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Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE), Arap isyanlarının başından bu yana yeni bölgesel gelişmeler ışığın-
da yeniden şekillendirdikleri iç politikaları ve bölgeye yönelik dış politikalarıyla 
gündemde oldular. Bu ülkelerin savaş durumunun hala devam ettiği Suriye’ye 
yönelik politikaları gündemdeyken 3 Temmuz Darbesi’ne verdikleri destekle bir-
likte Mısır politikaları ve Mısır’da izledikleri siyaset doğrultusunda çalkantılı bir 
dönemden geçen Ortadoğu’ya yönelik politikaları öne çıktı. Nitekim bölgede 
darbeyi açıktan ilk tebrik eden ve sonrasında darbe hükümetini ekonomik, siyasal 
ve sosyal olarak destekleyen ülkeler Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt oldu. Katar 
ise diğerlerinden farklı bir tutum sergiledi. Bu sebeple Bahreyn ve Umman aktif 
bir Mısır politikaları olmadığı için, Katar da adı geçen üç ülkeden farklı bir poli-
tika izlediği için çalışmaya dâhil edilmedi.

Analizde “Körfez ülkeleri Müslüman Kardeşler Hareketi’ni kendi iç istik-
rarlarına karşı bir tehdit olarak algılıyor” tespitinin ötesine geçilerek, özellikle 25 
Ocak Devrimi süreci ve 3 Temmuz Darbesi sonrasındaki gelişmeler doğrultusun-
da Körfez-Mısır ilişkilerine odaklanıldı. Bu kapsamda ilk olarak Mısır’da toplum-
sal olarak uzun süredir etkili olmasına rağmen devrim sonrası dönemde siyasete 
atılan Selefi hareketler ve Körfez ülkelerinin bu hareketlerle ilişkisi ele alındı. Ça-
lışmanın ikinci kısmında Müslüman Kardeşler Hareketi’nin Körfez ülkelerindeki 
faaliyetleri ve Körfez siyaseti için ne ifade ettiği analiz edildi. Analizin son kısmın-
da yaşanan gelişmeler ışığında hem Müslüman Kardeşler, hem Mısır’daki Selefi 
Nur Partisi ve hem de Körfez ülkeleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. 

ÖZET

Bölgede darbeyi 
açıktan ilk 
tebrik eden ve 
sonrasında darbe 
hükümetini 
ekonomik, siyasal 
ve sosyal olarak 
destekleyen 
ülkeler Suudi 
Arabistan, BAE ve 
Kuveyt oldu.
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GİRİŞ
Ortadoğu’da mevcut düzeni sarsan halk isyan-
larının başlamasından itibaren bölge üzerine 
çalışan analistlerin çoğu, Körfez ülkelerinin bu 
değişimden pek memnun olmadığını ve Körfez 
liderlerinin bu süreci baltalama adına çaba gös-
terdiğini yazdı. Bilhassa Müslüman Kardeşler 
Hareketi’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) tarafından olumlu karşılan-
mayan bir aktör olduğu iddia edildi. Nitekim 
Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin şahsında demokratik sisteme karşı 
yapılan darbenin hemen ardından Körfez ülke-
lerinin Mısır ordusunu ilk tebrik eden ülkeler 
olması da bunu doğrular nitelikteydi. Gerçek-
ten de Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in kritik 
rolleriyle gerçekleşen darbe vesilesiyle İhvan’ın 
doğum yeri olan Mısır’da yenilgiye uğratılarak 
bölgede etkin bir aktör olarak yükselmesinin 
ve Körfez’de herhangi bir soruna yol açmasının 
önüne geçilmeye çalışıldı. 

Bu çalışmada “Körfez ülkeleri Müslüman 
Kardeşler Hareketi’ni kendi iç istikrarlarına karşı 
bir tehdit olarak algılıyor” tespitinin ötesine geçi-
lerek, özellikle 25 Ocak Devrimi süreci ve 3 Tem-
muz Darbesi sonrasına odaklanılacak ve Körfez-
Mısır ilişkileri, Körfez ülkelerinin Mısır’daki Se-

lefi hareketlerle ilişkisi ve Müslüman Kardeşler’in 
Körfez siyaseti için ne ifade ettiği analiz edilecek-
tir. Çalışma boyunca kullanılan ‘Körfez ülkeleri’ 
ifadesi, Mısır’a yönelik dış politikaları kapsamın-
da özellikle Suudi Arabistan, BAE (Birleşik Arap 
Emirlikleri) ve Kuveyt’i işaret etmektedir. Arap 
isyanlarıyla beraber bölgenin en çok konuşulan 
aktörlerinden olan Katar, bahsedilen üç ülkeyle 
benzer bir politika yürütmediği ve detaylı bir şe-
kilde ayrıca ele alınması gerektiği için bu çalışma-
ya dâhil edilmemiştir. Katar’ın hem Müslüman 
Kardeşler hareketiyle daha olumlu ilişkisi, hem 
Mısır politikası, hem de isyanlar sürecinde sergi-
lediği genel tutum diğer Körfez ülkeleriyle birlik-
te genelleştirilmesinin önüne geçmektedir. Bah-
reyn ve Umman da Mısır politikaları itibarıyla 
aktif olmadıkları için analize dâhil edilmemiştir. 

KÖRFEZ ÜLKELERİ VE 
SELEFİ HAREKETLER
25 Ocak 2011’de Mısır halkının Tahrir Meyda-
nı’nı doldurarak Hüsnü Mübarek karşıtı gösteri-
lere başlamasından birkaç gün sonra Suudi Kralı 
Abdullah, Hüsnü Mübarek’i telefonla arayarak 
kendisine desteğini iletti ve Suudi yönetimi ola-
rak “ülkesini seven Mısır hükümetinin yanında 
yer aldıklarını” belirtti. Mübarek’in düşüşünün 
ardından İhvan’ın iktidara geleceği büyük oranda 
belli olduğunda da Suudi Arabistan, 3 Temmuz 
Darbesinin ortaklarından olan Selefiler ve eski 
rejim temsilcilerine yönelerek İhvan’ın karşısın-
da pozisyon aldı. 3 Temmuz Darbesinden he-
men sonra Suudi Kralı Abdullah, “ülkeyi nereye 
varacağı belli olmayan bu tünelden çıkardıkları 
için” daha önce Arabistan’da askeri ataşelik yap-
mış olan General Sisi’nin şahsında Mısır ordusu-
nu tebrik etti ve devlet başkanlığına atanan Adli 
Mansur’u henüz yemin edip göreve başlamadan 
ilk kutlayan lider oldu.1 İlerleyen tarihlerde Kral 

1. “King Abdullah congratulates new Egyptian President”, Saudi 
Embassy, DC, 3 Temmuz 2013. 
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Abdullah, “Suudi Krallığı olarak terörle mücade-
lede Mısır’ı destekliyoruz” ifadelerini kullanarak 
bütün Arap ve Müslüman dünyasını Mısır’daki 
darbecileri desteklemeye çağırdı. BAE de aynı 
süreçte Suudi Arabistan’a oldukça paralel bir po-
litika yürüttü. 

Mısır’da 30 Haziran öncesi halk gıda ve 
benzin kuyruklarında saatlerce beklerken, dar-
benin hemen sonrasında Suudi Arabistan, BAE 
ve Kuveyt’in 14 milyar dolarlık yardımı ile bu 
kuyrukların son bulması, Körfez ülkelerinin 
darbe yönetimini halk nezdinde güçlendirmek 
için yoğun çaba harcadığını ortaya koydu. Bu 
destek, AB’nin Mısır’la ilişkilerini gözden geçi-
rebileceğini açıklaması üzerine Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal’ın “Arap ve 
Müslüman ülkeleri zengindir... Mısır’a yardım 
etmekte çekinmeyiz. Müslüman Kardeşler halkı 
korkutuyor ve terör estiriyor” açıklamasıyla de 
daha da belirginleşti.2 Buradan hareketle Mısır’da 
demokrasi taraftarları darbe yönetimine diren-
meye devam ederken, Körfez ülkelerinin darbe 
yönetimine hangi sebep ve araçları kullanarak 
destek verdiğini ortaya koymak oldukça önem-
lidir. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Mısır iç 
siyasetine müdahil olmada ve İhvan karşıtı poli-
tika yürütmede en çok araçsallaştırdığı Selefiliği 
ve Mısır’daki Selefi grupların siyasi pozisyonları-
nı anlamak birinci derece önem arz etmektedir. 

Genel olarak Selefilik, İslam dininde selef 
olarak kabul edilen din önderlerine sorgulamak-
sızın tabi olmayı esas olan, katı nakilci bir ekol-
dür. Selefi ekol İslam dünyasının içinde olduğu 
temel sorunları dinin doğru uygulanmamasına 
bağlarken, Müslümanların bidatlerden sıyrılması 
gerektiği ve sahabe, tabiin ve tebeu’t tabiin olarak 
adlandırılan ilk üç kuşak olan Selef-i Salihin’in 
sahip olduğu dini anlayışa dönüşü savunmakta-
dır. Selefilik her daim varlığını muhafaza etse de, 
İslam dünyasının artan tehdit algılamasına para-
lel reaktif bir düşünce olarak yükselişe geçen, ta-

2. “Arabs ready to cover cuts in foreign aid to Egypt: Saudi”, Ahram 
Online, 19 Ağustos 2013. 

rihte İslam toprakları Moğollar tarafından işgale 
uğradığı zaman da, günümüzde Batılı ülkelerin 
Körfez’e asker çıkarmasında da kendini gösteren 
bir hareket oldu.3 Son yıllarda ise ABD’nin Af-
ganistan ve Irak işgalleri ve Arap isyanları sonrası 
canlanan Selefilik, farklı şekillerde ve alanlarda 
kendini daha güçlü bir şekilde göstermeye baş-
ladı. Bu yeni durumun siyasi ve sosyal açıdan 
önemli sonuçları bulunmaktadır. 

