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1- MISIR’IN COĞRAFİ, EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE 
İDARİ YAPISI

Mısır; Nil nehrinin topraklarını bereketlendirdiği Afrika’nın kuzeyinde, Akdeniz’in 
güneyinde yer alan geçmişi ve kültürel mirasıyla hem İslam – Arap dünyasının hem de 
insanlığın önemli yerlerinden biridir. Coğrafi konumu bakımından topraklarının büyük 
bir kısmı Afrika kıtasında yer alan Mısır, Sina yarımadası ile Asya kıtasına uzanır. Ku-
zeyinde Akdeniz, doğu ve güneydoğusunda Filistin, Suudi Arabistan ve Kızıldeniz; batı-
sında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. 23°-31° kuzey enlemleri, 25°-35° doğu 
boylamları1 ile Mısır, Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. Ülkeye genellikle sıcak ve 
kurak bir iklim hâkimdir. Ülkenin Akdeniz kıyıları dışında pek yağış görülmemektedir. 
Ciddi su probleminin yaşandığı ve yağışların az görüldüğü ülkede toprağın verimliliği, 
Nil Nehri’ne2 bağlıdır. Bitki örtüsünün seyrekliğinden dolayı hayvan türleri bakımından 
çeşitlilik görülmemektedir. Tarım alanları, ülke yüzölçümünün %4’ünü kaplamaktadır. 
Kullanılabilir arazinin kısıtlı olması sebebiyle devlet; çölden yeni toprakların kazanıl-
ması, kanal, gölet ve baraj inşası için yatırımlar yapmaktadır. Bu bağlamda Asvan Barajı 
tarım alanlarına sulama imkânı sağlamış ve ekili alanların oranını artırmıştır.3

Akdeniz’i Hint Okyanusuyla birleştiren Süveyş Kanalı, Mısır için önemli bir gelir 
kaynağı olsa da bu ülke için ciddi bir sanayileşmeye ihtiyacı vardır. Mısır ekonomisine 
tarımla birlikte endüstri ve turizm de önemli katkı sunmaktadır. Tekstil, petro-kimya ve 
çimento Mısır’ın başlıca endüstri dallarıdır. Mısır demir, fosfat, kireçtaşı ve tuz gibi do-
ğal kaynaklara sahip olmanın yanı sıra OPEC (Petrol İhracatçı Ülkeler Teşkilatı) ve OA-
PEC (Petrol İhracatçı Arap Ülkeleri Teşkilatı) üyesi olup petrol ve doğalgaz ihracatı da 
yapmaktadır. Dünyanın yedi harikasından sayılan piramitler, İskenderiye feneri ve kral 
mezarları ise Mısır’ın önemli turizm gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Mısır, uzun 
ve çeşitlilik gösteren tarihiyle birçok milletin izlerini taşımaktadır. Özellikle Emevîler, 
Abbâsîler, Memlükler ve Osmanlılardan kalma cami ve medreseler, han ve kervansaray-
lar önemli tarihi mekânlardır. Mısır’da yerleşim merkezleri arasında yeterli bir ulaşım 
ağı bulunmaktadır.4 Demiryolları ve karayollarının büyük bir kısmı, yerleşimin yoğun 

1 Https://Www.Cografya.Gen.Tr/Siyasi/Devletler/Misir.Htm E. T: 09.10.2021
2 Ed. Taciser Sivas, Genel Uygarlık Tarihi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2019, s. 16.
3 Suna Doğaner, “Mısır”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 29, 2004, ss. 553-569.
4 Https://Www.Cografya.Gen.Tr/Siyasi/Devletler/Misir.Htm E. T: 04.09.2021
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olduğu Nil Havzası boyunca yer alır. İki yanı denizlerle çevrili olan Mısır’da her türlü ge-
minin yanaşabileceği limanlar bulunurken Nil’in büyük bir kısmında da gemilerle ulaşım 
sağlanır.

103 milyonluk5 bir nüfusa sahip olan Mısır’da, Osmanlı hâkimiyeti sonrası başlayan 
İngiliz sömürgeciliği sürecinde ülkenin toplumsal dokusunda ciddi tahribatlar meydana 
getirilmiş, kulüp kültürü vücut bulurken ‘ayrıcalıklı’ zümreler de türe(til)miştir. Özellikle 
bürokraside İngiliz güdümlü aileler ön plana çıkarılır. Hem İngilizler ve misyonerler eliyle 
hem de kavmiyetçilik üzerinden Mısır’ın özellikle İslami kimliği dejenere edilmek istenir.

Resmi dilin Arapça olduğu Mısır da İngilizce ve Fransızcayı bilenlerin oranı da 
önemli bir yekûn tutmaktadır. Ülkede ilköğretim zorunlu ve ücretsiz iken öğretimin diğer 
basamakları isteğe bağlı ve ücretsizdir. Son verilere göre ülkedeki okuma-yazma oranı 
%71 olarak6 tespit edilmiştir. Mısır’ın en tanınan üniversitesi; 975 yılında temelleri atılan, 
günümüzde 58 fakülte ve 25 araştırma merkezi olan, 115 ayrı devletten Müslüman öğrenci 
kabul eden, 15883’ü yabancı olmak üzere7 bir milyondan fazla öğrencisi olan8 dünyanın en 
büyük üniversitelerinden birisi El-Ezher’dir.

Mısır, Jeo-stratejik konumuyla Asya, Avrupa ve Afrika arasında kilit bir noktadadır. 
1869 yılında açılmış olan Süveyş Kanalı ile Akdeniz ve Kızıldeniz birleştirilmiş böylece 
Hindistan’a giden deniz yolu kısalmıştır. Bu durum beraberinde Mısır’ın değerini de artır-
mıştır. Bu özelliklerinden dolayı Mısır, tarih boyunca birçok istilaya sahne olmuştur. Sahip 
olduğu nüfus ile Arap dünyasının ve Ortadoğu ülkelerinin en büyüğü olan Mısır, İslam ve 
Arap kimliği ile bölgede Arap dünyasının liderliğine oynamaktadır. 

Yarı Başkanlık sistemine dayanan Mısır Arap Cumhuriyeti, 25 idari bölgeye (illere) 
ayrılmıştır. Cumhurbaşkanı; altı yılda bir halk tarafından seçilir, hükümeti kurar ve başkan-
lık görevini yürütür. Meclis seçimleri de beş yılda bir yapılmaktadır. Son şekliyle 568 kişi-
lik Millet Meclisinin yanında 2019 yılında 270 üyeli bir senato/şura da kurulmuştur. Senato 
üyelerinin 180’i halkın oylarıyla seçilirken 90’ı ise devlet başkanı tarafından atanmaktadır.

2- MISIR’IN GENEL TARİHİ
Mevcut bilgilere göre Mısır da yaklaşık ‘5000 yıl öncesinden’9 itibaren Nil Nehri10 

çevresinde yerleşik bir hayat düzenine geçilmiştir. Mısır; insanlık tarihi içerisinde tarımsal 
üretime geçme, şehirleşme ve devletleşme olgusu ile yazılı kaynak bırakma konusunda 
bilinen ilk uygarlıklar arasında yer almaktadır. Mısır; Nil nehri, Kızıldeniz ve Akdeniz’i 
ile pek çok ülkenin ticari yolculuğunun aktarım kavşağında olması bakımından ‘Bereketli 
Hilal’ olarak tanımlanan coğrafya içinde değerlendirilmektedir. Bereketli Hilal11 Mısır’dan 
Filistin ve Suriye’ye, Mezopotamya’dan Basra Körfezi’ne kadar hilal şeklinde uzanan top-

5  Https://Ticaret.Gov.Tr/Yurtdisi-Teskilati/Afrika/Misir/Genel-Bilgiler  E.T: 09.10.2021
6 Https://Ticaret.Gov.Tr/Data/5f0d69cc13b8769ff05749b4/MISIR%20%C3%Bclke%20profili.Pdf  E.T: 
02.12.2021
7 Mustafa Kırkız, “El-Ezher Özelinde Klasik ve Modern Eğitim”, Din Bilimleri Akademik Araştırma 
Dergisi, c. 14, sayı 1, 2014, ss. 167-189.
8 Ayrıca 320 bin civarında öğrenci sayısı olduğunu belirtenlerde bulunmaktadır.
9 İzzet Çıvgın, “Mısır Eski Krallığı (MÖ. 2700-2200) Devrindeki Ticari Ağların Mısır Uygarlığı ile 
Nübye/Sudan Devletleşmesi Üzerindeki Etkileri”, TAD, c. 34/ sayı 58, 2015, ss. 371-424.
10 Yusuf Ziya Özer, Mısır Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1987, ss. 7-9.
11 Ahmet Sağlam, “Ortaçağ’da Orijinal Bir Siyasi Yapı: Güçlü ve Nüfuzlu Her Emir Sultan Olur”, 
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 2, Sayı 4, Aralık 2015, s. 109.
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rakları içermektedir. M.Ö. 3200’lü yıllardan itibaren çeşitli hanedanlarca insanlık tari-
hinde ulûhiyet iddiasında bulunan ve o dönem ‘Firavun’ denilen yöneticiler tarafından 
yönetilen Mısır; aynı zamanda Hz. Mûsâ ile Hz. Yûsuf’un, Tevhidi inancı savunma ve 
adaleti sağlama alanı olmuştur. Firavunların en önemlilerinden biri olarak kabul edilen 
II. Ramses (ö. M.Ö 1213), Hititlerle Suriye toprakları için yaptığı Kadeş Savaşının ar-
dından dünyanın ilk yazılı antlaşması12 olarak bilinen Kadeş Antlaşması (M.Ö. 1270) 
imzalanmıştır. İsrâiloğulları’nın da Mısır’dan onun zamanında13 çıkmak zorunda kaldığı 
varsayılmaktadır. Geçmişte Akdeniz Havzası, günümüzde Ortadoğu olarak bilinen coğ-
rafya, tarih boyunca devletlerarası rekabete maruz kalmış, Mısır bu yayılmacı politika-
lar sonucunda sırasıyla İskender, Pers ve Roma İmparatorluklarının istilasına uğramıştır. 
Roma İmparatorluğu’nun sonradan ikiye bölünmesiyle Mısır, Doğu Roma da denilen 
Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalmıştır. Bu durum Müslümanların, Hz. Ömer 
Döneminde Mısır’ı fethetmesine (h.19-21/m.640-642) kadar sürer.

A) Mısır’da Müslümanların Hâkimiyeti
Dört Halife Döneminde (632-661) Hz. Ebû Bekir’in hilafeti ile Suriye topraklarına 

yönelik fetih girişimleri başlamış, bu süreç Hz. Ömer’in döneminde zaferlerle devam 
etmiştir. Bu dönemde Suriye, Kudüs, Filistin, İran, Irak ve Diyarbekir fethedilmiştir. Mı-
sır’ı ticari faaliyetleri sebebiyle iyi bilen Amr bin As, yapılan fetihlerin intikamını almak 
üzere Bizans’ın toparlanarak yeniden saldırıya geçeceği, bu noktada Mısır topraklarının 
kilit noktada olduğunu vurgulayarak alınmasının ehemmiyeti konusunda Hz. Ömer’in 
dikkatini çeker. Bunun üzerine Hz. Ömer, Amr bin As (ö. 43/664)’ın emrine 4000 asker 
vererek Mısır fethine izin verir. Ardından 5000 kişilik14 takviye bir kuvvetle Zübeyr bin 
Avvâm (ö. 36/656)’ı göndererek (h.19-21/m.640-642) yılları arasında fethin gerçekleş-
mesi sağlanır. Fetihten sonra da Amr bin As’ı, Mısır’a vali olarak tayin edilir (642).

