol izleyecekleri, ülkelerinin dış 
politikalarında nasıl bir politika belirleyecekleri ve 
diğer İslamî hareketlerin siyasal kolları olan parti-
lerle nasıl bir ilişki içinde olacakları konuları hak-
kında Mısır’da 3 Temmuz 2013 tarihinde yaşanan 
askeri darbe iyi bir gözlem imkânı sunmuştur. 

Muhammed Mürsî’nin cumhurbaşkanı se-
çildikten sonra kısa bir süre sonra yetkilerini kı-
sıtlayan Anayasa hükmündeki kararnameyi iptal 
edip 25 Ocak devriminden itibaren ülkeyi fiilen 
yöneten Yüksek Askeri Konsey’in başkanı dahil 
birçok üyesini emekliye sevk etmesi seçimlerden 
ümidini kesmiş çevrelerin muhalefetini sokak si-
yasetine doğru sürüklemiştir. Daha önceleri Mür-
sî’nin ordunun vesayetinden kurtulamadığını 
söyleyen bu çevreler, sivil siyaset adına alınmış bu 
kararı desteklemek yerine ona muhalefet etme ve 
bu muhalefetini sokak eylemleriyle ortaya koyma 
yoluna başvurmuştur. “Temerrüd Hareketi” çatı-
sı altında örgütlenen muhalefet 30 Haziran 2013 
yılında Tahrir Meydanı’nda düzenlediği mitingle 
ülkeyi yeni bir kaosun eşiğine getirmiş ve ordunun 
desteğini alarak sivil siyasete bir askeri darbe yapıl-
masının meşru zeminini oluşturmuştur. 

Nur Partisi’nin yöneticileri, askeri darbenin 
yanında yer alarak ordu tarafından hazırlanan yol 
haritasını kabul ettiğini açıklayarak daha önce ak-
tif olarak içinde yer almadığı Temerrüd hareketiyle 

aynı kulvara düşmüştür. Anayasa’yı askıya alarak 
seçimle işbaşına gelen Mısır’ın ilk sivil cumhurbaş-
kanını deviren 3 Temmuz Askeri darbesini yapan 
cuntanın lideri Abdulfettah Sisî’nin hemen arka-
sında yer alan Nur Partisi’nin lideri Yunus Mah-
yun, darbe karşıtları tarafından ihanetle suçlanmış-
tır. Nur Partisi’nin yöneticileri selefîler adına dar-
becilerle aynı safta durmalarına rağmen Muham-
med Baradey’in başbakanlığına karşı çıktıkları için 
de darbeyi destekleyen çevreler tarafından “Müs-
lüman Kardeşler’in uyuyan gizli hücreleri” olmak-
la suçlanmışlardır. Olayların akışına göre sürekli 
pozisyon değiştirmek zorunda kalarak pragmatist 
bir görüntü veren Nur Partisi, hem darbeciler hem 
de darbe karşıtları tarafından güvenilmez olarak 
görülmüş ve bu konumuyla da selefîler arasındaki 
kitlesel desteğine gölge düşürmüştür.

Selefîler Müslüman Kardeşler hareketiyle 
olan farklılıklarını “davet yöntem ve metodları” 
ekseninde temellendirirken siyasallaştıktan sonra 
bu farklılığın bir karşılığının olmadığının farkına 
vardığında siyasî bir parti olarak “nasıl bir din-
dar” yerine “nasıl bir Mısır” sorusuna cevap vere-
cek politik bir dil geliştirecektir. Dinî bir cemaat 
olarak “nasıl bir dindar” sorusuna verdiği cevapla 
Müslüman Kardeşler hareketinden kendini ayrış-
tırırken siyasî bir parti olarak bu cevapla başarılı 
olamayacağını anlayacak ve ülkenin gerçek so-
runlarına gerçek çözümler geliştirecek politikalar 
benimsemek zorunda kalacaktır. Ancak selefîle-
rin siyasetteki en büyük temsilcisi olan Nur Par-
tisi’nin yöneticileri, ülkenin içinde bulunduğu 
devasa sorunların çözümünde ilk adım olan sivil 
siyasetin önemini kavrayamadıkları için mevcut 
partiyi, çözüm politikaları geliştirecek bir parti 
olma şansından mahrum bırakmışlardır. 