Selefilik, 18. yüzyılda Muhammed bin Ab-
dülvahhab’ın Selefilik anlayışının Vahhabilik ola-
rak adlandırılmasıyla ve Vahhabiliğin Suudi Ara-
bistan’ın devlet ideolojisi haline gelmesiyle Suud 
ailesinin de meşruiyet kaynağı oldu. Dolayısıyla 
Suudi yönetimi tarafından siyasi bir araçsallaştı-
rılmaya tabi tutulması da Selefilik adına önemli 
bir dönüm noktası olarak tezahür etti.

Mısır Selefiliği ise İngiliz İşgali döneminde 
özellikle Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh 
ve Reşit Rıza gibi isimlerin fikirleri etrafında ken-
di nevi şahsına münhasır bir anlayışla gelişti. İlk 
Selefi yapılanma olan “el-Cem’iyyetu’ş-Şer’iyye 
liteavuni’l-Amiline bi’l-Kitab ve’s-Sünne” (Kitap 
ve Sünnetle Amel Edenlerle Yardımlaşma Ce-
miyeti) 1912’de Ezher âlimlerinden Şeyh Mah-
mud Hattab Sübkî tarafından kuruldu. Cemiyet, 

3. Birol Akgün ve Gökhan Bozbaş, “Arap Dünyasında Siyasi Se-
lefizm ve Mısır Örneği”, Akademik Orta Doğu Dergisi, c. 7, no.2 
(2013), s.7

Suudi Arabistan Nasır döneminde baskı 
altında kalan İhvan’a ev sahipliği yapmış 
olsa da, İslami öğretilerde ve etkide tek 
olma hedefi İhvan tarafından sarsılmaya 
başladığında endişeye kapılarak kendi 
evinde Selefileri güçlendirerek İhvan’ı 
dengelemek istedi.
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Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle 
birlikte eğitimde reform yapılması, batılılaşma 
eğilimlerinin ve söylemlerinin artması, dinin 
sosyal hayattaki yeri, kadının toplum içindeki et-
kinliği gibi konular hakkındaki tartışmalara karşı 
bir tepki olarak ortaya çıktı.4 Ardından 1926 yı-
lında Şeyh Muhammed Hamid Faki tarafından 
“Cemaatu Ensari’s-Sünneti’l-Muhammediyye” 
(Muhammedî Sünnet Taraftarları Cemaati) adlı 
cemaatin kurulması ile Mısır’da Selefi hareketin 
temelleri kurumsal olarak atılmış oldu. Daha çok 
“Ensar el-Sünne” olarak bilinen “El-Sünne el-
Muhammediye” halen Mısır’daki en büyük Selefi 
grup olarak bilinmektedir. 

Körfez’deki Selefilik anlayışının Mısır’ı etki-
lemeye başlaması Cemal Abdünnasır dönemine 
uzanır. Abdünnasır döneminde baskı altına giren 
İhvan hareketi ve diğer İslami unsurlar Körfez 
ülkelerine “hicret” etmek zorunda kalırlarken, 
Mısırlı işçiler ülkede her geçen gün artan fakirlik 
nedeniyle çalışmak için başta Suudi Arabistan ol-
mak üzere Körfez ülkelerine gittiler. Uzun yıllar 
Körfez ülkelerinde ikâmet eden çok sayıda işçi 
ülkelerine geri döndüklerinde Vahhabiliğin ve 
Selefiliğin Körfez’de yaygın olan daha katı anlayı-
şını Mısır’a taşımış oldu.5 70’li yıllardan itibaren 
Mısır’daki üniversitelerde öğrenci hareketleri ar-
tınca, “Cemaatu’l İslamiyye” olarak bilinen yeni 
bir hareket ortaya çıktı. Bu hareketin birçok men-
subu daha sonraları birlikte hareket etme çağrısı 
üzerine İhvan’a katılırken başını İskenderiyeli 
bazı kişilerin çektiği bir grup, İhvan’a katılmayı 
kabul etmeyerek onlardan bağımsız olarak hare-
ket etme kararı aldı. Özellikle Suudi Arabistan 
kökenli Selefî oluşumlardan etkilenen bu grup 
1980 yılından itibaren kendilerini “Medresetu’s-

4. Ramazan Yıldırım, “Cemaatten Partiye Dönüşen Selefilik”, 
SETA Analiz, no. 73 (Aralık 2013).

5. Mısır Resmi İstatistik Kurumu CAPMAS’a göre 2012 itibariyle 
legal olarak 1.17 milyon Mısırlının yurtdışında çalışması söz konu-
suyken, illegal olarak çalışan sayısının çok daha yüksek olduğunu 
göz önünde alındığında, 1970’lerden bugüne milyonlarca Mısırlı 
işçinin, Körfez ülkelerinde çalıştıktan sonra Mısır’a döndüklerini 
söylemek mümkündür. 

Selefiyye” (Selefiyye Ekolü-Selefi Dava Hareketi) 
olarak isimlendirildi. Mısır’ın birçok yerinde et-
kili olmaya başlayan ve İskenderiye Selefileri de 
denilen bu hareket, Hüsnü Mübarek döneminde 
önceleri camilerde vaaz ve irşad yoluyla varlıkları-
nı sürdürürken sonraki yıllarda kurdukları birçok 
TV kanalı üzerinden toplumun tüm kesimlerine 
seslerini ulaştırma imkânı buldu.6

Suudi Arabistan iki nedenden dolayı Mısır 
Selefiliğine özel bir ilgi gösterdi. İlk olarak, Suu-
di Arabistan Nasır döneminde baskı altında kalan 
İhvan’a ev sahipliği yapmış olsa da, İslami öğreti-
lerde ve etkide tek olma hedefi İhvan tarafından 
sarsılmaya başladığında endişeye kapılarak kendi 
evinde Selefileri güçlendirerek İhvan’ı dengelemek 
istedi. İhvan’ın Körfez ülkelerindeki örgütlü var-
lığı, ulus ötesi konumu, dernekleri ve yardım ku-
ruluşları da Suudi Arabistan’ı endişelendiriyordu.

Mısır Selefiliğini Suudi Arabistan nezdinde 
önemli hale getiren bir diğer husus da özellikle 
Nasır döneminde yükselen ve Mısır’ı Arap dün-
yasında lider ülke konumuna yerleştiren Arap 
Milliyetçiliği ve Pan-Arabizm anlayışını denge-
leme gayreti oldu. 1967 İsrail savaşından yenik 
çıkması ile adım adım gerileyen Nasır’ın Milli-
yetçi Arap Sosyalizmi modelinin ortaya çıkardığı 
boşluk, Suudi Arabistan’ın etki gücünü artırdı. 
Mübarek döneminde ise Mısır Selefileri Suudi 
politikası açısından önemli bir araç oldu. 2000’li 
yıllara girilmesiyle birlikte Mısır’da Mübarek reji-
mi için birinci derecede tehdit haline gelen Müs-
lüman Kardeşleri dengeleyebilmek adına Selefile-
rin camilerde örgütlenmesine, yardım kuruluşla-
rı kurmasına ve uydu kanallarına sahip olmasına 
izin verildi. Suudi Arabistan ve Kuveyt de bu 
durumdan yararlanma yoluna gitti. Körfez ülke-
leri başta Selefi Dava Hareketi olmak üzere Selefi 
hareketlere ait pek çok yardım kurumuna büyük 
finansal yardımlar yaparken, Selefilerin uydu ka-
nalları kurmalarına da yardım ettiler.7 Yine Mı-

6. Ramazan Yıldırım, “Cemaatten Partiye Dönüşen Selefilik”.

7. Nathan Field and Ahmed Hamam, “Salafi satellite TV in Egypt”, 
Arab Media and Society, no. 8 (Bahar 2009). 
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sırlı gençlere cazip burs olanakları sağlayarak etki 
güçlerini artırma gayreti içinde oldular. 