Mısır’da Müslümanların hâkimiyeti, Emevîler ve Abbâsîlerle devam etmiştir. 
Özellikle Abbâsîler zamanında Türklerin kitlesel şekilde İslam’ı kabul etmelerinden son-
ra birçok Müslüman Türk komutan ve vali, devlet kadrolarında görevlendirilir. Bunlar 
arasında Mısır’a komutan ve idareci olarak gönderilenler de olmuştur. Ancak Abbâsîlerin 
zayıfladığı dönemlerde yaşanan kaos ortamlarında söz konusu komutan ve valiler, Mı-
sır’da bağımsız davranarak kendi otonom devletlerini ilan etmiştir. Bu devletlerden ilki 
Tolunoğulları’dır. Bu devlet, 868 yılında Ahmet bin Tolun (ö. 270/884) tarafından kuru-
lur. Ahmet bin Tolun’un vefatı sonrası kısa süreliğine Abbâsîler denetim kursa da tekrar 
otoriteyi kaybetmiş ve bölgede kontrolü sağlamak üzere gönderilen Şam’ın (Dımaşk) 
Türk valisi Muhammed bin Tuğç (ö. 334/946), 905 yılında kendi hâkimiyetinde Akşitler 
(İhşitler) devletini kurar. Bunlar otonom davranmış olsalar da dinen Halifeye bağlılıkları-
nı sürdürmüştür. 969 yılına gelindiğinde ise Tunus’ta ortaya çıkan, siyasi karışıklıklardan 
faydalanan Şii – İsmâili olan Fâtımîler, 969’da Akşitler’in Mısır’daki varlığına son vere-
rek yeni bir mezhebi yönetim ortaya koymuştur. Kudüs, Fâtımîlerin elindeyken Haçlılar 
tarafından ele geçirilmiş, Haçlıların saldırıları sonucunda 15 Temmuz 1099 günü Fâtımî-

12 Erik Hornung, Mısır Tarihi, Çev: Zehra Aksu Yılmazer, Kabacı Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 119.
13 Suna Doğaner, “Başlangıçtan Bizans Dönemine Kadar Mısır”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Ya-
yınları, c. 29, 2004, ss. 555-557.
14 Cengiz Tomar, “Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Mısır”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara, 
2004, c. 29, ss. 563-569.
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lerin teslim olması ile Haçlı askerleri şehre girmiş, on binlerce Müslüman katledilmiş ve 
Kudüs esir düşmüştür.15 Mısır da devam eden Fâtımî egemenliği; Fâtımî vezirliğine atanan 
Selâhaddîn-i Eyyûbî (ö. 589/1193)’nin amcası Şîrkûh (ö. 564/1169) ile farklı bir süreç 
geçirmiş, o’nun vefatı sonrası yerine geçen yeğeni Selâhaddîn-i Eyyûbî, 17 Eylül 1171 
yılında yönetimi devralarak Fâtımîlere son verip Mısır’da Eyyûbîler Devri’ni başlatmıştır. 
Eyyûbîler Devri, Mısır tarihinin önemli ve bugünkü kimliğinde etkili kurucu safhalarından 
biridir. Bu devirde, İsmâilî Fâtımîlerin tahribatları giderilmiş; onlara ait müesseseler kaldı-
rılmış, bölgenin yeniden ihyası sağlanmıştır. Öyle ki Selâhaddîn-i Eyyûbî hutbeyi yeniden 
Abbasi halifesi adına okutmuş (10 Muharrem 567 / 13 Eylül 1171), Mısır’ı bir ilim mer-
kezi konumuna getirmek amacıyla Şafii, Maliki, Hanefî ve Hanbelî fıkhının okutulduğu 
medreseleri, Dârülkur’ân ve Dârülhadis gibi çeşitli eğitim müesseseleri kurmuştur. Onun 
başlattığı ilim hayatı ile Kahire, Eyyûbîler dönemi boyunca Bağdat’ı gölgede16 bırakmış, 
onların açtığı kurumlarla Mısır, İslam dünyasının ilim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. 
Dış siyasette ise bölgedeki Müslüman halklar ve siyasi güçleri arasında ittihad ekseninde 
hareket ederek Haçlılarla girişilen mücadele sonucunda 1187 yılındaki Hıttin Zaferi17 ile 
Kudüs Haçlıların işgalinden kurtarılır.

Eyyûbî Sultanı Muazzam Turan Şah (ö. 576/1180)’ın bir ihtilal ile devrilmesiyle 
Eyyûbî hanedanlığı (1250) sona ererken yerine Memlûk Devleti, Mısır’ın idaresini ele 
almıştır. Kaynaklarda ‘ed-Devletü’t-Türkiyye18/Türkiye Devleti’ adıyla geçen Memlûk 
Devleti (1250-1517), Mısır’da yaklaşık 270 yıl hâkimiyet sürmüştür. İlk sultanları, Bü-
yük Eyyûbî Melikü’s-Sâlih Necmeddin Eyyûb (ö.1249) tarafından satın alınıp yetiştirilen 
Memlûkler, Eyyûbîlerden sonra Filistin-Lübnan bölgesinde kalan Haçlı unsurlarıyla mü-
cadeleyi sürdürerek elde ettikleri başarılar neticesinde İslam topraklarında Haçlı varlığına 
son vermiştir. Diğer taraftan ise İslam dünyası üzerine katliamcı saldırılar düzenleyerek 
pek çok Müslüman Devleti yıkan 1258 yılında Bağdat’ı istila ederek Abbâsîlerin iktidarına 
son veren ve on binlerce Müslümanı katleden Moğolları, 3 Eylül 1260’ta Aynicâlût Sava-
şı’nda mağlup ederek İslam âlemine büyük hizmette bulunmuşlardır. Abbâsîlerin başkenti 
Bağdat’ın 1258’de Moğollar tarafından işgalinin ardından Memlûkler, Abbâsî halifeliğini 
Mısır’da himaye altına alarak sürdürmüştür. Böylece hilâfetin ihyasıyla Kahire, İslâm dün-
yasının dinî ve siyasî merkezi hâline gelmiştir. 1500’lü yıllara gelindiğinde Osmanlı Dev-
leti ile Memlûkler arasında önceki yıllara uzanan sorunlarla birlikte ilişkiler de yaşanan 
kopuş, taraflar arasında savaşlara yol açmıştır. (I. Selim) Yavuz Sultan Selim zamanında 
Osmanlı-Memlûk arasında 1516 senesinde Mercidabık Savaşı vuku bulmuş, Memlûk Sul-
tanı Kansu Gavri (ö. 922/1516)’nin ölümüyle Memlûkler ağır bir yenilgi almıştır. Ardından 
sultan ilân edilen Ebü’n-Nasr el-Melikü’l-Eşref Tomanbay (ö. 923/1517) da Osmanlı ile 
Ridaniye Savaşına (922/1517) girişmiş ancak o’da yenilmiştir. Kahire’yi alan Osmanlı hü-
kümdarı Yavuz Sultan Selim (ö. 926/1520), Nisan 1517’de Kahire’ye girerek Tomanbay’ı 
idam ettirip Memlûk Devleti’ne son verdi. Böylece Mısır da (1517-1882), 365 yıl sürecek 
olan Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti başlar.

15 Abdulkadir Turan, Ve Kudüs Düştü (I. Haçlı Seferi), Etiket Yayınları, İstanbul, 2020, ss. 117-134.
16 Tomar, “Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Mısır”, TDV İslam Ansiklopedisi, ss. 563-569.
17 Abdulkadir Turan, Selahaddin, Dua Yayıncılık, İstanbul, 2011, ss.188-194.
18 Sağlam, a.g.d, ss. 107-120.
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B) Mısır’ın Yakın Dönem Siyasi Tarihi
Yavuz Sultan Selim ile başlayan Mısır’daki Osmanlı hakimiyeti, 18.yüzyılın sonla-

rından itibaren Avrupalı devletlerin sömürgeci rekabetlerine maruz kalarak yeni bir süreci 
yaşamaya başlar. Doğu Akdeniz ve Mısır üzerinde hâkimiyet kurarak hem İngiltere’nin 
gücünü kırmak hem de kendi sömürgeciliğini yaygınlaştırmak isteyen Fransa İmparatoru 
Napolyon’un liderliğinde 1798’de (kısa sürelikte olsa) Mısır’ı işgal eder. Buna karşın 
Osmanlı Devleti, uyguladığı ‘uluslararası denge stratejisi’ ile İngiltere ve Rusya’dan des-
tek alarak Fransa’nın işgalini bitirmek ister. Diğer taraftan Osmanlı’nın Fransa’ya karşı 
Mısır’a yolladığı ordunun içinde yer alan Kavalalı Mehmet Ali Paşa (ö.1849)19 önemli 
başarılara imza atarak20 binbaşı yapılır. Fransız işgali bitirildikten sonra Kavalalı da Mı-
sır’da kalmış, zamanla ordu içinde öne çıkmaya başlamıştır. Arabistan’ın Necid çöllerin-
de isyan eden Vehhâbîlere karşı elde ettiği başarılar sonucunda da devletçe Mısır’ın valisi 
olarak görevlendirilmiştir.

1805-1849 yıllarında ülkeyi yöneten ve 
kendisini (resmi bir tanıma olmaksızın) 
Mısır'ın ilk hidivi21 ilan eden Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa, Mısır valiliğindey-
ken Avrupai türden reformlara giriş-
miş, Mısır’ın yeni harp akademisini22 
açmış ve yeni Mısır ordusunu kurmuş-
tur. Öyle ki yaptıklarıyla modern Mı-
sır’ın kurucusu olarak kabul edilmiştir. 
Kavalalı, modern yöntemlerle kurduğu 
yeni orduyu, Osmanlı yönetimine karşı 
Mısır’da tam hâkimiyeti kurmak için 
kullanmış ve Osmanlı merkez ordusu-

nu Nizip Savaşı’nda mağlup etmeyi başarmıştır. Avrupalı devletlerin arabuluculuğunda 
imzalanan Kütahya antlaşmasıyla Mısır’da Kavalalı ailesinin iktidarı kuvvetlenmiştir. 
1867’de ise Kavalalı’nın temellerini attığı Mısır Hidivliği’nin özerkliği, Osmanlı tarafın-
dan resmen tanınmıştır.

Fransız devrimi ile ideolojik hüviyet kazanan milliyetçiliğin, “Arap milliyetçili-
ği” formuyla ortaya çıkışı 19. yüzyılın sonlarına doğru Lübnanlı Hıristiyan Arap olan 
Cûrc Habib Antûniyûs, Butrûs El-Bustanî (ö.1883) Sâti el-Husrî (ö.1968) ve Mîşel Eflak 
(ö.1989) gibi yazar-gazeteciler tarafından toplum içinde yaygınlaştırmak istemeleriyle 
vücut bulmuştur. Bu Hıristiyan Arapların ortak özelliği ise Şam’daki yabancı okullarda 
öğrenim görmüş olmalarıdır. Bu yabancı okullar üzerinden Suriye-Şam bölgesinden di-
ğer Arap ülkelere ve şehirlerine yayılan Batı jargonlu bir Arap ulusçuluğu söz konusudur. 
Bu Hıristiyan Araplar; Batılı devletleri ve fikirlerini Müslümanlara karşı bir kalkan ola-

19 Muhammed Hanefi Kutluoğlu, “Kavalalı Mehmed Ali Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 25, 2002, 
ss. 62-65.
20 Kamuran Şimşek, “Mehmet Ali Paşa ve Vehhâbîler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 
sayı 42, Bahar-2021, s. 21.
21 Hidiv, Kavalalı ile birlikte Osmanlı devrinde mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere (1805-1914) 
verilen resmi unvan. Hidiv; Arapçada büyük vezir, baş vezir, hâkim demektir. Bkz. Osman Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 1, İstanbul, 1993, s. 814.
22 İrfan Kaya Ülger, “Müslüman Kardeşler Teşkilatının İdeolojisi ve Mısır Siyaseti Üzerindeki Etki-
leri”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, c. 6, sayı 2, ss. 131-151.

Osmanlı Dönemi’nde Mısır bayrağı



10

R A P O R

 sdam.org.tr

rak görmüşler ve Avrupalıların İslam coğrafyasına müdahale etmelerine de taraf olmuşlar-
dır. Arap ülkelerinde seküler milliyetçiliğin yerleşmesine azami gayret göstererek çeşitli 
faaliyetlerle düşüncelerinin taban bulmasını sağlamışlardır. Böylelikle İslamcılık anlayışı-
na tepkili davranmışlardır. İslamcılık fikrine karşı olmalarında Hıristiyan olmalarının yanı 
sıra Avrupai yabancı okullarda yetişmeleri ve son dönem Osmanlı iktidarını elinde tutan 
İttihatçıların toplumsal bütünlüğe aykırı uygulamaları, Türkçülüğü öne çıkarmaları ve Su-
riye’deki Araplara yönelik baskıları da etkili olmuştur. Mısır’a özgü bir yaklaşım sergile-
yen “Mısır milliyetçiliği” ise etnik bir kökene veya dine vurgu yapmaksızın vatanseverlik 
unsuru üzerine inşa edilmeye çalışılır. Mısır milliyetçiliğinde eski tarih, kültür ile Akdeniz, 
Afrika ve Asya üzerinden bir kimlik oluşturma gayreti yanında dış tesirlerle başlayan bu 
kimlik arayışı, içeride özellikle Mehmet Ali Paşa ile birlikte takip edilen eğitim politikaları 
vesilesiyle aydınlar ve halk tabanında zamanla zemin bulur. Husûsen Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa döneminde Avrupa’ya özellikle İtalya ve Fransa’ya giden öğrencilerin Mısır’a 
dönmeleri ile birlikte Mısır’da Batı uygarlığına entegre olma ve kavmi fikriyat zemin bul-
maya başlar. Sonrasında “Mısırlılık” fikrinin toplumsal bir eyleme dönüşmesi en ciddi 
anlamda Mısır’ın İngilizler tarafından işgal edilmesinden önce Ahmed Urâbî ayaklanma-
sında (1879) ‘Mısır Mısırlılarındır’ ilkesi ile ifade edilmiş ve sloganlaştırılmıştır. “Urabi 
ayaklanmasında ön plana çıkan husus, orduda Mısırlı askerlerin özellikle Türk ve Çerkez-
lerden oluşan askeri sınıf karşısında ikinci sınıf muamelesine tabi tutulması olmuştur. Ülke 
genelinde artan Avrupa ve özellikle İngiliz etkisine karşı milliyetçi duygu ve vatan sevgisi 
üzerinden gerçekleştirilen bu ayaklanma, halktan da ciddi bir destek görmüş ve Mısır’ın 
artık Osmanlı gölgesinde yönetilemeyeceği”23 sonucunu çıkaran İngiltere’nin, Mısır’ı işgal 
gerekçesini oluşturmuştur.