25 Ocak devriminden sonra hızla siyasal-
laşan Mısır selefiliği, her ne kadar Müslüman 
Kardeşler hareketiyle birlikte dinî cemaatler şem-
siyesi altında yer alıyorsa da siyaset arenasında 
kendilerini onlardan ayırma ihtiyacı hissetmiştir. 
Bundan dolayı da kendilerini “Müslüman Kar-
deşler vesayetinden” arınmış bir yapıyla siyaset-
te var kılmak istemelerinin bir göstergesi ola-
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rak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 
Müslüman Kardeşler’in adayına oy vermeyerek 
Abdulmünim Ebu Futuh’u desteklemişlerdir. 
Kendi tabanlarının dinî hassasiyetlerini gözete-
rek Temerrüd hareketi içinde yer almamış, ancak 
olaylar askeri bir darbeyle sonuçlanınca bu ha-
sasiyetleri gözetmek yerine onu yönlendirmeye 
çalışarak cuntanın yanında yer almasını açıkla-
makta bir hayli zorlanmıştır.  

Selefî akımları temsilen siyaset yapan Nur 
Partisi’nin askeri darbeyi desteklemesi Mısır’daki 
tüm selefilerin Hüsnü Mübarek döneminden iti-
baren sahip oldukları bazı kazanımları korumaya 
yetmemiş, darbe yönetimi uyguladığı olağanüstü 
politikalarla siyasal özgürlüklere son verirken dinî 
alanla ilgili de bazı yasaklar getirmiştir. Bu yasak-
lardan en fazla etkilenen kesim selefiler olmuştur. 
Çünkü Müslüman Kardeşler dahil diğer dinî ce-
maatlerin aksine, selefî cemaatlerin sahip olduğu ve 
yayın yaptığı beş uydu kanalı cunta yönetimi tara-
fından kapatılmıştır. Ayrıca selefî gurupların yöne-
timinde bulunan bazı mescid ve camilerde yapılan 
faaliyetlere de sınırlama getirilmiştir. Bu alanlar 
Mübarek döneminden beri selefî gurupların etkisi 
altında olup onların toplumsal destek sağladıkları 
dinî faaliyetlerinin birer aracı haline gelmişti. 

Mürsî döneminde hazırlanan ve referan-
dumla kabul edilerek yürürlüğe giren Mısır’ın 
ilk sivil Anayasa’sında selefîlerin tavizsiz tutum-
ları sonucu yer ve anayasanın 2. maddesi hak-
kındaki yorum farklılıklarını ortadan kaldıran 
ek 219. madde tüm Sselefî grupların bir zaferi 
olarak değerlendiriliyordu. Darbeyle birlikte ku-
rulan Anayasa Hazırlama Komisyonu’nun tasla-
ğında bu madde yer almamış, selefîler için bü-
yük anlam ifade eden söz konusu Anayasa mad-
desi ortadan kaldırılmış ve 2. maddenin yorumu 
Anayasa Mahkemesi’nin içtihadına bırakılmış-
tır.35 Selefî kesimlerden gelen tepkileri yumuşat-
maya çalışan Nur Partisi’nin akil adamlarından 
ve Selefî Davet hareketinin önderlerinden biri 
olan Yasir Burhamî “219. madde Anayasa’da 

35. www.dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=29112013&id=12ec4298-
2274-463f-b552-1237f7067104

bulunması gereken kutsal bir metin değildir.”36 
diyerek bu tepkileri göğüslemeye çalışmıştır. An-
cak bu durum selefî çevreler tarafından bir çifte 
standart olarak yorumlanmıştır. 