25 Ocak Devrim’i Sonrası  
Körfez-Selefi İlişkisi
25 Ocak halk ayaklanması ile Hüsnü Mübarek’in 
koltuğu tehlikeye girdiğinde Suud Kralı Abdul-
lah bin Abdulaziz el-Suud ve BAE Emiri Halife 
Bin Zayid en-Nahyan gibi Körfez liderlerinin ne-
redeyse Mübarek kadar endişe duyduğunu söyle-
mek mümkündür. Mübarek’in isyanlara direne-
bilmesi için ABD üzerindeki etkisini kullanmaya 
çalışan Körfez ülkeleri, Amerika’nın da olaylara 
müdahale edemeyeceğini gördüklerinde B planı-
na geçerek Mısır’da Selefi gruplar üzerinden yeni 
dönemde etkilerini artırmaya ve olası bir İhvan 
iktidarını önlemeye ya da dengelemeye çalıştılar. 
Örneğin BAE, Muhammed Mursi’ye karşı Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde yarışan ve daha ziyade 
(Mübarek döneminden kalma rejim unsurları 
olan) ‘fülul’un temsilcisi olarak görülen Ahmed 
Şefik’e ev sahipliği yaparak pozisyon aldı. Suudi 
Arabistan ve Kuveyt de Selefi gruplarla Mübarek 
döneminde kısmen kısıtlanan ilişkilerini artıra-
rak, bu hareketlerin yardım örgütlerine, dernek 
ve vakıflarına yüksek miktarlarda fon akıtmak 
suretiyle etkilerini artırıp Selefi hareketleri siya-
sete girmeye teşvik etti. Bazı değerlendirmelerde 
Mübarek sonrası dönemde başta Suudi Arabistan 
olmak üzere Körfez ülkelerinden Selefi örgüt-
lere 1 milyar doların üzerinden yardım aktarıl-
dığı iddia edilirken,8 Kuveyt merkezli “Cemiy-
yetu İhyai’t-turasi’l-İslamî”nin kurucularından 
Abdulhalık’ın hem fon akışında hem de Selefi 
Dava Hareketi’nin siyasete teşvik edilmesinde 
önemli rol oynadığı ileri sürüldü.9 Körfez ülke-
lerinin Mısır siyasetine hangi Selefi hareketler 
üzerinden nasıl müdahil olduğunu anlamak için 

8. William McCants, “The Lesser Of Two Evils: The Salafi Turn 
to Party Politics in Egypt”, Brookings Middle East Memo, no. 23 
(Mayıs 2012). 

9. “Abd al-Rahman Abd al-Khaleek: Ana dafa’t salaf Misr li-tashkeel 
al-ahzab”, El Vatan, 10 Ocak 2012 

bu hareketlerin pozisyonlarını, etki alanlarını ve 
Mısır’daki devrim ve darbe süreçlerine nasıl dâhil 
olduklarını tespit etmek gerekmektedir.

MISIR’DA SELEFİ 
HAREKETLER
Günümüzde Mısır’daki Selefi hareketleri gele-
nekçi, ilmi, politik, cihatçı ve devrimci olmak 
üzere beş gruba ayırmak mümkündür. Gelenek-
çi ekol Mısır’da kurucu Selefi akımdır. “Cema-
atu Ensari’s-Sünneti’l-Muhammediyye” (Mu-
hammedî Sünnet Taraftarları Cemaati) “Ensar 
el-Sünne” ya da “el-Sünne El-Muhammediyye” 
adıyla da bilinen ve 1926 yılında Şeyh Muham-
med Hamid Faki tarafından kurulan harekettir. 
Şeyh Muhammed Hamid Faki, Abdulrezzak 
Afifi, Abdülrahman Vakil, Raşid Şefi, Muham-
med Ali Abdulrahim, Saffet Nureddin ve Şeyh 
Abdulrezzak Hamza gibi önemli liderleri vardır. 
Bu ekol apolitik olmakla birlikte yayınladığı fet-
va ile seçimlere siyasi katılmayı caiz görmektedir. 
Bunun yanı sıra iktidardaki “Veliyyül Emir” olan 
kişiye itaat etmek, bu ekol tarafından İslami bir 
gereklilik olarak kabul edilmektedir. Devrim 
sonrası süreçte de siyasetle arasındaki mesafeyi 
koruyan Gelenekçi Selefiler, İslami faaliyetlerine 
halen siyaset dışı metotlarla devam etmektedir. 
Ensar el-Sünne’nin Suudi Arabistan ile ilişkile-
ri olsa da, gerek apolitik oluşu gerekse Mısır’da 
tezahür etmiş köklü bir geleneği olması çerçeve-
sinde edilgen bir yapıya sahip olmadığından, Mı-
sır’da Suudi Arabistan’ın siyasi çıkarlarına hizmet 
etmediğini söylemek mümkündür. 

İkinci önemli ekol İlmi/akademik ekoldür. 
“Medresetu’s-Selefiyye” ya da “el-Dava el-Selefiy-
ye” (Selefi Dava) olarak da anılan ekol, 1970’ler-
deki Cemaat-i İslamiye içinde yer alan bazı 
öğrencilerin ayrılmasıyla İskenderiye Üniversi-
tesi’nde Muhammed İsmail Mukaddim’in lider-
liğinde kuruldu. Daha kurulduğu yıllarda İhvan 
ile çekişmeye başlayan Selefi Dava, siyaset yapma-
yı haram olarak gördüğü için İhvan’ı uzun yıllar 
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eleştirdi ve 25 Ocak Devrimi sürecinde de devrim 
karşıtı pozisyon almaktan çekinmedi. Ancak dev-
rim sonrası yeni süreçte ani bir içtihat değişikliği-
ne giderek Nur Partisi’ni (Hizbul-Nur) kurarak 
siyasete atıldı. Muhammed İsmail Mukaddam, 
Ahmed Ferid, Said Abdul-Azim, Muhammed 
Abdul-Fettah, Yasir Burhâmi, Ahmed Hatia, Ab-
dul-Münim Şehatat, Mahmud Abdul-Hamid, 
Ebu İdris, Muhammed Hasan, Muhamed Hü-
seyin Yakub ve Ebu İshak Huveyni gibi isimler 
Selefi Dava’nın ileri gelen dini önderleridir.

Suudi yönetimi bu hareketi gerek daha ön-
ceki ilişki ağı gerekse mevcut siyasi potansiyelin-
den dolayı Mısır’daki ortağı olarak benimsedi. 
Parti, Mübarek sonrası ilk seçimlerde Müslüman 
Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi’nin ardın-
dan en yüksek oyu alarak, Mübarek sonrası yeni 
Mısır’da çok etkili bir aktör oldu.10 Nur Parti-
si, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ilk turda 
Ebu-l Fütuh’a oy verse de ikinci turda seküler 
bir isim olan Ahmet Şefik karşısında İhvan’ın da 
dâhil olduğu İslami hareketlerin adayı olarak ön 
plana çıkan Muhammed Mursi’yi destekledi ve 
daha sonra da yeni anayasa yapım sürecinin için-
de yer aldı.11 Zaman içerisinde siyaseten İhvan’la 

10. Selefi Dava Hareketinin siyasi uzantısı olan Nur Partisi kurul-
duktan hemen birkaç ay sonrasında gerçekleşen Halk Meclisi se-
çimlerinde yüzde 27.8 oy alarak 498 vekilli mecliste 127 temsilcilik 
kazanmış ve beklentilerin ötesinde ciddi bir başarı elde etmiştir.

11. “Egypt’s Salafist Nour Party Endorses Abul-Fotouh Presidential 
Bid”, Ahram Online, 29 Nisan 2012.

karşı karşıya gelmeye başlayan parti, özellikle 
Muhammed Mursi’nin Tahran ziyaretine ve İran 
ile ilişkileri normalleştirme çabasına ciddi mu-
halefet gösterdi. Öyle ki Şura Konseyi’nde İran 
ile karşılıklı uçuşların ve turizmin başlatılması 
hususundaki çalışmalar, ülke ekonomisine katkı 
yapacak olmasına rağmen, İhvan ve Nur partisi 
temsilcileri arasında sert tartışmalara neden oldu. 
Bunun yanı sıra Muhammed Mursi’nin danış-
manlarından olan Nur Partisi temsilcisinin yol-
suzluk suçlaması ile görevinden uzaklaştırılması 
ve akabinde oluşan tepkiler de iki parti arasında-
ki ilişkileri iyice gerdi. 

Üçüncü ekol Körfez Savaşı sonrasında 90’lı 
yıllarda Suudi Arabistan’dan Batı müdahalesi 
çağrısına tepki olarak gelişen Politik Selefi ekol-
dür.12 25 Ocak Devrimi’nden sonra Asala, Fazilet 
ve Reform Partileri ile temsil edilse de tabanın-
dan beklenen ölçüde destek bulamadı. Genel 
olarak Suudi ve Körfez etkisine kapalı olan bu 
ekol, Körfez’in Nur Partisi’yle kurduğu ilişkiye 
benzer bir ilişki kurmadı. 

Cihadi Selefizm ekolünün ise Mısır’daki 
kökleri genel olarak Cemaat-i İslamiyye’ye dayan-
maktadır. Grup uzun yıllar İslam devleti kurmak 
adına silahlı mücadeleyi benimsedi. 2000’lerin 
başında silahlı mücadeleyi bıraktığını duyurma-
sının ardından adım adım siyasallaşma sürecine 
gitti. Hareket, Mübarek’in devrilmesi ile birlikte 
hapisten çıkan eski üyelerin de katılımıyla İnşa ve 
Kalkınma Partisi’ni kurdu. Parti, devrim sonrası 
ilk parlamento seçimlerinde 13 sandalye kazandı. 
Yine el-Kaide’nin fikri etkisinde Sina yarımada-
sında birçok Cihatçı küçük grup ortaya çıktı ve 
daha sonra bu gruplar Mücahitler Şura Meclisi’ni 
oluşturarak bu bölgede etkili olmaya başladı. An-
cak Mısır’da hem Cemaati İslamiyye hem de diğer 
Selefi Cihatçı hareketler Suudi yönetimini Batı ile 
işbirliği içinde, İslam ülkelerinin işgalinde sorum-
luluğu bulunan zalim bir iktidar olarak gördüğün-

12. 1990’lı yıllarda ülkenin en yetkili Vahhabi âlimi ve müftüsü İbn 
Baaz’ın ülkede İslami olmayan askeri kuvvetlerin Irak’a karşı konuş-
lanmasına cevaz veren ünlü fetvası bu anlamda belirleyici olmuştur. 