19. yüzyılın başlarından itibaren sömürgeci Avrupalı devletlerden İngiltere, Mısır’ın 
öneminin farkına vararak bölgeye yoğunlaşmıştır. 1866’da Süveyş Kanalı’nın yapımı için 
Osmanlı Devleti’nden zorla da olsa onay alarak çalışmaları başlatmış ve 1869’da kanalın 
açılışına dek İngilizler yeterli imkânları sağlamadığından, “kanalın kazısında çıplak elleri-
ni kullanan ve zorunlu işçi olarak katılan 100 bin Mısırlı hayatını kaybetmiştir.”24 Süveyş 
kanalının açılmasıyla birlikte İngilizler, Mısır’daki sömürü düzenine daha fazla ağırlık ver-
miştir. İngiltere, Urâbî (Arabî) Paşa İsyanı'ndan sonra 1882 yılında, geçici olmak kaydıyla25 
diplomatik ayak oyunlarıyla II. Abdülhamit döneminde Mısır’ı işgal etmiştir.  İngiltere’de 
başlayan Sanayi Devrimi (1760)’nin ilk basamağını tekstil dokumacılığı oluşturmuştur. 
Dolayısıyla hammadde olarak pamuk, üretimin devamlılığı için hayati önem taşımıştır. 
İngiltere, pamuk hammaddesini, henüz bağımsızlığını kazanmamış olan ve İngiltere’nin 
elinde bulunan Amerika (bugünkü ABD) topraklarından sağlamıştır. Ancak 1861 yılında 
İngiliz hegemonyasına karşı Amerikan İç Savaşı’nın patlak vermesi ile İngiliz dokuma 
sanayisi krize girmeye başlamıştır. Bunun üzerine “İngilizler, çok geçmeden pamuk ham-
maddesini temin edebilecekleri yeni pazarlar aramaya başladılar. Britanya’nın Mısır ve 
Sudan üzerine yoğunlaşmasının altında Nil sularını ve havzadaki tarım alanlarını kontrol 
altına alma isteği yatmaktadır. (Çünkü) Nil havzası ve Mısır, İngiliz sanayisinin en önemli 

23 Gökhan Bozbaş, “Ortadoğu’da Bölgesel Milliyetçilikler: Mısır Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi, 18 (31), 2016, ss. 108-113.
24 Özcan Kayalı, “İhvân-ı Müslimin Hareketi ve Mısır Siyasetine Etkisi (1928 – 2015)”, Sakarya Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan – 2016, ss. 50-51.
25 Süleyman Kızıltoprak, Mısır’da İngiliz İşgali: Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı (1882-1887), İslâm 
Araştırmaları Dergisi, 26 (2011), ss. 93-158.
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hammadde açığı olan pamuğun yetişmesi için en uygun bölgedir.”26 Bu sömürgeci hedef-
lere ulaşma doğrultusunda İngiltere önce Mısır’ı, 1889 yılında da Sudan’ı işgal etmiştir. 
İngiltere; Mısır’ı farklı etnik, dini ve sosyal yapı mozaiğini bünyesinde barındıran27 Or-
tadoğu bölgesinde etkin güç olmak, sanayisi için hammadde sağlamak, Doğu Akdeniz 
ve Kızıldeniz’de nüfuzunu güçlendirmek, Hint coğrafyasındaki sömürgeciliğini pekiştir-
mek ve deniz ticareti yollarının denetimini elde tutmanın ana kavşağı olarak kullanmıştır. 
İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte ülke fiilen Osmanlı Devleti’nin yönetimin-
den çıktı. Bu tarihten 1914’e kadar Mısır, Osmanlı’nın sadece hukuken bir parçası olarak 
kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı (1914)’nda Osmanlı Devleti’nin ‘Süveyş Kanalı Cephe-
si’ni açmakla Mısır’ı tekrar geri alma girişimi olmuşsa da başarısız olmuştur.

İngiltere, 9 Kasım 1917’de Ahmet Fuad’ı (ö.1936) tercih ederek Mısır sultanı ilan 
etmiş kendisi de ölünceye kadar Krallık28 yapmıştır. Böylece Mısır’da ‘Krallık’ idaresi 
ortaya çıkarılmıştır. 1918 yılında Sa’d Zaglül (ö.1927) başkanlığında kurulan (1919), İn-
giliz sömürgeciliğine karşı Mısır’ın bağımsızlığını savunan ve bu yönde mücadele eden 
Vefd Partisi29 1923-1952 arasında Mısır siyasetinde belirleyici rol oynar. Partinin faali-
yetleri, 1952 yılında gerçekleşen Hür Subaylar Darbesi sonrası 16 Ocak 1953 tarihinde 
yasaklanacaktır. Mısır’daki işgalci İngiliz yönetimi, 1919’da başlayan olayları takip eden 
üç yıl boyunca kamu düzeninin bozulmasını önleyemediği için30 1922 yılında tek taraflı 
ilan edilen bağımsızlık bildirisiyle31  Mısır, İngiliz boyunduruğunu sonlandırdığını ilan 
etmiştir. Fakat bilinmeli ki bu tam bir bağımsızlık da olmamıştır. Çünkü Mısır egemen-
liğine kısıtlamalar getiren Süveyş Kanalı üzerinde İngiliz Devleti’ne imtiyazlar içeren, 
kanal bölgesinde 10.000 asker ve 500 İngiliz pilot bulundurma hakkını içeren 26 Ağustos 
1936 Antlaşması hala yürürlükteydi. Bu durum, emperyalist İngiliz Devleti’nin Mısır’ın 
isteklerini görmezden geldiğini gösterirken taraflar arasındaki gerginliğin de devam ede-
ceğini göstermiştir. Bu süreçte İngilizlere karşı alınan tavırlar ve yapılan girişimler, Mı-
sır’daki milliyetçi dalgayı da artırmıştır.

C) Hür Subaylar Darbesi ve Rejim Değişikliğinin Yaşanması
1952 yılına kadar Krallık dönemini sıkıntılarla yaşayan ülkede, İkinci Dünya Sa-

vaşı ve sonrası dönemde şiddet ve istikrarsızlık hâkim olmuştur. “Ekim 1944’ten Ocak 
1950’ye kadar sekiz azınlık hükümeti görev yapmıştır. Bu süre zarfında iki başbakan; 
Ahmet Mahir ve Mustafa el-Nukraşi suikast”32 ile öldürülmüştür. 1948-1949 Arap-İsra-
il Savaşı’nda, Mısır öncülüğündeki Arap ordusunun yenilgisi Kral Faruk’un otoritesini 
zayıflatır ve (İngiliz işbirlikçisi olarak anılan) Kral’ın yönetimine karşı tepkiyi artırır. 

26 Muhammed Tandoğan ve Osman Kağan Yücel, “Nil’in Paylaşılması Meselesi: Hidro-Diplomasi 
Bağlamında Mısır, Sudan ve Etiyopya Rekabeti”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
sayı 53, Temmuz 2017, ss. 107-116.
27 Emine Güvenilir, “Ortadoğu’da Siyasal İslam: Mısır’da Arap Baharı ve Müslüman Kardeşlerin 
Etkileri”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2016, ss.8-12. (Yüksek li-
sans tezi)
28 Güvenilir, a.g.t, s. 63.
29 Ş. Tufan Buzpınar, “Nehhas Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, 2006, c. 32, ss. 543-
544.
30 Ecehan Somuncuoğlu, “Siyasal İslam ve Mısır’da Müslüman Kardeşler’in Dönüşümü”, Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, Ankara, ss. 15-277.
31 Özgür Bayraktar, “Mısır’daki Hür Subaylar Darbesi ve Türkiye’deki 27 Mayıs Darbesi’nin Kar-
şılaştırılması”, Kesit Akademi Dergisi, Aralık 2020, sayı 6, ss. 608-621.
32 Bayraktar, a.g.m, ss. 608-621.
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Bunun üzerine Albay Cemal Abdünnâsır (ö.1970) tarafından 1949 yılında ordunun içinde 
‘Hür Subaylar’ isimli gizli bir örgüt kurulur. ‘Hür Subaylar’ adlı bu askerler, 23 Temmuz 
1952’de Kral Faruk’u yapılan darbe ile tahttan indirdiler. Devrimsel nitelikli darbenin ön 
planında General Necib (ö.1984)33 görünse de asıl fikir babası, ana aktör Cemal Abdünnâ-
sır’dır. Ardından darbeciler eski anayasayı kaldırdılar; siyasi partileri kapatıp monarşiye 
son vererek 1953 yılında ülkede yeni rejim olarak Cumhuriyeti ilan ettiler. Devrimlerini 
korumak üzere Nâsır tarafından ordunun içinden özel bir Cumhuriyet muhafızları birliği 
oluşturuldu. General Muhammed Necip de34 Mısır’ın ilk Cumhurbaşkanı oldu. Darbe so-
nucu yönetimin ele geçirilmesi ve rejim değişiminin yaşanması sebebiyle Batılı devletlerle 
ilişkilerde ani ve ciddi bir bozulma yaşanmamıştır. ABD, darbeciler tarafından kurulan 
askeri ‘Devrimci Komuta Konseyi’ni olumlu35 karşılamıştır.

Hür Subayların 
planlayıcısı Ab-
dünnâsır, Ne-
cib’in İhvân-ı 
Müslimîn yanlı-
sı ve kendisine 
düzenlenen su-
ikastta parmağı 
olduğunu iddia 
ederek yaptırdığı 
operasyonla onu 
Cumhurbaşkan-
lığından indirip 
ev hapsine alır.36 
Kendisini de 
1956’da Cum-
hurbaşkanı seç-
tirir. Abdünnâsır, 
Cumhurbaşkanı 
olduktan sonra 

Mısır’ın dış politikasında radikal değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Nasır, Pan-Arabizm 
denilen Ortadoğu’da milliyetçi – sosyalist, İslam’dan kopuk bir Arap birliğini kurma fikri-
yatını benimsemiştir. Bu doğrultuda 1958 yılında Mısır ile Suriye’nin birleşerek tek devlet 
haline gelmesini sağladığı ‘Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni ilan etti. Fakat ömrü kısa olan 
bu birleşme 1961’de Suriye’nin37 ‘biz, Mısır’ın eyaleti değiliz’ çıkışıyla dağılır. İngilizler 
tarafından ‘Ortadoğu’nun Musollini’si olarak anılan Nâsır’ın; Batı’ya karşı Arap sosyaliz-
mini benimsemesi, 1956’da Süveyş Kanalı’nı millileştirdiğini açıklaması ve İngiltere, İsra-
il, Fransa’nın ortak plan ile Mısır’a saldırması38, Aswan Barajı için istediği kredinin Batılı 

33 Haluk Gerger, ABD-Ortadoğu-Türkiye, Ceylan Yayınları, 4 Baskı, İstanbul, 2007, s. 70.
34 Https://Www.Gzt.Com/Mecra/İhvn-İ-Muslimn-Liderleri-Donemleri-Etkileri-3509250  E.T: 29.11.2021
35 Bayraktar, a.g.m, ss. 608-621.
36 Havva Karameşe, “Modern Dönem Cihad Anlayışının Radikalleşmesinde Devlet Etkisi: Mısır Örne-
ği”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, ss. 60-63.
37 Ülger, a.g.d, ss. 131-151.
38 M. Bürkan Serbest, “Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı”, Manas Sos-
yal Araştırmalar Dergisi, 2017, c. 6, sayı 4, ss. 690-708.