Askerî darbeden sonra Mısır’da başlayan ve 
“vataniye” (millî) kavramı üzerinden sürdürülen 
tartışmada millî olan ve olmayan unsurlar şeklin-
deki yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu tartışma se-
lefî çevreleri de etkilemiş ve onların Mısır merkezli 
bir hareket olma ile başka ülkelerdeki dinî yapıla-
rın Mısır’daki uzantıları olma arasında kaldıklarını 
göstermiştir. Suud ve diğer Körfez ülkelerinin Mı-
sır üzerindeki politikalarıyla özdeşleşen bazı Selefî 
guruplar yakın vadede millî olmama suçlamasıyla 
karşı karşıya kalacaktır. Çünkü Selefîler üzerinde 
oluşan “Suud ve petro-dolar” gölgesi ve aynı çev-
relerin Nur Partisi’nin de içinde yer aldığı darbe 
sürecini finanse etmeleri selefîleri bir dış gücün 
içerdeki nüfuz aktörleri olma gerçeğiyle karşı kar-
şıya bırakmıştır. Bu anlamda darbe, selefî çevreler 
arasında darbe yanlıları ve darbe karşıtları şeklin-
deki bir kutuplaşmaya sebep olmuştur. 

Darbe sonrası Selefiler arasında başlayan 
tartışma onları daha çok siyasî olan bir dil kul-
lanmalarını hızlandıracak ve din, dindarlık, dinî 
anlayış ve fetva merkezli düşünüş kulvarından 
uzaklaştırarak daha politik bir zemine doğru 
çekecektir. Bu açıdan fıkhî-itikadî tartışmalarla 
dolu bir geçmişe sahip olan selefî guruplar Arap 
devrimleriyle birlikte hazırlıksız ve birikimsiz ola-
rak girdikleri siyasallaşma sürecinde varlıklarını 
devam ettirmek için yeni bir söylem geliştirmek 
zorunda kalacaklardır. Bu yeni söylem sivil siya-
setin inşası, adil yargılamanın sağlanması,  gelir 
düzeyinin artırılması, yolsuzluk ve rüşvetin sona 
erdirilmesi için diğer siyasî aktörlerle işbirliği 
yapama üzerinde yoğunlaşacaktır. Yeni söylem-
le ortaya çıkacak olan Selefîlik, siyaset alanında 
ciddi varlık göstermeye başlayan İslamî hareketin 
muhafazakâr kanadını temsil etmeye adaydır. 

36. www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/
november/29/5770865.aspx





2011 yılında Tunus’ta başlayıp kısa bir süre içinde Mısır, Libya, Suriye ve Ye-
men’de devam eden halk isyanları sonucunda Arap dünyasında yeni bir 
dönem başladı. Arap ve Afrika coğrafyasının en önemli ülkesi olan Mısır’da 

yaşanan yeni süreçle birlikte legal siyaset yapma imkânı bulan tüm toplumsal ke-
simler hızla partileşerek siyaset arenasındaki yerini aldı. Hiç şüphesiz bu kesimler 
içinde Selefî hareketler diğerlerine göre daha fazla ilgi odağı haline geldi. Daha ön-
celeri aktif siyasetten uzak duran ve daha çok eğitim, davet ve diğer sosyal faaliyet-
lerde bulunan ve demokrasi, seçim ve parlamento gibi mekanizmaları dinî açıdan 
sakıncalı gördükleri için kabul etmeyen Selefîler hızlı bir şekilde birçok siyasî parti 
kurarak politikaya atıldılar. Bu çalışmada 25 Ocak devrimiyle birlikte Mısır’da siyasî 
hayata atılan Selefîlerin devrim öncesi yapıları, fikirleri ve devrim sonrası kurdukları 
partiler ile siyasî tutum ve görüşleri üzerinde durulacaktır.
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