Selefi Dava, siyaset yapmayı haram olarak 
gördüğü için İhvan’ı uzun yıllar eleştirdi  

ve 25 Ocak Devrimi sürecinde de devrim 
 karşıtı pozisyon almaktan çekinmedi.  

Ancak devrim sonrası yeni süreçte ani bir 
içtihat değişikliğine giderek Nur Partisi’ni 

(Hizbul-Nur) kurarak siyasete atıldı.



13s e t a v . o r g

SELEFİLİK VE İHVAN EKSENİNDE KÖRFEZ ÜLKELERİNİN MISIR POLİTİKASI

den Suudi Arabistan ve diğer Körfez monarşileri 
ile bir ilişki kurmadılar. El-Kaide’ye biat ettiğini 
açıklayan Ensar Beyt’ül Makdis örgütü darbe son-
rası bölgede etkinliğini artıran önemli örgütlerden 
birisiyken, Suudi Krallığı’nı diğer Cihatçı yapılar 
gibi tekfir etmektedir. 

Devrim sonrasında Gelenekçi Selefiler dı-
şındaki Selefi hareketlerin siyasallaşma sürecin-
de Devrimci Selefiler olarak isimlendirilebilecek 
yeni bir ekol daha ortaya çıktı. Bu hareketler dev-
rim sürecinde öncelikle Yüksek Askeri Konsey’e 
karşı sokak protestolarında yer aldı. Kimi zaman 
Askeri yönetimle pazarlıklar yapan İhvan’la ters 
düşseler de Mursi’nin Cumhurbaşkanı seçilme-
sinin ardından, daha iyi bir alternatif olmadığını 
düşünerek Mursi’ye destek verdiler. Hazım Salah 
Ebu İsmail’in Bayrak Partisi ile Halid Said’in li-
derliğini yaptığı Halk Partisi bu ekolün öne çı-
kan siyasi hareketlerindendir.13 

Darbe Sonrası Körfez-Selefi İlişkileri 
Selefi Dava hareketinin devrim sonrası süreçte 
kurduğu Nur Partisi içinde uzun bir süre iç tar-
tışmalar yaşandıktan sonra, Kahire’de daha güçlü 
tabana sahip isimler Nur Partisi’nden ayrılarak 
İmad Abdulaffur liderliğinde Vatan Partisi’ni 
kurdular.14 Bu ayrılmada ulemadan Yasir Burha-
mi gibi isimlerin partiyi tepeden yönetme isteği 
birincil sebep olarak gösterilse de, partinin gittik-
çe Suudi Arabistan etkisine girmesinin ve buna 
paralel olarak İhvan’a karşı sert bir muhalefet 
izlemeye başlamasının da etkisi olduğu değerlen-
dirmelerde yer aldı.15 

Darbeye doğru giden süreçte Nur Partisi, 
İhvan’a ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mur-
si’ye yönelik eleştirilerini sıklaştırmakla birlikte 

13. İsmail Numan Telci, “Mısır’da Selefi Hareketin siyasetle imtihae-
nı”, Star Açık Görüş, 20 Temmuz 2013.

14. “El-Nour Party chairman resigns, set to found ‘Al-Watan Party”, 
Ahram Online, 29 Kasım 2012.

15. Nur Partisi’nden ayrılarak kurulan Vatan Partisi Başkan Yar-
dımcısı Muhammed Nurullah yaptığımız özel görüşmede Nur Par-
tisi’nin Suudi Arabistan ile çok yakın ilişkisi olduğunu ifade etti ve 
bu ilişki ağının İmad Abdulgaffur ile birlikte partiden ayrılmaların-
da önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. 

Mursi’nin meşru olarak ülkenin Cumhurbaşkanı 
olduğunu kabul ederek bu pozisyonunu da ka-
muoyu ile paylaştı. Ne var ki parti 30 Haziran 
öncesi Mursi’ye destek gösterilerine katılmayı 
reddetti.16 Nitekim Genelkurmay Başkanı Abdul 
Fettah Sisi’nin darbeyi ulusa sesleniş konuşması 
ile duyurduğu sırada Nur Partisi temsilcisini de 
yanına almış olması, partinin darbeyi destekle-
yen aktörlerden birisi olduğunu alenen gösterdi. 
Parti temsilcileri daha sonra yaptıkları açıklama-
larda Mısır’da İslam’ın geleceği adına sürece dâhil 
olduklarını açıkladı.

Nur Partisi’nin darbeyi desteklemesi kendi 
tabanından ciddi tepki topladı. Ayrıca darbecile-
rin kendi pozisyonunu meşrulaştırmak için kul-
landığı “yol haritasına”17 aykırı olarak Baradey’in 
başbakan olarak atanmak istenmesi de Nur Par-
tisi’ni iyice zor durumda bıraktı. Zira Savunma 
Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdul-Fettah 
Sisi ile yapılan son görüşmede ortaya çıkan “yol 
haritası” mutabakatında siyasi figürlerin yeni ka-
binede yer almaması üzerine ittifak sağlanırken 
Nur Partisi Muhammed Baradey ve Ziyad Bahad-
din gibi siyasi figürlerin Başbakanlığına şiddetle 
karşı çıkarak bunları engellemeyi başardı. Ancak 
darbe sonrası oluşturulması düşünülen teknokrat 
hükümeti yerine muhalif-seküler siyasi isimler-
den oluşan bir hükümet oluşturulması,18 Mu-
hammed Baradey’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
olarak atanması ve daha sonra Cumhuriyet Mu-
hafızları Sarayı’nın önünde, Rabiatul Adeviyye 
ve Nahda meydanlarında yapılan katliamlar Nur 
Partisi’nin pozisyonunu iyice zayıflattı. 

Kısa bir zaman sonra resmi sözcüleri Nadir 
Bekkar ile parti lideri Yunus Mahyun’un yaptığı 
açıklamalarla yol haritası sürecinden çekildiği-
ni duyurmasına rağmen Nur Partisi daha sonra 

16. “Reuters: Atleeb raess Morsi bi takdeem tanazoulat”, (“Bazı Ta-
vizler Vermeye Çağırıyorum”), El Yemv7, 1 Temmuz 2013. 

 Ordunun 8 Maddelik“) “ نص بيان القوات املسلحة لخارطة طريق »املرحلة االنتقالية«.17
Yol Haritası Açıklaması”), Şuruk, 3 Temmuz 2013. 

بالرئاسة“  .18 مفاجئ  واجتامع  بالـ“50“  خالفات   K“50 Kişilik Komisyonda ,”مرص: 
Anlaşmazlıklar ve Cumhurbaşkanı ile Sürpriz Görüşme”), El Ara-
biye, 23 Ekim 2013. 
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ani bir karar değişikliğiyle ve tabanından aksi 
yönde gelen tüm baskılara rağmen sürecin içe-
risinde yer almaya devam edeceğini ifade etti.19 
Benzer bir şekilde Anayasa Komisyonu’nda se-
küler-liberal ve Nasıristlerin ağırlığına rağmen 
Nur Partisi’nden sadece bir temsilcinin atanması 
parti adına büyük bir hayal kırıklığı olsa da, par-
ti komisyondan çekileceğini ifade ettikten sonra 
böyle bir kararları olmadığını söyleyerek tutarsız 
davranmaya devam etti.20 

Darbe sonrası göstericilerde yapılan katliam-
lar ile dindarlara ve özellikle uzun sakalları ve hu-
susi kıyafetleriyle belirginleşen Selefilere yönelik 
büyük bir baskı ortamı oluşması gibi gelişmeler 
de, Nur Partisi’nin tabanını çok rahatsız etti ve 
parti liderliğine yönelik ciddi bir tepki oluşturdu. 
Tabanlarının genel olarak darbeye karşı direnişin 
içinde yer almasına ve kendilerine vaat edilen yol 
haritasında yer almayan pek çok uygulamaya rağ-
men Selefi Dava ve Nur Partisi gel-gitler yaşayarak 
da olsa darbe sürecine destek olmaya devam etti-
ler. Tabanlarının talepleri ve partilerin davranışları 
dikkate alındığında yapılabilecek en makul değer-
lendirme, bütün bu gel-gitlerde, parti liderliğinden 
ziyade Suudi Arabistan ve Kuveyt’in Selefi Dava ve 
Nur Partisi’ne darbecilerle iş birliği yapmaları için 
baskı yapmasının etkili olma ihtimalidir.21 

Diğer Selefi hareketler ise genel olarak Dar-
be Karşıtı Ulusal Koalisyon’a dâhil olarak direni-
şin parçası oldular. Örneğin Cemaati İslamiyye, 
Mursi ve İhvan’ın en önemli destekçileri arasında 
yer aldı. Hatta İhvan’ın, son dönemlerde Nur Par-
tisi’nin yaptığı muhalefeti, Cemaati İslamiyye ve 
onun siyasi uzantısı olan İnşa ve Kalkınma Par-

 بكار يعلن انسحاب »النور« من العملية السياسية »كرد فعل أوىل« عىل سقوط قتىل ىف فض “ .19

-Bekkar Cumhurbaşkanlığı Muhafızları Önün“) ”اعتصام الحرس الجمهورى
deki Ölümlere Tepki Olarak Siyasi Faaliyetlerini Durdurduklarını 
Açıkladı”), El Ahram, 8 Temmuz 2013.

20. “Islamists criticise constituent assembly”, The Egypt Daily News, 
22 Eylül 2013. 