İmamlık yapan İhvân’ın yeni mürşidi El-Hudeybi, kırmızı karede Hasan el-Ben-
na’nın ağabeyi Abdurrahman, mavi karede ise Cemal Abdünnâsır yer almaktadır.
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devletlerce Dünya Bankası üzerinden bloke edilmesi, İsrail’in Batılı devletlerce destek-
lenmesi gibi gerekçelerle Mısır kapılarını Sovyet Rusya’ya açmıştır. Böylece Nâsır, uy-
guladığı politika ile Mısır’ı Batı dünyasının kucağından alırken Rusya’nın ve sosyaliz-
min kucağına vermiştir. Rusya da Ortadoğu, Akdeniz ve Mısır gibi önemli bir bölgede 
etkili olmak istediğinden gerekli ekonomik ve askeri desteği vermekten sakınmamıştır. 
Bu durum beraberinde o dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)-A-
merika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğinde yaşanan iki kutuplu (Doğu-Batı bloklu) 
dünyayı ifade eden ‘Soğuk Savaş’ geriliminin Ortadoğu coğrafyasında da soğuk şekil-
de etkisini göstermesine yol açmıştır. Ülkede bir dikta yönetimi kuran sosyalist Nâsır, 
özellikle İslami kesimlere yönelik baskı ve şiddeti bir yöntem olarak benimsemiştir. İs-
lâmî mücadeleyi baskıyla etkisizleştirmeyi gaye edinen Nâsır, yaklaşık 60 bin Müslüma-
nı zindanlara attırmıştır. 1970’te Abdünnâsır’ın ölmesiyle yerine geçen ‘Hür Subaylar’ 
ekibinden Enver Sedat (ö.1981), 15 Ekim’de yapılan seçimi kazanarak devletin başına 
geçmiştir. “Sedat iktidarı devralır almaz, beklenmeyen bir şekilde hem parti içindeki hem 
de ordu yönetimindeki muhaliflerini tasfiye etmiştir. Akabinde kendisine suikast tertip 
edildiğini iddia ederek Sovyetlere yakınlığı ile tanınan radikalleri sistem dışına iterek 
kısa sürede hem parti içinde hem de ülke idaresinde tek otorite olmuştur.”39 Enver Sedat 
döneminde 1974 yılında devreye sokulan ‘Açık Kapı/İnfitah’ anlayışı; başta Arap serma-
yesi olmak üzere yabancı sermayeyi ülkeye çekmeyi teşvik eden, özel sektörü ön plana 
çıkaran ve Nâsırcılığa darbe vuran yeni ekonomi politikasıdır. Abdünnâsır’ın dış politika 
yaklaşımını da terk eden Sedat, ‘açılım’ siyasetiyle ABD ve Batı’yla yakınlaşır. Sedat; 
ekonomik sorunların giderilmesi, uluslararası alanda saygınlık için ABD ile yakınlaşmak 
gerektiğine inanmıştır. Bu bağlamda neo-liberal politikalara40 yönelmenin yanında İsrail 
ile yaşanan savaş ortamına da son vermenin arayışına girmiştir. 1973 Arap–İsrail Savaşı 
ile bu politikası akamete uğrasa da gerçekleştirilen ateşkes sonrası bu amacını devam 
ettirmiştir. Abdünnâsır’dan beridir yürütülen sol jargonlu Arapçılık ideolojisi; yaşanan 
savaşlardaki yenilgiler ve diğer Arap devletlerden beklenen karşılığın görülmemesi ile 
adeta iflas etmiş, bu durum Mısır’a sonuç olarak büyük bir yük getirmiştir. Sedat ise bu 
siyasetten uzaklaşmak istemiştir. Bu bağlamda ABD’nin öncülüğünde yürütülen ‘Mekik 
Diplomasisi’ olarak anılan ve İsrail’in Filistin’deki işgallerini, uluslararası antlaşmayla 
meşru kılma amacını haiz müzakerelere istekli olarak taraf olmuş; bu sürecin sonucunda 
da 17 Eylül 1978’de Camp David Antlaşmasını imzalamıştır. Bu durum gösterir ki ne 
Nasır ne de halefi Enver Sedat, Filistin konusunu ise hiçbir zaman ‘İslami’ bir dava ola-
rak görmemiştir. Onlar meseleyi, Arap ulusçuluğu ve bölgesel güç devşirme aracı olarak 
kullanmıştır. Nihayetinde yaşanan siyasi süreç ve izledikleri politikalar bunu göstermiş-
tir. En önemli kanıtı ise imzalanan Camp David Antlaşması olmuştur. Bu süreçle birlikte 
Enver Sedat’ın, kıblesini SSCB’den ABD’ye çevirdiği anlaşılmaktadır. Filistin’in ba-
ğımsızlığını ikinci plana41 itmenin yanında aslında Camp David Antlaşması’nın içeriğine 
ve sonucuna bakıldığında (Mısır için) bunun Filistin bağımsızlık mücadelesinden vazge-
çiş, İsrail’in işgallerine bir meşruiyet kazandırma olduğu da görülmektedir. Camp David 
Antlaşması sonrası İsrail’in 29 Temmuz 1980’de Kudüs’ü bir parçası haline getirişi ve 

39 Muhammed Behçet, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mısır Siyasi Tarihi Üzerinden Arap Baharı’nın 
İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, c. 21, Ek sayı, ss. 303-321.
40 Özge Özkoç, “Arap Dünyasında Demokratikleşme Süreçleri ve Siyasal İslam: 29 Müslüman Kar-
deşler ve En-Nahda Hareketi Üzerine Bir Karşılaştırma”, Mülkiye Dergisi, 2016, 40 (1), ss. 29-51.
41 Mehmet Özkan, “Mısır Dış Politikasında Filistin ve Bölgesel Yansımaları”, Akademik ORTADO-
ĞU, 2009, c. 4, sayı 1, ss. 82-97.



14

R A P O R

 sdam.org.tr

başkenti ilan etmesi; Sedat’ın ülkeyi yönetmesini zorlaştırdığı gibi ABD ve İsrail’e güve-
nerek hareket etmenin ne gibi büyük tehlikeler barındırdığı konusunda öngörüsüz ve dira-
yetsiz biri olduğuna tarihi de şahit tutmuştur. Camp David Antlaşması’nın imzalanmasıyla 
Mısır, o dönem Arap Birliğinden ve İslam İş Birliği Teşkilatı’ndan da çıkarılmıştır. Camp 
David Antlaşması’nı Filistin’in bağımsızlık mücadelesine ve Müslümanların dökülen kan-
larına karşı ‘ihanet’ olarak değerlendiren İslami Cihad mensubu subay Halid el-İslâmbûli 
(ö.1982), 1981’de suikast ile Enver Sedat’ı öldürür. Sedat’tan boşalan başkanlık koltuğuna 
yardımcısı Hüsnü Mübarek (ö.2020) oturur. Mübarek de 1981-2011 yılları arası diktatörce 
30 yıl boyunca devletin idaresini elinde tutmuştur. Mübarek, Sedat’ın başlattığı ‘dengeli 
siyaset’ yaklaşımını benimsemiş, dış politikada buna göre hareket etmeye çalışmıştır. İç 
kamuya yönelik olarak ise Mısır toplumunun İslami kimliğini göz önünde bulundurarak 
İslam’ı iktidarı için araçsallaştırmıştır. Örneğin 1981 yılında yapılan anayasa değişikliği ile 
anayasanın 2. maddesinde ‘Şeriat prensipleri, yasamanın temel kaynaklarından birisidir.’ 
ibaresi yerine “Şeriat prensipleri, yasamanın temel ana kaynağıdır.”42 ibaresi getirilmiştir. 
Ancak devlet, toplum nazarında İslam’ı bu şekilde araçsallaştırırken kendi işleyişi içerisin-
de bir değişikliğe gitmemiş, seküler yapısını ve işleyişini korumuştur.

D) Arap Baharı
Hür Subaylar darbesinden 2011 yılında Hüsnü Mübarek’in zorunlu istifasına kadar 

geçen zaman diliminde rejimin adı ‘Cumhuriyet’ olsa da Mısır, asker-yöneticiler tarafından 
despotça yönetilmiştir. Tunus’ta 17 Aralık 2010’da seyyar satıcılıkla geçimini sağlama-
ya çalışan üniversite mezunu Muhammed Buazizi’nin mallarına el konulması ve hakkını 
aramak için şikâyete gittiği devlet kurumunda hakarete maruz kalıp aşağılanması sonrası 
kendisini yakması ile Arap Baharı başlamıştır.

‘Özgürlük, onur ve ekmek’ söylemleriyle Tunus’ta baskıcı yönetime karşı başlayan 
ve ‘Arap Baharı’ olarak anılan isyan dalgası, 25 Ocak 2011’de Mısır’a ulaşmış; Mısır’da 
otuz yıldır askeri vesayet ile ülkeyi yöneten, yozlaşmayı ve yolsuzlukları artıran, temel 
insan haklarını çiğneyen Mübarek yönetimine karşı protesto gösterileri başlamıştır. Çünkü 
Mübarek döneminde Mısır, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlara bağımlı hale gelmiştir. 
Alınan kredilerin faizleri, borçları artırmış ve Mısır ekonomisine büyük zararlar vermiş-
tir. Rüşvet, yolsuzluk ve yavaş işleyen bir demokrasi içerisinde hayatını devam ettirmeye 
çalışan halk, diğer bir taraftan da günlük 2 dolara çalışıp, işsizlik ve enflasyon gibi mese-
lelerle mücadele etmek zorunda kalmıştır.43 Tüm bunlardan dolayı Mısır halkı, “Kifaye/
Yeter”44 sloganlarıyla dikta yönetiminin son bulmasını istemiştir. Arap Baharı’nda uzun 
yıllardır siyasi baskılarla boğuşan çeşitli dini ve siyasi grupların etkisi olmuştur. Mısır’da 
İhvân-ı Müslimîn Hareketi bu gruplardan birisi olmuş ama sürecin başlarında ana aktör 
olmayıp ilkin temkinli davranmıştır. Gösterilerin ilk günlerinde İhvân teşkilatı, üyelerini 
protestolara destek vermeye davet etmediği gibi katılmamaları konusunda da bir çağrıda 
bulunmamıştır. İhvân liderlerinden Muhammed Mursi, gösterilerden iki gün sonra şu açık-
lamayı yapmıştır: “Biz bu hareket’i itekleyen güç değiliz, fakat bu hareketlerle beraber 
hareket eden bir grubuz. Hareket’e liderlik yapmayı arzulamıyoruz fakat hareketin içinde 
bir parça olmak istiyoruz.” 8 Ocak’a gelindiğinde ise İhvân teşkilatı artık tamamen sahaya 

42 Bozbaş, a.g.d, ss. 108-113.
43 Behçet, a.g.d, s. 311.
44 Https://Www.Luggat.Com/Kifaye/1/2 E.T: 12.10.2021
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inmiş vaziyettedir. Bir protestocu bu durumu, “İhvân-ı Müslimîn meydanda daha ateşli 
ve organizeydiler ve çabaları oldukça etkiliydi”, şeklinde ifade etmiştir.

‘Öfke Günü’ olarak adlandırılan 28 Ocak günü, gösteriler başladığından beri en 
geniş katılımlı protestonun yapıldığı gün olmuş, olayları canlı paylaşan Katar merkezli 
El-Cezire’nin45 ofisi kapatılmış, yayın yapması da engellenmiştir. 4 Şubat’ta ise İsken-
deriye’de bir milyon kişi Cuma namazı sonrası Mübarek’in görevi bırakması için yürü-
yüş gerçekleştirmiştir. Birleşmiş Milletler, 5 Şubat’ta gösteriler esnasında Mısır güvenlik 
güçleri tarafından 30046 Mısırlının katledildiğini açıklamıştır. Yaşanan olaylar ve top-
lumsal baskı sonucunda Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman, 11 Şubat 2011’de Hüsnü 
Mübarek’in istifa ettiğini açıklamıştır. Devrim sürecinde etkili olan, Mübarek dönemi 
boyunca farklı uygulamalarla politik sürece dâhil olmaları olabildiğince engellenen an-
cak bununla birlikte Mısır toplumsal yapısında en önemli İslami yapılanmaların başında 
gelen hareket, İhvân-ı Müslimîn teşkilatı olmuştur. 2005’teki parlamento seçimlerinde 
bağımsız adaylarla yarışarak 88 sandalye kazanan İhvân-ı Müslimîn, Devrim sürecinde 
kısmen de olsa gecikmeli olarak partileşmiştir. Bunun temel nedeni ise yıllarca gördük-
leri baskı ve şiddet nedeniyle yaşadıkları tereddüttür. Mübarek’in devrilmesinden hemen 
sonra İhvân-ı Müslimîn, 6 Haziran 2011’de Hürriyet ve Adalet Partisi’ni kurmuştur. Mu-
hammed Mursi’nin Başkan olarak seçildiği partinin programında, üzerinde en çok vur-
gu yapılan konuların başında ‘sosyal adalet ve İslami bir yönetim’ gelmektedir. Ülkede 
yapılan milletvekili seçiminde İhvân-ı Müslimîn, oyların %36,6’sını ve meclisteki san-
dalyelerin %40’ını alarak birinci parti olmuştur. O dönem 498 sandalyeli olan mecliste, 
Hürriyet ve Adalet Partisi 218 vekil çıkarmıştır.  İhvân’ın ardından mecliste ikinci önemli 
güç ise Selefi grubunun Nur Partisi olmuş, %21,7 oy oranı ve 108 sandalye ile ikinci parti 
olmuştur. Mübarek’in devrilmesinin ardından 30 Haziran 2012’de yapılan Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde, İhvân-ı Müslimîn adayı Prof. Muhammed Mursi %51,7 oy oranıyla 
Cumhurbaşkanı47 seçilmiştir.

Ülke içinde gösterilerin yoğunlaştığı günlerde Mısır Genelkurmay heyeti ise 
ABD’ye gitmiştir. Camp David Antlaşması sonrası ABD’nin, Mısır ekonomisi ve or-
dusu üzerindeki etkisi giderek artmıştır. Milyar dolarla ifade edilen Amerikan yardım-
ları, Mısır ordusunun yapılanmasında belirleyici olurken üst düzey yetkilileri de ABD 
tarafından eğitilmekteydi. Cumhuriyet adını taşıyan ancak ismi ile müsemma olmayan 
mezkûr yönetime karşı milyonlarca Mısırlının meydanlara inmesi karşısında ilk şoklarını 
atlatan Mısır vesayetçileri ile Pentagon (ABD) durum değerlendirmesinde bulunmuş ve 
kendi stratejilerini belirlemiştir. Bu bağlamda Mısır ordusu ile Pentagon, yumuşak bir 
geçiş sürecine müdahale etmemiş aksine kayıtsız gibi davranmışlardır. Hüsnü Mübarek 
ile mevcut yönetimin sürdürülemez olduğuna kanaat getirdiklerinden dolayı da halka 
ilk etapta şiddet yollu bir müdahaleleri olmamıştır. İktidarın değişmesini isteyen halkın 
öfkesini kanalize ettiler. Bu süreci Muhammed Mursi’nin iktidar olmasına ve uygulama-
larını görene dek devam ettirdiler.