21. Selefi Dava Hareketi Sözcüsü Abdul Munim Şehehet 5 Tem-
muz 2013 ‘de yazdığı bir makalede “yol haritası”na Anayasayı ve 
Şura Meclisini korumak için katıldıklarını izah etmiştir. Ancak Şura 
Meclisi lağvedilirken, 2012 Anayasası’nın da komple değişmesi söz 
konusudur. Bkz. http://www.salafvoice.com/article.php?a=6914

tisi’nden aldığı destekle göğüslediğini söylemek 
mümkündür. Özellikle Güney eyaletleri ve Sina 
yarımadasında çok güçlü tabanı olan Cemaati İsla-
miyye darbeye karşı direnmeye devam ederek Nur 
Partisi’nin tam karşısında pozisyon aldı.22 Huvey-
ni, Muhammed Hassan, Muhammed Yakup gibi 
bazı Selefi âlimler hutbelerinde darbe yönetiminin 
istediği şekilde konuşmama kararı aldıkları gerek-
çesi ile ders verdikleri camilerden uzaklaştırıldı. 
Yine özellikle Mansura bölgesinde güçlü tabanı 
olan Selefi Asale Partisi, darbenin tam karşısında 
yer alarak tüm taraftarlarını meydanlarda diren-
meye davet etti Bunun yanı sıra Güney eyaletleri 
ve Sina yarımadasındaki Cihatçı Selefi örgütlen-
meler de darbe karşıtı bir pozisyon alarak sıklıkla 
asker ve polislerle çatışmaya başladı. El-Kaide ile 
ilişkili olduğu da düşünülen bu yapılanmalar ka-
otik ortamdan istifade ederek kendilerine bölgede 
alan açmaya başladılar.23 Gelinen noktada, Nur 
Partisi dışındaki Mısır Selefileri, büyük bir çoğun-
lukla Mursi ve İhvan’ın yanında yer almaktadır. 
Darbe atmosferinde baskı ve şiddetin artması ile 
bu desteğin de artmaya devam edeceğini söylemek 
mümkündür.24 Buradan hareketle, darbe sürecin-
de Suudi Arabistan ile daha yakın ilişkiler gelişti-
ren Selefi Dava hareketi ve Nur Partisi’nin darbeyi 
desteklerken, hemen hemen diğer tüm Selefi ha-
reket ve partilerin darbenin karşısında yer alması 
Suudi Arabistan’ın tabandaki etkisi adına önemli 
bir gösterge olarak okunmalıdır. 

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN 
İHVAN İLE İLİŞKİSİ
Arap isyanları sürecinde Körfez ülkelerinin dâ-
hil edildiği hemen hemen bütün analizlerde, 
Katar istisna tutulursa, bu ülkelerin, Müslüman 

 Cihat Yöneticisi: Krizin“) ”قيادي جهادى: ونرفض أى وساطة أجنبية لحل األزمة “ .22
Çözümü İçin Yabancı Arabulucuyu Reddediyoruz”), Sada el Beled, 
9 Eylül 2013.

الداخلية “ .23 .. »أنصار بيت املقدس » تعلن مسئوليتها عن محاولة اغتيال وزير  -el ,”بالفيديو 
Ahram, 8 Eylül 2013.

24. Can Acun, “Mısır ile İsrail Arasında Isınan Fay Hattı: Sina Ya-
rımadası”, SETA Odak, 10 Mayıs 2013.
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Kardeşler Hareketi’ni bir tehdit olarak algıladığı 
ifade edilmektedir. Bu iddianın tarihsel, siyasal 
ve sosyal gerçekliklerle ne kadar uyuştuğu üze-
rinde ise fazla durulmamaktadır. Bundan dolayı 
çalışmanın bu bölümünde Körfez ülkelerinin, 
Müslüman Kardeşler Hareketi ile bağlantıları ve 
güncel ilişkileri ele alınacak; ayrıca Mısır’da Selefi 
gruplar aracılığıyla darbeyi desteklemelerinin se-
bebinin İhvan’ı tehdit olarak görüp görmedikleri 
sorusuna cevap aranacaktır. 

Körfez ülkeleri ve Müslüman Kardeşlerin ilk 
irtibatı 1950’lerde Mısır’da Cemal Abdülnasır’ın 
İslami hareketleri ve özellikle de Müslüman Kar-
deşleri baskı altına almasıyla başladı. Üyelerinin 
hapsedildiği dönemde İhvan’ın birçok mensubu 
Körfez ülkeleri ve diğer bölge ülkelerine kaçmak 
durumunda kaldı. Özellikle 70’li yıllarda, ba-
ğımsızlıklarını yeni kazanan Körfez ülkelerindeki 
modern eğitim ve yargı kurumlarının inşasın-
da, Umman hariç, İhvan’ın ciddi katkıları oldu. 
Körfez ülkelerinde İhvan’ın eğitime yoğunlaşma-
sının temel nedeni dini anlamda etkili olmasının 
desteklenmemesi ve hatta engellenmesi olduğu 
söylenebilir. Bilhassa 1973-74 yıllarında yaşa-
nan petrol krizinin etkisiyle zenginleşen Körfez 
ülkelerinin büyümek için yabancı emek gücüne 
ihtiyacı artması başta Mısır olmak üzere pek çok 
bölge ülkesinden Körfez’e göçleri daha da artırdı. 

Müslüman Kardeşlerin Arap isyanları sonra-
sında bölgesel anlamda güç kazanması ve etkisinin 
artması, Körfez liderlerinin, hareketin potansi-
yeline ve kendi ülkelerinde sebep olabileceği de-
ğişimlere karşı şüphelerini arttırdı. Bu bağlamda 
seçilmişlerin iktidar olduğu bir sistemi pek de arzu 
etmeyen Körfez ülkeleri, Müslüman Kardeşlerin 
desteklediği ve dahası temsil ettiği bu durum kar-
şısında tepki gösterdi. Bununla beraber her ne ka-
dar Körfez ülkelerinin siyasi yapıları ve dış politi-
kaları aynı potada değerlendirilse de Suudi Arabis-
tan, BAE, Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn’den 
oluşan altı Körfez ülkesinde Müslüman Kardeşler 
hareketine karşı tutumun aynı olmadığını belirt-
mek gerekmektedir. Dahası hareketin faaliyet ve 

etkinliği de her ülkede aynı seviyede değildir. BAE 
ve Suudi Arabistan hariç, İhvan’ın Körfez ülkele-
rindeki rejimlerle ilişkilerinin bugüne kadar olum-
lu bir seyrettiğini söylemek bile mümkündür. 

Suudi Arabistan ve İhvan İlişkileri
Körfez’in her anlamda en önemli ülkesi konumun-
da olan Suudi Arabistan, özellikle 1950’li yıllarda 
Mısır, Suriye, Irak ve diğer Arap ülkelerinde zulme 
uğrayan Müslüman Kardeşler üyelerinin göç ettiği 
ülkelerin başında gelmektedir.25 Hızlı bir modern-
leşme süreci yaşayan Suudi Arabistan’ın ekonomik 
anlamda büyümeye başladığı bu süreçte nitelikli 
insan kaynağının olmaması, çoğu iyi eğitim almış 
ve uzmanlaşmış İhvan üyeleri için fırsat olmuştu. 
Arap coğrafyasında Baasçılık ve Arap milliyetçili-
ğinin yaygın olduğu bir dönemde Suudi Arabis-
tan’a gelen İhvan üyeleri, ülkedeki bütün sektör-
lerde etkili oldular. Fakat Suudi otoriteler, hareke-
tin İslam anlayışının özellikle siyasal olarak etkili 
olmasını başından beri engellemeye çalıştı. Kral 
Faysal’ın bu noktada bütün Suudilerin Müslüman 
olduğunu ve dolayısıyla İslami bir ideolojinin ya-
yılması için ayrıca bir organizasyon kurulmasına 
gerek olmadığını ifade ettiği belirtilir.26

İhvan her ne kadar Suudi Arabistan’da düşük 
profilde faaliyet gösterse de bazı üyeler 90’larda-
ki İslami Uyanış (Sahva) hareketine destek verip 
Irak’ın Kuveyt’i işgali sırasında yabancı askerlerin 
ülkede konuşlanmasına karşı çıktı. 2011’in baş-
larında bazı İhvan üyeleri ülkede siyasi reformla-
rın yapılması gerektiğini seslendirse de bu çağrı 
fazla ilgi görmedi. Ülke içerisinde aktif bir mu-
halefet sergilemiyor olsa da Müslüman Kardeş-
ler’in 2000’lerde Hamas üzerinden İran, Suriye 
ve Hizbullah’la yakınlaşmasından bu yana Suudi 
Arabistan’la arasında başlayan ayrışma27 Arap is-

25. Abd Allah Ben Bejad al-Atebee, “Ikhwan al-Muslimeen fi al-
Khaleej”, Markaz al-Mesbar, 2011, s.8.

26. Habib Toumi, “Muslim Brotherhood in the Gulf”, Zawya, 13 
Nisan 2013. 

27. Alain Gresh, “Körfez, Müslüman Kardeşler’den Soğuyor”, Dün-
yadan Çeviri, 29 Kasım 2012;http://dunyadanceviri.wordpress.
com/category/alain-gresh/.
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yanları sonrasında iyice belirginleşti. Öyle ki Su-
udi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Nayif bin Ab-
dulaziz 11 Eylül sonrası dönemde grubun İslam’ı 
kendi çıkarları adına siyasallaştırmaya çalıştığını 
iddia etti. Kuveyt’te bir gazeteye verdiği demeçte 
Prens Nayif, Suudi Krallığı’nın zamanında hare-
kete kucak açmasına, onların okullar ve kurum-
lar kurmasına destek vermesine rağmen, grubun 
bir müddet sonra kurumlarda kendi üyelerini is-
tihdam etmeye başladığını ve bu şekilde Krallık’a 
ters düştüğünü ifade etti. Prens Nayif, İhvan’ın 
onlara kucak açan Suudi Arabistan’ı eleştirme 
haklarının olmadığını da belirtti.28 

Suudi Arabistan’ın İhvan’a karşı tepkili ol-
masındaki etkenlerin başında bazı İhvan düşü-
nürlerinin genç nesil Suudi ulemasını etkiliyor 
olması gelmektedir. Bu durum, ulema içerisinde 
rejim karşıtı sesleri yükseltme potansiyeline sahip-
tir. Bunun yanı sıra İhvan’ın yaymaya çalıştığı İs-
lami anlayışla Vahhabi anlayış arasındaki önemli 
farkların da ilişkilerin seyrini etkilediği söylene-
bilir. Bu noktada Vahhabi anlayışta din âlimleri 
sadece şeri konular hakkında karar verip devlet 
yönetimine karışmazken, İhvan’ın anlayışında İs-
lam’ın siyaset dahil insan hayatıyla ilgili her konu-
da hüküm vermesi yer almaktadır.29 Yani Vahhabi 
anlayışta gücün tepeden uygulanması sorunlu bu-
lunmazken, İhvan’ın öğretisinde İslami yönetim 
daha ziyade tabandan tavana bir hareketten yana 
durmaktadır. Demokrasinin Batı’dan ithal edilen 
bir sistem olduğunu savunan Selefi-Vahhabi din 
alimleri karşısında İhvan seçime dayalı yönetim 
modelini benimsemekte ve İslam ile demokrasi-
nin birbiriyle çeliştiğini düşünmemektedir. Dola-
yısıyla İhvan, İslami bir yönetimin demokrasiyle 
mümkün olabileceğine örneklik teşkil etmektedir. 

Kendisini İslam şeriatının tek uygulayıcısı 
olarak gören Suudi yönetimi İslam’dan beslendi-
ğini ve İslam’ı yüceltmeyi amaç edindiğini ifade 

28. Habib Toumi, “The Brotherhood and the Gulf: turbulent ties”, 
Gulf News, 18 Ağustos 2013.

29. “Mısır’ın geleceği İhvan’sız düşünülemez”, Sabah, 11 Temmuz 
2013. 

eden bir siyasi partiyle ideolojik olarak mücadele 
etmek istememektedir. Bu bağlamda İhvan’ın si-
yasi olarak iktidarda olması, Suudi Arabistan’ın 
‘İslami yönetim olduğu’ iddiasını kıracaktır. Bu-
nun yanı sıra Vahhabiliği başta Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika olmak üzere bütün dünyada finanse 
ettiği okullar, kurumlar ve sivil toplum örgütle-
riyle yaymaya çalışan Suudi Arabistan, her ne ka-
dar kendisi kadar geniş maddi kaynaklara sahip 
olmasa da Müslüman Kardeşler ideolojisinin de 
küresel olarak yayılmasından ve Suudi Arabis-
tan’ın etkili olduğu platformlara ulaşmasından 
endişe etmektedir.30 

Suudi Krallığı’nın Mısır darbesini destekle-
mesini ve özellikle Selefi hareketlere destek ver-
mesini yukarıda belirtilen sebepler bağlamında 
da okumak gerekmektedir. Seçimle göreve gelmiş 
Mursi iktidarının devrilmesi, siyasi otoriteye itaat 
etmeyi benimseyen ve kendisini İslam şeriatının 
tek uygulayıcısı olarak gören Suudi Krallığı için, 
demokratik yollarla seçilmiş bir iktidar anlayışı-
nın diğer Müslümanlara örnek teşkil etmemesi 
bakımından hayatidir.

Mısır darbesini ekonomik, diplomatik ve 
sosyal anlamda destekleyen Suudi Arabistan’ın 
Mısır’daki darbeye 1 milyar doları hibe, 2 milyar 
doları petrol ve doğalgaz ürünü ve 1 milyar do-
ları doğrudan kredi olmak üzere toplam 5 mil-
yar dolarlık yardım yapması, esasında krallığın 
İhvan fobisini anlamak için tek başına yeterli 
olabilir. Zira Müslüman Kardeşler alerjisi artık 
Suudi yönetiminin kılcallarında da hissedilir 
durumdadır. Suudi Kralı Abdullah’ın yeğeni, 
Er-Risale televizyonu yöneticisi milyarder Velid 
bin Talal’ın twitter hesabından “Kurumumda 
hiçbir Müslüman Kardeşler üyesine yer yoktur” 
açıklaması yaparak kanalın İhvan’a yakın olduğu 
bilinen genel müdürü Kuveytli Alim Tarık Sü-
veydan’ın görevine son verdi. Bu olay alenen ha-
rekete yakınlığı ile bilinen kişilerin tasfiye edil-
meye başlandığını gösterdi.

30. Madawi Al-Rasheed, “Saudi Arabia Pleased With Morsi’s Fall”, 
Al Monitor, Temmuz 2013. 
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Bunun ötesinde dikkatlerden kaçmaması 
gereken bir nokta da General Abdul-Fettah Si-
si’nin Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez 
bölgesinde tanınan bir isim olmasıdır. Mısır as-
keri istihbaratının başına getirilmeden önce Ri-
yad’da askeri ataşelik görevinde bulunan Sisi’nin 
Kral Abdulaziz’in yaşayan en küçük oğlu Prens 
Mukrin’in gözdesi olduğu ileri sürülmektedir.31 
General Sisi’nin Suudiler tarafından tanınan bir 
aktör olmasının yanı sıra Mısır askeri istihba-
ratının başında görev yapmış olması da, Körfez 
ülkelerinin darbenin inşası sürecinde elini güç-
lendirdiği görülmektedir. Mısır’da Genelkurmay 
Başkanlığı’nı yürüten Tantavi’nin yerine bizzat 
Cumhurbaşkanı Mursi tarafından getirilen Si-
si’nin hakkında Müslüman Kardeşler üyesi gibi 
söylentiler dolansa da Mısır halkının genel ka-
naati Sisi’nin Müslüman Kardeşler üyesi olma-
makla birlikte dindar olduğu yönündedir. Bu 
kanaatin İhvan kadrolarında da oluşmuş olduğu 
darbe sonrasında “darbeyi beklemiyorduk” açık-
lamasında hissedildi. 

BAE ve İhvan İlişkileri
Müslüman Kardeşler hareketinin BAE’deki en 
organize hükümet dışı grup olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. BAE henüz İngiltere’den ba-
ğımsızlığını kazanmadan önce ülke topraklarına 
giden İhvan üyeleri, bağımsızlık sonrası 1974’te 
Dubai Emiri Şeyh Raşid bin Said Mektum’un 
onayıyla Islah (Islah ve Toplumsal Rehberlik Ku-
rumu) hareketini kurdu. Hareket devletin kuruluş 
yıllarında spor, kültür ve yardım faaliyetleri yürü-
ten aktif bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet 
gösterdi.32 Hareketin üyeleri ilerleyen yıllarda 
özellikle eğitim ve hukuk alanında, bakanlık sevi-
yesine ulaşan etkili pozisyonlara geldi. 1990’larda 
hareket, öğrenci birliklerinde, öğretmen ve avu-

31. Bruce Riedel, “Saudi Arabia and the Illusory Counterrevoluti-
on”, Al Monitor, 14 Ağustos 2013. 

32. Pekka Hakala, “Opposition in the United Arab Emirates”, Eu-
ropean Parliaments, Directorate-General for External Policies Quick 
Policy Insight, 15 Kasım 2012.

kat sendikalarında da etkin oldu.33 O dönemde 
petrol ihracatına henüz başlamadığı için İhvan 
üyeleri Körfez ülkelerine giderken BAE birinci 
tercihleri olmasa da hareket, BAE’de yerel halkın 
ilgisini çekmeyi ve destek toplamayı başardı.34 

1994 yılı Islah hareketi için sıkıntılı zaman-
ların başlangıcı oldu. 1994’te, Mısır’ın terörist 
ilan ettiği bir grubun BAE’deki Islah hareketi 
tarafından desteklendiğini ileri sürmesi üzerine 
bir soruşturma başlatıldı ve BAE yönetimi Islah’ı 
tasfiye etmeye, bilhassa eğitim ve yargıda faaliyet 
gösteren mensuplarını görevden almaya başladı. 
1994’ten sonra hareketin yasal dernek ve kuru-
luşları kapatılarak faaliyetleri engellendi. 2000’li 
yıllarda hareketin sistemsel etkisinin artmasını 
engellemek için Eğitim Bakanlığı’nda görev ya-
pan 170 üyesinin görevine son verildi.35 Islah’ın 
resmi kurumlarının kapatılması ve faaliyetlerinin 
yasaklanması iktidarla ilişkisini yeniden şekillen-
dirmesine sebep oldu.36

Üyelerinin önemli bir kısmı insan hakları 
aktivisti, avukat, öğretmen ve öğretim görevli-
lerinden oluşan Islah hareketi, diğer ülkelerdeki 

33. Abd Allah Ben Bejad al-Atebee, “Ikhwan al-Muslimeen fi al-
Khaleej”, Markaz al-Mesbar, 2011, s.55-56.

34. Birol Başkan, “Polis Müdürü ve Şeyh: Birleşik Arap Emirlik-
leri’nin İhvan’la İmtihanı”, Ortadoğu Analiz, c. 4, no.47 (Kasım 
2012), s.82.