45 İsmail Numan Telci, “Mısır’da Devrim ve Karşı-Devrim Sürecinde İç ve Dış Aktörlerin Rolü: 
2011-2015”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Kasım 2015, ss. 65-70. (Doktora 
tezi)
46 Https://Ormer.Sakarya.Edu.Tr/Uploads/Files/Oy2012_213_256.Pdf E.T: 01.10.2021
47 Http://Www.Aljazeera.Com.Tr/Ulke-Profili/Ulke-Profili-Misir E.T: 09.10.2021
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Mısır muhalefeti Mursi’den, 
Hüsnü Mübarek ve önceki 
yöneticilerin yıllar içinde 
enkaza çevirdikleri ülkenin 
köklü sorunlarını adeta bir 
anda çözüme kavuşturma-
sını beklemiştir. Bir yıllık 
cumhurbaşkanlığı süresin-
ce köklü sorunların çözü-
münün gerçekleşmemesini 
gerekçe gösteren muhalif 
kesimler sanki ‘aynı’ yer-
den emir alırcasına harekete 
geçerek sokak protestoları-

na başlamıştır. İhvân’ın toplumsal gücünü ve Mursi’nin seçimlerde aldığı oy çokluğunu 
gören iç muhalefet ve müdahaleci dış güçler; sokak ve şiddet yollarını tercih edip ülkede 
kaos üreterek henüz devletin tüm kurumlarına da hâkim olamayan Mursi’yi zor durum-
da bırakarak yaşanan kargaşa ve çatışma ortamı üzerinden orduya yönetimi ele geçirmesi 
için zemin hazırlamıştır. Bunun için de yerel ve uluslararası medya-basın unsurları, Selefi 
gruplar, Sol örgütler, laik kesimler ve pek çok iş adamı da harekete geçirilmiştir. Bu tablo 
birçok yönüyle Kenan Evren’in komutasında Türkiye’de gerçekleşen 12 Eylül 1980 askeri 
darbesini anımsatmaktadır. Adeta bu darbenin, Mısır versiyonu gerçekleştirilmiştir. Ha-
fıza-i beşerin nisyan ile malul oluşu karşısında erken uyarı sistemi olan tarihi hafızasının 
nisyanında iç-dış el birlikteliğinde etkin olan kesim, darbeyle hedefine ulaşmıştır.

Darbenin ana aktörü olan Mı-
sır ordusunun sadece bir ordu 
olmadığını da dikkate almak 
gerekir. Ordu, Mısır’da ül-
kenin her yerine ve her şe-
yine nüfuz etmiştir. Ekmek 
fırınlarını işleten, elektrikli 
ev aletleri üreten, su ticareti 
yapan, zeytinyağı işletmeleri 
elinde bulunan, otel işleten, 
kreşler açan, yemek firma-
larını yöneten bir mekaniz-
madır. Muvazzaf ve emekli 
komutanlar da bu şirketlerde 
görevlendirilmektedir. Bu ve-

riler dikkate alındığında kronikleşen Mısır düzeni ile ordunun iç içeliği çözülmeden ya da 
ordu içinde ve istihbaratta etkin güç unsurları haline gelinmeden istenilen bir değişimi sağla-
mak kolay olmayacaktır. 

Mısır’da özgür seçimlerle halk tarafından iktidara getirilen ilk Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi, sadece bir yıl yönetimde kalabilmiş ve 3 Temmuz 2013’te askeri dar-
beyle devrilmiştir. Muhammed Mursi, Mısır’daki devlet yapılanmasının dışından geldiği 
için devlet aygıtına henüz tam hâkim olamadığından dolayı yaptığı pek çok atamada zor-

Darbe yönetiminin başında bulunan Sisi ve dönemin ABD Başkanı 
Donald Trump

Mısır’da darbe karşıtı gösterilerde namaz kılan bir grup
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luklarla karşılaşılmıştır. Sisi’nin liderliğinde ordu, darbe yaptığında Selefi Nur Partisi 
bunu açıkça desteklemiştir.48 Sisi, yönetime el koyduğunu basına açıkladığında arkasında 
el-Ezher Şeyhi, Mısır Kıpti Kilisesi lideri, Selefi Nur Partisi Başkanı, Ulusal Kurtuluş 
Cephesi lideri gibi siyasi ve askeri figürler yer almıştır. İhvân-ı Müslimîn ise, Rabia ve 
Nahda Meydanlarında milyonlarca Mısırlıyla ‘Darbeye Hayır’ duruşuyla askeri yönetimi 
protesto etmiştir. Bu barışçıl protestolar içeride ve dışarıdaki darbeci aktörlere yerinde 
bir cevap teşkil etmektedir. Ancak askeri yönetimin protestolara düzenlediği müdahale-
de 50’den fazla Mursi taraftarı protestocuyu katletmiş, İhvân yönetimini şiddet sarmalı 
içerisine çekmeye çalışmıştır. İhvân ise bu tuzağa düşmeyerek gösterilere devam eder-
ken49 ağır bedeller ödemiştir. Darbeye gösterilen tepki sonucunda “çoğunluğu Müslüman 
Kardeşler yanlısı olmak üzere, 1150 kişi ordu müdahalesi sonucu (özelikle Rabia meyda-
nında insanlar, asker tarafından silahlarla taranarak) hayatını kaybetmiştir. Gözaltına 
alınanların sayısı ise 2014 yılı sonuna kadar 42 bine ulaşmıştır.”50

‘Bahar’ olarak adlandırılmış olan süreç 
yaşanan darbe, tutuklamalar ve idamlarla 
adeta ‘kâbus’a dönüştürülmüştür. Cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi ve İhvân-ı 
Müslimîn’e yönelik yapılan darbeyle ge-
çici olarak hükümetin başına Adil Mansur 
geçirilmiş, ilanı yapılan olağanüstü hâl 
yönetimi de bir sonraki seçime kadar de-
vam etmiştir. Bu süre içerisinde darbeci-
lerin kontrolündeki Kahire Acil Durumlar 
Mahkemesi, 23 Eylül 2013 tarihinde İh-
vân-ı Müslimîn’i terör örgütü (!) ilan et-
miş böylelikle teşkilatın mali varlıklarına 

el koyulması için kanuni gerekçesini oluşturmuştur. İhvân’ın yöneticilerinden pek çok 
kişinin ve binden fazla derneğin mal varlığına el konulmuştur. Üniversitelerde ve bü-
rokraside İhvân-ı Müslimîn mensubu olduğu belirtilen kişiler görevlerinden uzaklaştırı-
lırken devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile birlikte, 2000 kadar İhvân-ı Müs-
limîn üyesi, ‘dış güçlerin ajanı olmak, ülke çıkarları aleyhine faaliyette’51 bulunmak gibi 
düzmece suçlamalar nedeniyle tutuklanarak cezalandırılmıştır. Eski rejimin medya ak-
törlerinin İhvân-ı Müslimîn’e yönelik karalama haberleri ve Mısır yargısının dakikalarla 
ifade edilecek yargılamaları sonrasında yüzlerce kişiye idam cezası vermesi, Müslüman 
Kardeşlerin toplumdan tecrit edilmek istendiğini göstermektedir.

Mısır mahkemesinin, İhvân-ı Müslimîn Teşkilatı’nı terör örgütü ilan etmesinin ar-
dından Mart 2014’te Suudi Arabistan, Şubat 2016’da da ABD Temsilciler Meclisi, İh-
vân-ı Müslimîn Teşkilatı’nı terör örgütü olarak ilan etmiştir. Alınan bu kararlar, bu geliş-
melerin kendiliğinden olmadığını, İhvân-ı Müslimîn Teşkilatı’nın Mısır gibi önemli bir 

48 Selim Öztürk, “Mısır’da İhvân-ı Müslimin’in İktidara Geliş Süreci ve Temmuz Darbesinin Neden-
leri Üzerine”, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl 23, sayı 91-92, Yaz-Güz 2018, ss. 161-177.
49 Nebi Miş ve İsmail Numan Telci, “Devrimden Darbeye: Mısır’da Askeri Vesayet Dönemi”, Ortado-
ğu Analiz, Ağustos 2013, c. 5, sayı 56, ss. 20-27.
50 Ülger, a.g.d, s. 138 / Http://Www.Pressmedya.Com/Afrika/14798/Namazda-Oldurulduler.Html  E.T: 
25.11.2021
51 Ülger, a.g.m, ss. 132-147.

Rabia meydanında ordu müdahalesi sonucu 1150 kişi ha-
yatını kaybetmiştir.
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ülkede iktidar olmasını kabullenemeyen ülke içindeki ve dışındaki bileşenlerin sistematik 
olarak ortak hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu durumun bütünleyicisi bağlamın-
da “ABD, İsrail, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez Emirlikleri, Mısır darbesine 
siyasi destek ifade etmekle kalmamış, mali yardım da sağlamışlardır. Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri, darbenin hemen ardından yaptıkları açıklamalarıyla Mısır’a 8 
milyar dolar mali yardım taahhüdünde bulunmuşlardır.”52 Mezkûr darbe destekçisi devlet-
ler her ne kadar mali yardım sözü verseler de yapılan darbenin Mısır halkına ve ekonomi-
sine faturası son derece ağır olmuştur. Öyle ki 2015 yılında Mısır’ın 50 milyar dolar olan 
dış borcu, darbe sonrası Sisi yönetiminde 2020’de 131 milyar53 dolara çıkmıştır. Askeri 
darbeden sonra parlamentonun iki kanadı da kapatılmış, darbe yönetiminin kontrolünde 
hazırlanan yeni anayasa, 14-15 Ocak 2014’te düzenlenen ve seçmenlerin yüzde 38’inin 
katıldığı referandumda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan formalite seçimi ise dar-
beci Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah es-Sisi kazanarak yeni Cumhurbaşkanı 
olmuştur. 2018 yılındaki seçimi de Sisi kazanarak Cumhurbaşkanlığına devam etmiştir. 
3 Temmuz darbesinin ardından Arap ülkeleriyle ‘görünürde’ ilişkileri bozulan Mısır, bu 
durumu düzeltirken darbeye karşı net tavır alan Türkiye ile ilişkileri ise kötüleşmiştir. Bu-
nun sonucu olarak Mısır, Ankara’daki elçisini geri çekerken Kahire’deki Türkiye elçisini 
‘istenmeyen’ adam ilan etmiş, Türkiye de elçisini geri çağırmıştır.

3- MISIR’DAKİ İSLAMİ HAREKETLER

Siyasete Yaklaşım ve Seçimlere Katılım Sorunsalı
Seçim ve oy verme konusu, parlamenter sistemlerin gündem olmasıyla birlikte Müs-

lümanlar arasında tartışmalı bir konu olagelmiştir. Bu tartışmanın temelinde, seçimlerin İs-
lam’a uygunluğuyla ilgili olarak yaşanan görüş ayrılıkları yatmaktadır. Mısır’da ‘seçimli’ 
siyaseti İslam dışı kabul eden, zor kullanma olsun olmasın her türlü siyasal katılımı dinden 
sapma olarak değerlendiren Selefi hareket, 2011’e kadar siyasi rekabetin dışında kalmayı 
tercih etmiştir. Bazı gruplar ise hiçbir şekilde seçimleri meşru görmeyip rejimlere karşı 
silah kullanma dâhil çeşitli mücadele yöntemlerine başvurmuşlardır. İhvân-ı Müslimîn gibi 
hareketler; eğitim çalışmaları, sağlık hizmeti, sosyal yardım faaliyetleriyle toplumsal taba-
nı genişlettikten sonra yönetime talip olarak 1980’lerde partileşmeye doğru adımlar atma-
ya başlamıştır. Rejimin engellemeleri veya yasaklamaları karşısında kimi zaman bağımsız 
adaylar kimi zaman başka partilerle ittifak şeklinde parlamentoda yer almak istemiştir. 
Sonradan da kendi siyasi partisini kurarak mecliste çoğunluğu elde etmiştir. İhvân’ın bu 
dönüşümünün ülke içinde ve dışında ciddi yansımaları olmuştur. “Müslüman Kardeşler’in 
yasal siyasete dâhil olma girişimi bölge ülkelerinde hem muhalefet içindeki dinamikleri 
değiştirmiş hem de iktidar-muhalefet ilişkilerinde bir dönüşüm getirmiştir. Müslüman Kar-
deşler’in farklı ülkelerdeki kolları arasında bölünmeler olmuş, partileşmeyi reddedenler 
radikalleşmiş veya çalışmalarını teolojik tartışmalara yönlendirmiştir.”54 Seçimlerde var-
lık gösterme ve parlamentolarda bulunmayla ilgili önemli bir etken de hangi ülke söz konu-
su ise oradaki rejimin, parti siyasetine ne derece izin verdiğidir. Arap coğrafyasına hâkim 
yönetim biçimi olan krallıklar ya da otoriter tek parti cumhuriyetlerinde seçimler 1950’li 

52 Ülger, a.g.m
53 Https://Ticaret.Gov.Tr/Data/5f0d69cc13b8769ff05749b4/MISIR%20%C3%Bclke%20profili.Pdf  E.T: 
02.12.2021
54 Hasret Dikici Bilgin, “Siyasal İslam’da Partileşme: Arap Ayaklanmaları Sonrası İslamcı Partiler”, 
Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı, İstanbul Işık Üniversitesi Yayınları, 2016, ss. 119-
127.
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yıllardan bu yana düzenlenmektedir. Ancak buradaki seçimlerin ortak özelliği, neredeyse 
hiçbirinde serbest siyasi katılımın olmaması ve seçim hilelerinin yaygınlığıdır. Yani mev-
cut iktidarların güdümünde yürüyen bir durum söz konusudur. Bu realite, yönetimlerin 
devrilmesi için ‘silahlı mücadelenin’ zorunluluğuna inananları daha da politize eden bir 
durum olmaktadır. Çıkmazın odak noktasında, Batılı devletlerin sömürgecilik dönem-
lerinden beri oluşturdukları iktidar sahiplerinin hanedancı, grupsal menfi düzenlerini 
sürdürmek istemelerinde yatmaktadır. Aksi hâlde İslam dünyasının ana merkezinde yer 
alan bu ülkelerde siyasal örgütlenmelerini tamamlayan Müslümanlar, yönetime ‘seçim’ 
ile rahatlıkla gelebilmektedir. Mısır, Libya, Cezayir, Tunus gibi pek çok somut örnek 
bulunmaktadır. Fakat yerel ve küresel iş birlikleriyle Müslümanların iktidar olması isten-
memekte ya da bunun gerçekleşmesi halinde de darbe bir koz olarak kullanılmaktadır.