35. Samir Salama, “Rise and fall of Muslim Brotherhood in UAE”, 
Gulf News, 13 Nisan 2013.

36. Abd Allah Ben Bejad al-Atebee, “Ikhwan al-Muslimeen fi al-
Khaleej,” Markaz al-Mesbar, 2011, s.69.

Suudi Arabistan’ın İhvan’a karşı tepkili 
olmasındaki etkenlerin başında bazı İhvan 
düşünürlerinin genç nesil Suudi ulemasını 
etkiliyor olması gelmektedir. Bu durum, 
ulema içerisinde rejim karşıtı sesleri 
yükseltme potansiyeline sahiptir.
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İhvan hareketleriyle benzer olarak, BAE’de İs-
lami bir söylem yerine, daha liberal bir söylem 
kullanarak ve sınıf farklılıklarına dikkat çekerek37 
faaliyetlerine devam etti. Islah’ın öncülük ettiği 
130 kişilik bir grup Mart 2011’de Federal Mil-
li Konsey’in yasama mekanizması içerisindeki 
yetkilerinin artırılması, ülkedeki seçim sistemi-
nin değiştirilmesi ve siyasi partilere izin verilme-
si talepleriyle bir imza kampanyası düzenledi. 
Neredeyse hiç toplumsal destek bulamamasına 
rağmen kampanyayı imzalayanlardan aralarında 
Islah lideri Şeyh Sultan bin Kayed Kasımi’nin de 
bulunduğu pek çok kişi tutuklandı ve aileleriyle 
görüşmeleri engellendi. 

2013’ün Ocak ayında ise hâkim, avukat, 
akademisyen ve üniversite öğrencilerinden olu-
şan 94 kişilik grup, yönetimi ele geçirme teşeb-
büsüyle suçlanarak tutuklandı. Bu kişilerin Islah 
hareketine mensup olduğu, rejimi yıkma amacı 
taşıdıkları ve ülkenin güvenliğini tehlikeye sok-
tukları iddia edildi. Ayrıca, tutukluların bir kıs-
mının bu amaca ulaşmak için Mısır ve Katar’daki 
İhvan üyeleriyle görüştükleri, devlet içerisinde 
devlet kurmaya çalıştıkları belirtildi. Islah Hare-
keti’nin gizli toplantılar düzenleyerek ve özellikle 
sosyal ağlar üzerinden propaganda yaparak yöne-
timi devirme çabasında olduğu da iddialar ara-
sında yer aldı.38 Mart ayında görülmeye başlanan 
davaya Uluslararası Hukukçular Birliği gözlem-
cilerinin alınmasına izin verilmedi. Son olarak 
BAE Milli Meclis Kanun Komisyonu şiddet ve 
terör yanlısı ve aşırılar olarak değerlendirilen dini 
örgüt ve hareketlerle mücadele için bir merkez 
kurma kararını onayladı. Buna ek olarak BAE 
Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid eğitim yo-
luyla radikal fikirlerle mücadele etme konusunda 
kararlı olduklarını ve bu amaçla Hediye Merke-
zi adıyla bir merkez oluşturduklarını belirtti.39 

37. Yedi Emirlik arasında en fakir olan Ras El Hayme’de harekete des-
teğin yüksek olması bu açıdan bakıldığında daha anlamlı olacaktır.

38. Abdullah Rasheed, “First session of national security case be-
gins”, Gulf News, 4 Mart 2013.

39. Samir Salama, “UAE cabinet approves counter-terrorism cen-
tre”, Gulf News, 10 Mart 2013.

Mahkemeye ulusal ve uluslararası gözlemcilerin 
alınmasının yasaklanması, bu kişilerin gerçek bir 
tehdit mi olduğu yoksa yönetimin tehdit havası 
vererek Islah Hareketi etrafında organize olabile-
cek potansiyel muhalefeti engellemeye mi çalıştı-
ğı sorusu gündeme geldi.

BAE’de 1994’te gerilmeye başlayan, 
2006’dan bu yana devlet kademesinde tasfiyelere 
kadar uzanan mücadele özellikle Arap isyanların-
dan sonra Islah Hareketi’ne karşı resmi bir tavra 
dönüştü. Zaten bazı İslami grupların ülkenin is-
tikrarı açısından tehlike olarak görüldüğü, Arap 
isyanları öncesinde de BAE’nin üst düzey yöne-
ticileri tarafından dile getirilmişti. 80’li yıllardan 
bu yana eğitim sisteminde etkili olan Islah üye-
lerinin, eğitim sisteminde Batılılaşmaya ve Batılı 
üniversitelerin BAE’de faaliyet göstermesine karşı 
olduğu hareketle ilgili iddialar arasında yer alıyor-
du.40 Bu noktada 2009 yılına ait Wikileaks belge-
sinde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed 
bin Zayid Nahyan’ın eğitim sisteminde Arapça, 
tarih ve İslam dini ile ilgili bölümün hazırlanma-
sında çok etkili olan İhvan’la bir mücadele içinde 
olduklarını söylemesi önemlidir.41 

Bütün Körfez ülkelerinde İhvan’a tepkiler 
ve hareketin potansiyeli aynı olmamakla birlikte 
sergilenen bu tutum genel olarak bütün Körfez 
ülkelerinin isyan dalgasını kendisinden uzak tut-
maya çalıştığı düşünüldüğünde sürpriz değildir. 
Zira bölge ülkelerinde önemli bir siyasi aktör 
konumuna yükselen İhvan’ın, yöneticileri seçme 
noktasında halkları uyandırdığı için Körfez mo-
narşileri için tehdit oluşturmaktadır. 

Bu, tek başına İhvan’ın sebep olduğu bir 
tehdit değildir; fakat halkların kendi gücünü 
göstermiş olması, sosyal medyada artan muhale-
fet, Körfez’de artan memnuniyetsizliğin uzun va-
dede eyleme dönüşmesine örnek teşkil edebilir. 
İhvan bu noktada organizasyon kabiliyeti, direnç 

40. Ingo Forstenlechner, Emilie Rutledge ve Rashed Salem Alnua-
imi, “The UAE, the “Arab Spring”and Different Types of Dissent”, 
Middle East Policy, c. 19, no. 4 (Kış 2012), s.61.

41. “UAE minimizing influence of Islamic extremists”, Wikileaks 
Cables, http://dazzlepod.com/cable/04ABUDHABI4061/
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potansiyeli ve bölgesel etkisinin artmasından fay-
dalanarak Körfez monarşilerin de devrime ön-
cülük etme ve destekleme potansiyeline sahiptir. 
Nitekim BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah’ın 
“Müslüman Kardeşler ulus devletin sınırlarını 
ve egemenliğini tanımayan ve hatta ulusal birli-
ğe zarar veren bir örgüttür. Dolayısıyla ülkelerin 
içişlerine karışmak onlar için garip değil” sözleri 
harekete bakışı çok iyi özetlemektedir.42

Esasında sosyal refah düzeyleri çok yüksek 
olan Emirlik vatandaşlarının önemli siyasi talep-
leri olmadığını ve bundan dolayı Islah’ın daha 
ziyade demokrasi yanlısı liberal gruplarla işbir-
liği yaptığını ve onların da toplumsal karşılığı 
çok fazla olmadığını belirtmek gerekmektedir. 
Vatandaşların ekonomik durumları ve siyasi ta-
lepleri arasında bir doğru orantı olduğu varsayıl-
dığında Islah’ın ekonomik anlamda daha fakir 
ve dini anlamda daha muhafazakâr olan kuzey 
emirliklerinde etkili olmasının sebebi anlaşıla-
bilir. Bu durumun farkında olan yönetim, Mart 
ayındaki imza kampanyasından sonra bu bölge-
lere 1,6 milyar dolarlık altyapı yatırımını yapaca-
ğını açıkladı. Wikileaks belgelerinde de ekono-
mik olarak daha fakir olan kuzey emirliklerinde 
işsizlik ve diğer emirliklere kıyasla fakirlik duru-
munun ‘aşırı-köktenci’ dini eğilimlerin yükselişe 
geçmesine sebep olabileceği vurgulanmaktadır.43 
Bunun yanı sıra 90’lı yıllardan itibaren küresel 
kapitalizme dayalı bir ekonomik büyüme takip 
eden BAE ile daha muhafazakâr bir devlet ve 
ekonomik sistem anlayışını benimseyen İhvan’ın 
bağdaşmadığı da belirtilmektedir.44 

Burada asıl sorunun İhvan’ın devletin varlı-
ğını tehdit etmesi değil, mevcut yönetime karşı 
toplumsal dayanışmayı artırma ve istikrarı boz-
ma potansiyeli taşıması olduğunu unutmamak 
gerekmektedir. Zira diğer Körfez liderleri gibi 

42. Samir Salama, “Shaikh Abdullah slams Muslim Brotherhood”, 
Gulf News, 8 Ekim 2012.

43. “UAE minimizing influence of Islamic extremists,” Wikileaks 
Cables, http://dazzlepod.com/cable/04ABUDHABI4061/

44. Birol Başkan, “Polis Müdürü ve Şeyh: Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin İhvan’la İmtihanı”, s.85.

BAE Emiri de bölgede siyasi farkındalığın art-
ması ve vatandaşların siyasete daha aktif katılma 
talepleri olması durumunda İhvan’ın ülkedeki 
etkisinin artabileceğinin farkındadır. 