A) Müslüman Kardeşler (İhvân-ı Müslimîn)

-Yıpranmasına rağmen İslam dünyasının birliği için anlam taşıyan hilafetin, 
1924’te kaldırılması, 

-1924’te Kudüs’te toplanan Protestan misyoner55 kongresinde kabul edilen, Arap-
ları Hıristiyanlaştırma programları, 

- Hilafetin ilgası ile daha da dağınık bir hâl alan Müslümanların bilinçlenmesini ve 
örgütlü hareket etmesini sağlama talebi,

-Mısır’ın “Bir damla petrol, bir damla kandan kıymetlidir.” zihniyetli İngiltere 
tarafından sömürülmesine karşı harekete geçme amacı, gibi etkenler Hasan el-Bennâ 
(ö.1949)’nın İhvân-ı Müslimîn cemaatini kurmasında etkili olmuştur. 

Cemaatin kuruluşu, İslam ülkelerinde başlayan sekülerleşme, Batılılaşma, milli-
yetçilik gibi dönüşüm ve fikirlerin etkisiyle İslami kimliğin kaybedilmesi tehlikesine 
karşı Kur’an ve Hz. Peygamber’in Sünnetine sımsıkı bağlı bir İslam toplumunu ve yöne-
timini kurma fikri üzerine bina edilmiştir. Bu cemaat, “Mısır’ın da İslam dünyasının da 
ilk cemaatlerinden biridir.”56 Hasan el-Bennâ, İmam Gazzâlî (ö.505/1111) ve Şeyh Hâlid 
el-Bağdâdî (ö. 1242/1827) gibi İslam tarihinin büyük ihya önderlerinden etkilenmiştir. 

Hasan el-Bennâ, 14 Ekim 1906 yılında Mahmûdiye kasabasında dünyaya gelmiş-
tir. Muhaddis olan babası bu kasabanın cami imamı ve geçimini saatçilikle sağladığı 

55 Şinasi Gündüz, “Misyonerlik”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, c. 30, ss. 193-199.
56 Http://Sdam.Org.Tr/İmage/Foto/2019/01/21/Ihvan-İ-Musliminin-20-Yuzyil-Islam-Dunyasi-Uzerinde-
ki-Etkisi_1548084036.Pdf  E.T: 20.11.2021
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için Sââtî lakabıyla tanınan Ahmed b. Abdurrahman es-Sââtî (ö.1958)’dır. El-Bennâ, ilk 
eğitimini ailesinden almıştır. İlköğrenim yıllarında Ahlak ve Edeb Cemiyeti ile Haramların 
İşlenmesini Önleme Cemiyeti’nin57 kuruluşunda yer almıştır. Ardından öğretmen okuluna 
yazılmış ve bu dönemlerde Şâzeliyye tarikatının58 Şeyh Muhammed Zehrân mürşitliğin-
deki Hassâfiyye 59 koluna girmiştir.60 Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte o yörede halkın 
ıslahı için Hassâfiyye Hayır Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Bu cemiyet hem misyonerlere karşı 
Müslümanları korumak istemiş hem de içki, kumar, ahlak üzerine çalışmalar yürütmüş-
tür. El-Bennâ, emperyalizmden nefretle 1919’lu yıllarda (henüz 14 yaşında61 iken) İngi-
liz sömürüsünü protesto etmek adına düzenlenen gösterilere katılmıştır. Öğretmen oku-
lunun hemen akabinde ise Kahire’ye giderek Mayıs 1923’te “Küçük Ezher” de denilen 
Dârülulûm’a kaydolmuştur.62 Üniversite yıllarında yaşadıkları onun üzerinde büyük etki 
meydana getirmiştir. O, aşırı özgürlüğün getirmiş olduğu ahlaki çöküşe şahit olmuş, mo-
dernizm adı altında insanların gün geçtikçe dinden uzaklaştıklarına tanıklık etmiştir.63 Ül-
kesinde yaşanan bu kötü gidişat karşısında ciddi önlemlerin alınmaması da onun en büyük 
kaygılarından birini oluşturmuştur. Yaşananlar karşısında duyarsız kalamayan El-Bennâ, 
yakınında ilmi ile âmil olan kişilerle konuşarak, onları “el-Feth”64 isminde bir dergi çı-
karmaya ikna etmiştir. Küçük yaşlardan itibaren kendisinde görülen girişimcilik, teşkilatlı 
hareket, aldığı eğitim ve yetiştiği ortam gibi tüm gelişmeler, İhvân-ı Müslimîn cemaatini 
kurmasının dibacesini oluşturmuştur.

1927 senesinde Dârülulûm Fakültesinden öğretmen olarak birincilikle mezun olan 
el-Bennâ, İsmâiliyye şehrine öğretmen olarak atanmıştır. İsmâiliyye şehri, Süveyş kanalına 
çok yakın olup burada İngiliz askerleri bulunduruluyordu. İngilizlerin bu bölgedeki var-
lığı, buranın halkını etkilemiş ve yaşam tarzını değiştirmeye başlamıştır. Burada sömürü 
kendini açıkça göstermiştir.65 Bu duruma kayıtsız kalmayan El-Bennâ, gittiği şehirde ha-
rekete geçmiş, İslami uyanış için çalışmalara başlamıştır. Öğretmenlik çalışmaları, dergi 
çıkarma, seminer düzenleme gibi faaliyetler dışında özellikle kahvehanelerde sohbetlerde 
bulunmuştur. O, Müslümanları içine düşmüş oldukları kötü durumdan kurtarmak amacıyla 
irşad ve tebliğ de bulunmuştur.66 Mart 1928 yılına gelindiğinde Hasan el-Bennâ ve altı ar-
kadaşı İsmâiliyye şehrinde, Kur’an-ı Kerim’in “İnananlar kardeştir.”67 beyanı ile “Mü’mi-
nin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binanın 
tuğlaları gibidir.”68 Hadis-i şeriflerini referans alarak, “Bizler İslâm’ın hizmetinde olan 
kardeşleriz; o halde bizler Müslüman Kardeşleriz”69 diyerek İhvân-ı Müslimîn Cemaatini 

57 Hasan el-Benna, Hatıralarım (Müslüman Kardeşler), Çev. M. Beşir Eryarsoy, Beka Yayınları, İstan-
bul, 2018, s. 23-28.
58 Karameşe, “Modern Dönem Cihad Anlayışının Radikalleşmesinde Devlet Etkisi: Mısır Örneği”, s. 
45 
59 Hasan el-Benna, a.g.e., ss. 29-39.
60 Http://Sdam.Org.Tr/İmage/Foto/2019/01/21/Ihvan-İ-Musliminin-20-Yuzyil-Islam-Dunyasi-Uzerinde-
ki-Etkisi_1548084036.Pdf  E.T: 15.11.2021
61 Engin Koç, “Müslüman Kardeşler Hareketinin Mısır Hükümeti ile Paradoksal İlişkilerinin Analizi: 
1931-1970”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 42, Ekim 2014, ss. 225-226.
62 İbrâhim el-Beyyûmî Gānim, “Hasan El-Benna”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1997, c. 16, ss. 307-310.
63 Fatma Pınar, “Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
sayı 5, Nisan 2015, ss. 133-153.
64 Hasan el-Benna, a.g.e., s. 128.
65 Pınar, a.g.d
66 Pınar, a.g.d
67 Hücurat Suresi 49/10
68 Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; Müslim, Birr 65. Ayrıca Bk. Tirmizî, Birr 18; Nesâî, Zekât 67
69 Hasan el-Benna, Hatıralarım, ss. 133-134.
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kurmuştur. “1932 yılına kadar İsmâiliye’de sürdürülen İslâm daveti çalışmaları; âlimler, 
tarikat şeyhleri ve bazı cemiyetler başta olmak üzere halkın çeşitli kesimlerine”70 ulaş-
tırılmıştır. Aynı yıl içinde teşkilatın merkezini Kahire’ye taşımışlardır. Genel merkezin 
Kahire’ye taşınması, öğretmenlik vazifesine devam eden Hasan el-Bennâ’nın görev ye-
rinin İsmâiliye’den Kahire’ye alınmasından dolayı olmuştur. Bunun da hükümetin cema-
ati daha yakından ve kolay takip amaçlı yapıldığı ihtimal dâhilindedir. Hasan el-Bennâ, 
bir cemaat yapılanması ortaya koyarken sadece teorik bilgilendirmelerle yetinmemiş; 
İslam’ın tümel bakışıyla hareket ederek özellikle halkın ihtiyaçlarına hitap eden sosyal 
faaliyetlere ve kurumlara da önem vermiştir.  İhvân cemaati; Hira İslam Enstitüsü71, Mü-
minlerin Anneleri Okulu72 gibi pek çok eğitim-öğretim kurumlarını açmış, hastaneler 
kurmuş, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Köylere elektrik ulaştırılması, 
camiler inşa edilmesi, sağlık hizmetleri seviyesinin artırılması gibi faaliyetlerle halkın 
desteğini73 kazanmıştır.

1934’te hazırlanan teşkilatın/cemaatin kuruluş belgesinde lider, “mürşid” olarak 
tanımlanmış74 ve El-Bennâ, ‘Mürşid/Rehber’ kabul edilerek en yüksek otorite olmuş-
tur. El-Bennâ, cemaati “Kardeşlerim! Siz ne bir hayır kurumu ne bir siyasi parti ne de 
sınırlı amaçları bulunan yerel bir teşkilatsınız. Aksine sizler bu milletin kalbindeki, ona 
Kur’an’la hayat verecek yeni bir ruhsunuz ve peygamberin mesajını hatırlatmak için 
yükselen güçlü bir sessiniz…” şeklinde tanımlamıştır. Bu anlamda El-Bennâ, İhvân-ı 
Müslimîn cemaatinin ‘dernek, vakıf, parti, STK olmadığını; bunları da bünyesinde bulun-
durabilen ve sadece Mısır’a hitap etmeyen İslam’ın evrenselliğine vurguyla fikriyatının 
ve hedeflerinin ‘coğrafi’ sınırlılığının bulunmadığına da dikkat çekmiştir. Yine El-Bennâ, 
Kur’an’a dönüşün zorunlu olduğunun altını çizerek; Risaleler eserinde Kur’an’ın ‘bir 
rehber, bir öğretmen ve bir arkadaş gibi’ algılanması gerektiğini vurgulamıştır. İhvân 
hareketinin özgünlüğünü ve kimliğini ifade ederken de ‘başka hiçbir şeyle ilişkili de-
ğildir, tamamen İslami’dir’ demiştir. Metodolojik olarak “hedeflerine ulaşabilmek için 
kullanılan tüm araçlar iyidir.” şeklindeki Makyavelist zihniyeti ve yöntemi reddederken, 
“İslam sancağımız, Kur'an anayasamız”75 parolası ile El-Bennâ, İhvân’ın düşüncelerini 
ortaya koymaktadır. Teşkilat olarak niçin var oldukları ve insanları neye davet ettikleri 
hususuna “De ki: işte benim yolum budur; ben, Allah’a davet ediyorum. Ben ve bana 
uyanlar bir basiret üzereyiz, Allah’ı tenzih ederiz. Ben, asla müşriklerden değilim.”76 
ayetiyle cevap verirken ardından şunu ekler: “Davetimizin niteleneceği en genel vasıf, 
İslami olmasıdır.”77

Davetin esasları açıklamasında El-Bennâ, mücadelelerinin temel amaçlarını şu şe-
kilde sıralamaktadır: “İlk önce düşüncesinde, akidesinde, ahlak ve duygularında, çalış-
ma ve hareketinde Müslüman bir fert istiyoruz. Sonra düşüncesinde, akidesinde, ahlak ve 
duygularında, çalışma ve hareketinde Müslüman bir aile istiyoruz. Sonra aynı özelliklere 

70 “Hasan el-Benna”, TDV İslam Ansiklopedisi
71 El-Benna, Hatıralarım, s. 168.
72 El-Benna, Hatıralarım, s. 189.
73 Özcan Kayalı, “İhvân-ı Müslimin Hareketi ve Mısır Siyasetine Etkisi (1928 – 2015)”, (Doktora 
tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan 2016, ss. 26-260.
74 Ecehan Somuncuoğlu, “Siyasal İslam ve Mısır’da Müslüman Kardeşler’in Dönüşümü”, Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, Ankara, ss. 15-277.
75 Hasan el-Benna, Risaleler, Çev. Mehmet Akbaş ve Mehmet Eren, Nida Yayınları, İstanbul, 2007, s. 
140.
76 Yusuf Suresi 12/108
77 El-Benna, Risaleler, ss. 39-46.