Mısır’daki darbe sürecinde BAE’nin sade-
ce ülke içerisinde değil, bölgesel anlamda da 
İhvan’a karşı tutumu iyice netleşti. Gerek Mı-
sır’daki bazı basın-yayın organlarını finansal 
olarak desteklemesi gerekse açıktan darbe yö-
netimine mali yardım göndermesi, bu tutumun 
göstergeleri kabul edilebilir. Bu da BAE’nin 
özellikle son iki yıldaki siyaseti incelendiğinde 
sürpriz değildir. Nitekim Dubai Polis Şefi Dahi 
Halfan’ın Muhammed Mursi’nin Cumhurbaş-
kanlığı’nı kazanması üzerine twitter üzerinde 
yaptığı yorumlar iki ülke arasında diplomatik 
krize sebep oldu. Hesaptan silinen tweet’lerinde 
Halfan “Eğer Körfez’in güvenliğine zarar verme-
ye kalkarlarsa, dizlerine kadar kana boğulacak-
lar” ve “Talihsiz bir seçim. Bu seçimin sonuçları 
sıradan fakir insanlar için ışık olamayacak” yaz-
dı ve bunun üzerine BAE’nin Mısır Büyükelçisi 
Mısır Cumhurbaşkanlığı’na çağırıldı.45 

Kuveyt ve İhvan ilişkileri
Müslüman Kardeşler Hareketi’nin Kuveyt’e gel-
mesini sağlayan ilk isim Abdulaziz Mutavva, İs-
lami İrşad Topluluğu’nu kurarken Hasan el-Ben-
na’nın fikirlerinden çok istifade etti.46 1952 yılın-
da resmi olarak da tanınan topluluk, problemler-
le karşılaşmamak için İhvan ismini kullanmaktan 
özellikle kaçındı ve Kuveyt’in bağımsızlığından 
bir yıl sonra, 1962’de, resmi olarak Islah adını 
aldı. Ülkede özellikle eğitim ve sosyal yardım 
alanlarında etkili olan Islah, hem siyasi hem de 
ekonomik gücü dolayısıyla faal olduğu alanlarda 
baskı unsuruna dönüştü.47 Hareketin ekonomik 
zenginliği, Müslüman Kardeşlerin Mısır ve diğer 

45. “Egypt summons UAE envoy over police chief ’s tweets”, Ahram 
Online, 28 Haziran 2012. 

46. Kuveyt İhvanı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Falaah al-Ma-
ders, al-Jam’a al-Ikhwan fi al-Koweit, (Dar Kartas: 1999).

47. Habib Toumi,“Muslim Brotherhood in the Gulf ”.
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ülkelerdeki faaliyetlerine de maddi destek olması 
yönüyle de öne çıktı. 

Islah’ın Sabah ailesiyle ilişkisi inişli çıkış-
lı oldu. Çok iyi bir şekilde organize olmuş ve 
maddi bakımdan geniş imkânlara sahip olan 
hareket, yönetimin bazen karşısında, bazen de 
yanında pozisyon aldı. Hareketin en etkili faa-
liyetleri 1990-91 yıllarında İslami grupların Irak 
işgaline karşı direnişi sırasında oldu. Yedi aylık 
işgal süresinde ülkenin her bölgesinde iyi bir 
teşkilata sahip olan hareketin komiteler kurarak 
halka yiyecek, insani ve maddi yardım yapılma-
sını organize etmesi halak tarafından daha da be-
nimsenmesine vesile oldu. İşgal sonrasında siyasi 
anlamda da etkin olmaya başlayan Islah, İslami 
Anayasal Hareketi (el-Hareke el-Düsturiyye; kısa 
adıyla HADAS) adıyla bir parti kurdu; ancak bu 
süreçte diğer ülkelerdeki İhvan üyeleriyle bağlan-
tıları zayıfladı.48 

Kendisini aynı anda hem muhalefet hem de 
Kuveyt’teki siyasal sistemin kısıtlarını bilen ve 
tedrici değişimi savunan, daha liberal ve sekü-
ler gruplarla işbirliği yapabilen bir aktör olarak 
konumlandıran49 HADAS 2005 seçimlerinde 6 
milletvekili çıkarmasıyla dikkatleri üzerine çek-
ti. Ülkedeki oy verme sisteminin değiştirilmesi 
sırasında diğer muhalefet partileriyle birlikte 

48. Alison Partgeter, The Muslim Brotherhood from Opposition to 
Power, (Saqi Books, Londra: 2013), s. 126.

49. Nathan J. Brown, “Pushing Toward Poart Politics? Kuwait’s Is-
lamic Constitutional Movement”, Carbegie Papers, Ocak 2007, s.3. 

hareket eden ve yönetime karşı gelen HADAS, 
2008 yılında değişen seçim kanununun hemen 
ardından yapılan seçimlerde parlamentoya ancak 
3 milletvekili sokabildi. Seçim öncesinde her se-
çimde olduğu gibi ülkenin kılcallarına inen etkili 
bir propaganda yürütmesine rağmen bu sonucu 
alması birçoklarını şaşırttı. HADAS’ın seçimde 
aldığı yenilginin ardında birçok neden bulun-
maktadır. Öncelikle partinin gösterdiği adaylar 
halk tarafından takdir toplamadı. İkinci olarak 
partinin seçim kampanyasında İslami öğelere 
önceki seçimlere göre daha az yer vermesi başarı-
sızlıkta etkili oldu. HADAS’ın üyeleri hakkında 
çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları da başarısızlı-
ğın ardındaki üçüncü sebep olarak değerlendiril-
di. Seçim sonuçlarındaki düşüşe rağmen yerelde 
daha muhafazakâr kabilelerle işbirliği içerisinde 
olan HADAS’ın Sabah ailesinin gücü monopoli-
ze etmesi karşısında bir tehdit oluşturma potan-
siyeli hala mevcuttur.

SONUÇ
Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in Mısır’da dar-
be iktidarını siyasi, ekonomik ve sosyal olarak 
desteklemesi, bu ülkelerin iç siyasetlerindeki kay-
gılardan kaynaklanmaktadır. Körfez ülkeleri her 
ne kadar kendi çıkarları doğrultusunda Libya ve 
Suriye gibi ülkelerde muhalefeti desteklemiş ol-
salar da, esas itibariyle mevcut durumun devam 
etmesinden ve monarşilerine zarar gelmemesin-
den yana siyaset izlemektedir. Körfez ülkelerinin 
Mısır siyaseti de bu prespektiften okunmalıdır. 
Arap isyanları ile birlikte halihazırda Ortado-
ğu’nun pek çok ülkesinde varlık gösteren Müs-
lüman Kardeşler Hareketi’nin siyasi etkinliğinin 
artması, son yirmi yıllık dönemde inişli-çıkışlı bir 
seyir izleyen Körfez ülkeleri-İhvan ilişkisinin Kör-
fez yönetimlerince ‘tehdit’ unsuruna dönüşmesiy-
le sonuçlanmıştır. Bu bağlamda Körfez’in bu üç 
ülkesinin, hem isyan dalgasından kurtulmak hem 
de güvenlik tehditlerini bertaraf etmek için sadece 
maddi imkanlarını kullanmadığını, Mısır’daki Se-
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hem de Kuveyt’teki siyasal sistemin  

kısıtlarını bilen ve tedrici değişimi savunan, 
daha liberal ve seküler gruplarla işbirliği 

yapabilen bir aktör olarak konumlandıran 
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lefi hareketlerle ve bilhassa Nur Partisi ile yoğun 
ilişkiler geliştirmek suretiyle sosyal ve dini bağ-
lantılar kurduğunu da görüyoruz. Bütün bu ça-
balarına rağmen Körfez ülkeleri her ne kadar kısa 
vadede Mısır’da kazanan taraf olmuş gibi görünse 
de uzun vadede bastırılan sorunların yeniden can-
lanacağını söylemek mümkün. Zira ekonominin 

finansal yardımlarla ayakta durması, yeni ortaya 
çıkan silahlı gruplar ve yerel yapılanmaların sebep 
olabileceği güvenlik sorunları ve belki en önemlisi 
halkın yüzde ellisinin desteklediği bir siyasi/sos-
yal aktörün siyasetten dışlanarak terör örgütü ilan 
edilmesi, Mısır için olduğu kadar Körfez ülkeleri 
için de uzun süreli sorunlara gebe görünmektedir. 
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M ısır’daki 3 Temmuz Darbesi yalnızca Mısır değil tüm bölgenin demokra-
tikleşme ve değişim çabalarına darbe vurdu. Zira Mısır’da halk tarafın-
dan seçimle işbaşına gelmiş bir iktidarın başarısı, eski düzenin devamını 

isteyen iç ve dış aktörler tarafından hiç arzu edilmiyordu. Nitekim darbe sonrası 
süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt darbe hükümetini kut-
layarak, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiler. Batılı pek çok ülke de dar-
beyi ‘darbe’ olarak nitelendirmekten kaçındı. 

Bu çalışmada Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in Mısır’daki Selefi hareketlerle 
ilişkileri, bu hareketlere hangi yollardan ve hangi amaçlarla destek verdikleri analiz 
edilmektedir. Bunun yanı sıra analizde Körfez ülkelerinin Müslüman Kardeşler Hare-
keti’ne yönelik tehdit algısının hem iç hem de bölgesel sebepleri incelenerek, hare-
ketin söz konusu Körfez ülkelerindeki sosyal ve siyasi potansiyeli de değerlendirildi.  