22

R A P O R

 sdam.org.tr

sahip Müslüman bir toplum istiyoruz. Bütün yönleriyle İslam hukuk sisteminin ihyası ve 
bu sisteme dayanan İslami bir hükümetin oluşmasını istiyoruz. Batının parçaladığı bütün 
İslam topraklarını birleştirmek istiyoruz. Sonra da davetimizi bütün dünyaya ilan etmek 
ve bütün insanlara ulaştırmak istiyoruz.”78 Bu esaslar dikkate alındığında El-Bennâ’nın 
bireyden aileye, aileden topluma doğru İslami dirilişi amaçladığı; ihya edilmiş toplum-
dan İslami devlet düzenine buradan da İslam Ülkeleri Birliği amacını taşıdığı, dolayısıyla 
tümevarım metodundan hareket ettiği görülmektedir. El-Bennâ’nın açıklamalarına göre, 
İhvân cemaatinin İslam’ın bütün olarak yaşanması için ‘devlet’ erkine erişilmesine yöne-
lik bir programa sahip olduğu anlaşılmaktadır. İslam ülkeleri birliği fikrinde, Cemâleddin 
Efgānî (ö. 1897)’nin izleri görülürken hilafet anlayışının günümüze taşınmasına ve önceki 
hanedanlar döneminden farklılık arz edeceğine işaret etmektedir.

Hasan el-Bennâ’ya göre söz konusu hedeflere ulaşmak için; İslami değerlere gö-
nülden inanan bir nesil yetiştirmek, hedefe ulaşmaya engel olan hususları bertaraf etmek 
ve İslami prensiplere bağlı bir yönetim oluşturmak gerekmektedir. Allah’ın, Müslümanlar 
için bir nizam olarak İslâm’ı seçtiğini belirten El-Bennâ, Risaleler eserinde belirttiği üzere 
din-devlet ayrımını kabul etmez. İslâm bir nizam olarak yeterlidir ve insanları gerçek mut-
luluk ve toplumsal huzura götürecek tek sistemdir. İslâm ülkelerinin bir olmasından yana 
olan El-Bennâ, bunun için de hilafetin bir gereklilik olduğu düşüncesindedir. Bir başka 
açıklamasında El-Bennâ, “İslam, insanların bütün sorunlarına çözüm getiren bir nizamdır. 
Bu bakımdan hem ibadet hem inançtır: hem din hem devlettir hem madde hem manadır 
hem vatan hem vatandaştır, itaattir, yönetimdir hem kitap hem de kılıçtır. Bunlardan biri 
diğerinden ayrılmaz… Düşüncemiz, saf İslami’dir. İslam’a odaklanmıştır. Onun uğruna 
mücadele etmektedir. Hiçbir sistem, İslam’a denk değildir. Onun dışındakilerin getireceği 
hükümlere itaat edilmez.”79 değerlendirmelerinde bulunmuştur.

Hasan el-Bennâ, Risaleler’inde millet, vatan, ümmet kavramları üzerine görüşlerini 
de şu şekilde beyan etmiştir: “Kuru vatanseverlerin en büyük gayeleri sadece kendi memle-
ketlerini hürriyete kavuşturmak, ondan sonra memleketini geliştirmek için çalışmaktır. Biz 
vatanımızın sınırlarını inanç ve iman üzerine çizeriz. Onlar ise vatan için coğrafi sınırlar 
koyarlar. ‘La ilahe illallah Muhammed’un Resulullah’ diyen her Müslüman’ın bulunduğu 
yer bizim için hürmete layık, mukaddes, uğrunda cihad verilebilecek mübarek bir vatandır. 
Yeryüzünde bulunan her Müslüman bizim ailemizden bir ferttir ve kardeşimizdir. Onunla 
aynı hisleri paylaşır ve yaşarız. Onlara gereken ehemmiyeti gösteririz. Kuru vatanseverler 
ise böyle geniş düşünmezler. Yeryüzünde sadece belli bir yere önem verirler.” El-Bennâ bu 
bağlamda Mısırlılığı bir alt kimlik olarak değerlendirirken80 İslam’ı ise üst-ana kimlik ola-
rak merkeze koymuştur. Ancak Mısırlı olmak ve bu doğrultuda Mısır vatanı için çalışmanın 
İslam’ın ümmet anlayışıyla da çelişmediğini “Kendi ülkeni düşünmekle İslam davasının 
arası birleşemez diye nasıl iddia edilebilir?” sorgusuyla ortaya koymaktadır. El-Bennâ, 
‘İslam Vatanı’ tanımı için ise şunları paylaşmaktadır: “İslam vatanı, Kuran-ı Kerim’e iman 
eden Müslümanların yaşadığı her yerdir. İslam bütün Müslümanlara vatanlarını korumayı 
ve huzurla yaşamayı farz kılmıştır. İslam’ın hâkim olduğu her karış toprak vatandır ve 
mukaddestir. Bunun içindir ki İslam vatanının ufku çok geniştir. Coğrafi ve ırki hudutlarla 
sınırlı vatan mefhumunu aşmıştır. (…) İslam bir yandan Müslümanların yaşadığı her karış 

78 El-Benna, Risaleler, ss. 141-142.
79 El-Benna, Risaleler, s. 139.
80 Ali Bilgeoğlu, “Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler’in Vatan ve Milliyetçilik Kavramlarına 
Bakışı”, Yeni Fikir Dergisi, Yıl 7, sayı 19, Temmuz 2017, ss. 315-316.



23sdamstrateji

MISIR VE MISIR'DAKİ İSLAMİ HAREKETLER

yeri İslam vatanından bir parça sayarken, diğer yandan da Müslümanlara İslam vata-
nını taciz edenlerden korumalarını, onların elinden kurtarmalarını, saldırganların ta-
mahkârlıklarına karşı tedbir almalarını farz kılmıştır. Bu hususta açık ve kesin hükümler 
verilmiştir.” İslam vatanı, Müslümanların yaşadığı ve İslam’ın hükümleri çerçevesinde 
korunması gereken her yer olarak görülmüştür. Böylece evrensel İslam ümmeti kapsamlı 
bir vatan tasavvuru ortaya konulmaktadır ki suni sınırlarla koparılmamış, etnisite ile bö-
lünmemiş ‘İslam Ülkeleri/Milletleri Birliği’ni ortaya koymaktadır.

1935 yılına gelindiğinde El-Bennâ, İhvân-ı Müslimîn’in Müslümanların haklarını 
savunmak için kurulan siyasi bir İslami teşkilat olduğunu ilan etmiştir. Mısır siyaseti ile 
ilgili düşüncelerini paylaşmış, halkın siyaset eliyle eğitilmesi gerektiği düşüncesi ile Mı-
sır Hükümeti’ne ve Meclis’e gönderilmek üzere ‘On Görev’ ile emperyalizm, ihtilaflar, 
faiz, batı taklitçiliği, anarşi, beşerî kanunlar, her şeyi mübah görmek, ahlaki çözülüş gibi 
‘Helak Edici On Hususu’81 adeta manifesto şeklinde iletmiştir. Bu istekler sosyal ve ilmi 
alanlarda olduğu gibi doğrudan siyaseti ilgilendiren idare, hukuk ve yargı alanlarıyla da 
ilgilidir. Hilafetin tesis edilmesinden İslam ve Arap ülkeleri ile ikili ilişkilerin geliştiril-
mesine; askeri ve idari görevlerin Ezher mezunlarına verilmesinden resmi iş ve saatlerin 
namaz vakitlerine göre ayarlanmasına; içki ve kumarın yasaklanması, müzik ve tiyatro-
ların kontrol altına alınmasından Kur’an hıfzının eğitimde şart koşulması ve ümmetin ta-
mamına İslami kıyafetlerin giydirilmesine kadar bir dizi isteği Mısır yönetimine sunmuş-
tur.82 Çalışmalar sonucunda elde edilen toplumsal güç İhvân’ı, Mısır siyasetinin önemli 
bir aktörü hâline getirmiştir. Bu kimlik, İhvân-ı Müslimîn için bazen olumlu sonuçlara 
olsa da rejim-ordu-bürokrasi tarafından rakip olarak görüldüğü için çoğu zaman otorite-
nin hışmına uğramasına da sebep olmuştur. 1940 yılına gelindiğinde 300’e yakın şubesi 
olmuş, 1944’te 1000, 1948’de 2000 şubeye ulaşmıştır. İslam kimliğiyle teşkilatlı hareket 
eden, İngiliz sömürgeciliğinin karşısında olan el-Bennâ, “4 Ekim 1941’de Demenhur’da 
İngilizleri eleştiren bir konuşma yapmış ve İngilizlerin emri üzerine Sırrı Paşa hüküme-
ti tarafından tutuklanmıştır.”83 İhvân-ı Müslimîn bir yandan Mısır’da üzerlerine düşen 
siyasi rolü oynarken bir yandan da diğer Müslüman ülkelerdeki gruplarla ilişkiler kur-
muştur. Mısır dışında Suriye, Sudan, Ürdün, Kuveyt, Katar, Irak, Yemen, Libya, Tunus, 
Cezayir, Fas ve Orta Afrika ile Pakistan’da da şubeler açmışlardır. İslam dünyasında 
dirilişin yaşanması için Hac ibadetinde bulunmayı, orada çeşitli İslam ülkelerinden gelen 
insanlarla görüşmeler yapmak için fırsat olarak değerlendirmiştir. Cemaat hakkında oluş-
turulan söylentiler ve siyasete dair görüşlerini merak edenler hakkında, “Biz sağ elimizde 
Kur’an, sol elimizde Sünnet ile bu ümmetin ilk kuşağı olan selef-i salihinin uygulamasını 
rehber edinerek size sesleniyor ve sizi İslam’a, onun öğreti ve hükümlerine ve onun doğru 
yoluna çağırıyoruz. Eğer bu çağrımız size göre siyaset ise siyasetimiz işte budur… Söz-
cükler gerçeklere, isimler amaçlara, görüntüler de özlere ulaşmaktan sizi engellemesin. 
Zira İslam’ın kendine has siyasetinde dünya ve ahiret…”84 mutluluğunun mevcut oldu-
ğunu beyan ederken yaşanan algı oyunlarına karşı da dikkatleri çekmiştir.

İslam dünyasına yaklaşım konusunda belki İttihad-ı İslam’ın bir nüvesi olarak bir-
çok ülkede yapılanmaya giden İhvân, Filistin/Kudüs meselesine ise özel ilgi göstermiş-

81 El-Benna, Hatıralarım, ss. 381-382.
82 Kayalı, a.g.t, ss. 26-260.
83 Güvenilir, a.g.t, s. 97.
84 El-Benna, Risaleler, s. 75.



24

R A P O R

 sdam.org.tr

tir.85 Müslümanların bağımsızlığını savunan hareket; Mısır’ı sömüren, Filistin’i işgal edip 
İsrail’e yemleyen ve İsrail’in devletleşmesi için ortam üreten İngiliz devletine cephe almış-
tır. Bu anlamda hareketin “İngilizlere karşı ilk sert tepkisi 1936’daki El-Bennâ’nın Filistin 
olaylarına tepki olarak yaptığı konuşmadır. Bu konuşmada İngilizler sömürgeci olarak 
nitelendirilmiş, Müslüman toplumlara cihat çağrısı yapılmış ve Mısırlı gençler İngilizle-
re karşı örgütlenmeye başlamıştır.”86 Bu çerçevede Hasan el-Bennâ öncelikle Filistin’de 
Müslümanların İsrail’e karşı verdikleri mücadeleye yoğunlaşmıştır. İhvân, 1942-1948 yıl-
ları arasında Filistin topraklarında kurmuş olduğu mücahid birliklerle İsrail’e karşı aktif 
şekilde savaşmıştır. Devamında 1948 yılında “Filistin’e on binden fazla silahlı mücahit-
ten oluşan bir birlik göndermiştir.  İhvân’ın cihad için gönderdiği bu birliklerin her biri 
gönüllü fedailerdir.”87  İhvân mensupları, bu savaşta büyük yararlılıklar gösterirken buna 
mukabil Mısır ordusu ise fiyasko yaşamıştır. İhvân-ı Müslimîn, hükümetten daha fazla 
mücahidin cepheye gönderilmesine olanak sağlamasını istemişse de dönemin Mısır Baş-
bakanı Mahmud Fehmi el-Nukraş (ö.1948), İhvân’ın daha da güçlenmesinden korkarak bu 
teklifi geri çevirmiştir. Hasan el-Bennâ’nın tüm çabalarına rağmen Kral Faruk (ö.1952)’un 
ücretli Mısır askerleri, İsrail karşısında dayanamamış ve cepheyi terk etmiştir.  İhvân’ın 
hem içerde büyümesi ve yönetim üzerinde baskı unsuru haline gelmesi hem de Filistin için 
verdiği silahlı mücadelede etkin olması, ABD ve İngiltere’nin dikkatini çekmiştir. Bunların 
da istekleri doğrultusunda Mısır yönetimi, İhvân-ı Müslimîn’e baskıyı artırmış ve Hasan 
el-Bennâ ile önde gelen arkadaşlarını çok defa tutuklamıştır. Ancak İhvân hareketi, saray 
yönetimi ve İngilizlere rağmen yükselişini sürdürmüştür. Öyle ki 1948 yılında sadece Mı-
sır’da 1 milyon üye88 ve takipçiden oluşan bir teşkilat haline gelmiştir. Gelinen noktada 
Krallık yönetimince en büyük tehlike olarak algılanan İhvân cemaatinin tüm faaliyetleri, 
Kasım 1948’de yasaklanmıştır. Teşkilatın mallarına zorla el konulup müsadere edilirken 
pek çok İhvân mensubu da tutuklanmıştır. Bu hukuksuz yasaklama, hareketin ilk kez ciddi 
manada hükümetle direkt karşı karşıya gelmesine sebep olmuştur. İhvân-ı Müslimîn ise ka-
patma kararını, İngiliz planının Mısırlı yetkililerce uygulanması ve Filistin’deki gönüllüle-
re yapılmış bir Nukraşi darbesi89 olarak duyurmuştur. İhvân’ın yasaklanması, ülkenin bazı 
yerlerinde çatışmaların yaşanmasına ve birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. 
Bu ortamda 28 Aralık 1948’de Başbakan Nukraşi’ye yapılan suikast basına yansımıştır. 
Krallık yönetimi, bu olaydan İhvân’a bağlı olduğu söylenen ‘gizli örgüt birimi’ni sorumlu 
tutmuş ve Kral Faruk, istihbarat90 müdürü Mahmud Abdülmecid’e emir vererek Hasan 
el-Benna’nın şehid edilmesini istemiştir. Bunun üzerine Müslüman Gençler Cemiyeti’nin 
önünde Hasan el-Bennâ’ya suikast düzenlenmiş, yapılan silahlı saldırıda El-Bennâ yara-
lanmıştır. Hastaneye kaldırılması üzerine bu kez “Kral Faruk, Muhammed Vasfi adındaki 
bir subayı, ameliyat odasında El-Bennâ’yı öldürmesi için görevlendirmiş, Muhammed Vas-
fi bu görevi yerine getirmek sureti ile Hasan el-Bennâ’yı 12 Şubat 1949 yılında 43 yaşın-
dayken şehid etmiştir. Tank koruması eşliğinde cenazesi götürülmüş yine aynı şekilde polis 
koruması ile mezara defnedilmiş ve daha sonra da mezarı kaybedilmiştir.”91 Hasan el-Ben-

85 El-Benna, Hatıralarım, ss. 366-374.
86 Koç, a.g.d., s. 227.
87 Pınar, a.g.d, ss. 133-153.
88 Zehra B. Güney, “Hasan El-Benna ve Seyyid Kutup’ta Siyasi İslam Düşüncesi”, Uluslararası Afro-Av-
rasya Araştırmaları Dergisi, 2018-2, sayı 6, ss. 291-310.
89 Ecehan Somuncuoğlu, “Siyasal İslam ve Mısır’da Müslüman Kardeşler’in Dönüşümü”, Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-2019, s. 83., (Doktora tezi)
90 Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, 8. Baskı, Klasik Yayınları, İstanbul, 2019, s. 162.
91 Kayalı, a.g.t, s. 57.
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nâ’nın şehid edilmesi, İngiltere ve ABD’de sevinç ile karşılanmıştır. O dönem ABD’de 
bulunan ve henüz İhvân’la ilişkisi olmayan Seyyid Kutub (ö.1996) buna şahit olmuş, 
El-Bennâ’nın şehadetinin Amerika’da nasıl karşılandığını şu şekilde ifade etmiştir: “Ben 
Amerika’dayken 1949 yılında Şehit Hasan el-Bennâ öldürüldü. Amerikan gazetelerinin 
gösterdiği tepki dikkatimi çekmişti. Aynı şekilde Amerika’ya gelen İngiliz gazeteleri de 
İhvâna büyük ilgi gösteriyor, bu durumlarına seviniyorlardı.”  İhvân’ın kurucu rehberi 
El-Bennâ hakkında Muhammed Gazzâlî (ö.1996): “…peygamberlik mirası, onun yaşan-
tısıyla yeniden dirilip ortaya çıkmıştır. Bu muhteşem adam, yanında kalbi İslam sevgisiy-
le dolu ve ona sadakatle bağlı yeni nesil öncülerle birlikte azgın maddi akımlara karşı 
sert bir kaya gibi dirençle durmuştur. Avrupa, bu pek değerli adamın hayatta kalması ha-
linde doğuda ‘büyük tehlike’ oluşturacağını anlayınca, zebanilerine onu yok etmelerini 
emretti. Bunun üzerine İmam’ın tertemiz kanı akıtılıp şehid edildi.”92 derken, Hindistan 
bölgesi Müslüman liderlerinden Ebü’l-Hasan Nedvî (ö.1999): “Ben Mısır’da ve dışında 
onunla buluşma mutluluğuna eremedim. Bana Mısır’ı ziyaret etmek nasip olduğunda 
yaşı henüz kırk ikiyi geçmediği halde şehid edilmişti… O, yeni bir nesil inşa eden, halkı 
eğiten, ahlaki, fikri ve ilmi ekol sahibi bir önderdir.” demiştir. Said Ramazan ise “O, 
yüksek ve sağlam, kendisinde dağ kuvveti bulunan sarsılmaz bir zirveydi. O, kalpleri-
mizi Allah sevgisiyle dolduran, gönüllerimizi İslam sevgisiyle tutuşturan muhteşem bir 
kişilikti… İnsanlık onu kaybetmekle tarihte benzeri pek az görülen bir insanı kaybetti… 
Yirmi yılı aşkın kesintisiz, acılarla dolu yoğun bir çaba ve gayretten sonra şehid edildi.” 
şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştur.

Hasan el-Bennâ’nın şehid edilmesi sonrası İhvân teşkilatı, onun yerine Hasan 
el-Hudeybî (ö.1973),’yi rehberliğe seçmiştir (1951). 1949’da İhvân’ın yasaklanması so-
nucu lider kadrosundan pek çok kilit ismin hapiste olması yanında el-Hudeybi’nin uzlaş-
macı kişiliği seçilmesinde etkili olduğu değerlendirilir. Hasan el-Bennâ ile 1943 yılında 
Kahire’de tanışan, onunla görüşmelerinden sonra teşkilat’a katılma kararı alan hukukçu 
Hudeybî, yargıdaki görevini bırakarak kendisini İslami faaliyetlere vakfetmiştir. İhvân’ın 
yeni lideri Hudeybî hakkında; serinkanlı, hilm yapılı, uzlaşmacı kişilikli olduğu ama 
el-Bennâ kadar güçlü ve karizmatik bir lider olmadığı ifade edilmiştir.

1952 yılında Cemal Abdünnâsır (ö.1970)’ın liderliğinde ‘Hür Subaylar Darbesi’ 
(1952) ile Kraliyet’e son verilmesine destek olan İhvân, yeni hükümet tarafından destek-
lenmiş, hapiste olan birçok üyesi serbest bırakılmış, Hasan el-Bennâ’ya yapılan suikastın 
failleri bulunup yargılanmıştır. Nâsır ayrıca İhvân-ı Müslimîn ileri gelenlerinden bazıla-
rının da ihtilal sonrası kurulan Devrim Komuta Konseyi’nde (DDK) görev almasını iste-
miştir. Nâsır’ın buradaki hedefi, Hür Subaylar93 tarafından gerçekleştirilen ve diktatoryal 
bir Cumhuriyet rejimini ilan ettikleri ihtilale, İslami açıdan meşruiyet kazandırmak ve 
toplumca kabulünü kolaylaştırmaktır.

İhvân Cemaati’nin Hür Subayları desteklemesinde; Krallık rejiminin İngiliz kont-
rolünde olması, İslami esasları uygulamaması, Filistin davasında pasif olması ve Müs-
lümanların direnişine engeller çıkarması ile Hasan el-Bennâ’nın şehid edilmesi etkili 
olmuştur. Hür Subaylar İhtilali ile İhvân cemaati; rejimin İslami rejim olmasını arzulamış 
bu gerekçeyle Nâsır ve Hür Subaylar desteklenmiştir. Ancak Nâsır’ın rejimi İslami kıl-
mak gibi bir niyeti söz konusu olmamıştır. Öte yandan Nâsır’ın Pan-Arabizm ile sosya-

92 El-Benna, Risaleler, ss. 31-34.
93 Özkoç, a.g.m, ss. 29-51.
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lizm fikri ve buna yönelik girişimleri, İhvân tarafından tasvip edilmediğinden Nâsır liderli-
ğindeki yeni rejim ve iktidar; zamanla İhvân’a cephe alarak onu sindirmeye çalışmıştır. Bu 
dönemde İhvân yönetiminin Nâsır yönetimine yakınlık göstermiş olması ve orduya daha 
yakın durması, cemaat içinde kimi eleştirilere yol açmış ve önemli isimlerden Muhammed 
Gazzâlî’nin94 İhvân’dan ayrılmasına yol açmıştır. Hasan el-Bennâ sonrası İhvân camiası-
nın ihtilalci ordu unsurlarıyla irtibat kurması ve bir süreliğine onu desteklemesi; İslami bir 
düzenin kurulması beklentisi üzerinden ‘iyi niyet’le okunsa da sonuç olarak bir yanılgının 
yaşandığını ve bir savrulmaya sebebiyet verdiğini göstermektedir.

Nasyonal Sosyalist Nâsır; İhvân’ın cemaat yapısı, kadroları ve kararları hakkında 
bilgi edinmek ve ne kadar etkin olduğunu saptamak istemiştir. Bunun için Cemal Abdün-
nâsır, 10 Eylül 1952 senesinde DKK tarafından çıkarılan bir yasa ile tüm teşkilatların, 
partilerin resmi – siyasi bir hüviyet kazanmasını öngörmüştür. Burada esas gaye ise İhvân 
gibi Mısır genelinde kökleşmiş, milyonlarca mensubu ve taraftarı olan, etki gücü bir türlü 
kestirilemeyen cemaati olabildiğince çözebilmektir. Bu süreçte İhvân içinde yaşanan tar-
tışmalar, El-Hudeybi’nin Müslüman Kardeşler’i siyasi kimliği olmayan, dini bir dernek 
olarak tanımladığı dilekçesini hükümete sunması ile tartışmalar son bulmuş ve dilekçe 
Devrim Konseyi tarafından kabul edilmiştir.95 Ancak İhvân, dernekler yasasına tabi olarak 
hem nispeten hareket alanını daraltmış hem de dernekler yasası gereğince pek çok bilgisini 
darbeci rejimle paylaşmak durumuna düşmüştür. Darbe sonrası kurulan yeni yönetimle ya-
şanan gerginlik sonrası rejim, İhvân’a karşı büyük bir iftira kampanyası başlatmış ve ağır 
iftirada bulunmuştur. Rejim, halkı İhvân üyelerine karşı kışkırtmayı başarmış, kışkırtılan 
rejim-Nâsır yandaşları tarafından İhvân’ın merkezleri ateşe verilmiştir.96 İslami bir toplum 
ve düzene dair herhangi bir iyi niyet taşımayan Nâsır; İhvân’ı pasifize etmek, rejim için bir 
tehdit olmaktan çıkarmak üzere bir plan ile kendisine suikast tertibi yapıldığını açıklayıp 
(26 Ekim 1954) İhvân’ı suçlamış, bu yolla İhvân’a yönelik baskı ve tutuklamalarına gerek-
çe oluşturma hilesine başvurmuştur. Bu gelişmeler üzerine DKK tarafından Cemal Salim, 
Hüseyin Şafi ve Enver Sedat’ın üye olarak belirlendiği bir mahkeme kurulmuş ve bu söz-
de mahkemeyle İhvân’ın lider kadrosundan Hasan el-Hudeybi, Mahmud el-Latif, İbrahim 
Tayyib, Yusuf Talat, Şeyh Muhammed Fergali ve Abdülkadir Udeh idam cezasına çarptı-
rılmıştır. Ancak İslam ülkelerinden gelen tepkiler sonucunda sadece Rehber Hudeybi’nin 
cezası müebbet hapse çevrilirken diğerlerininki ise 9 Aralık 1954 tarihinde infaz edilmiştir. 
Üç haftalık süre zarfında elli bini aşkın İhvân mensubu gözaltına alınmış, toplamda 1100 
üye için 10 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. Yakalanamayan üyeler, 
saklanarak hayatta kalma mücadelesi verirken bir kısmı da yurt dışına çıkmıştır. Lider kad-
rosunun büyük çoğunluğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitmiştir. 
Bu zaman kesitinde Suudi Arabistan Kralı Faysal, farklı sebepler veya kişisel inisiyatifiyle 
İhvân’ı desteklemiş 1973’te İhvân’ın genel kurul toplantısını Mekke’de yapmasına imkân 
sağlamıştır.97 Bu ve benzeri gelişmeler beraberinde İhvân hareketinin ve fikriyatının İslam 
dünyasının farklı yerlerinde zemin bulmasını ve gelişmesini de sağlamıştır. 1954 yılında 
yaşanan büyük tutuklama furyası sonrası İhvan’ın dışarıda olan üyeleri, 1956’da serbest 
bırakılanların katılımı ile cemaatin toparlanması için harekete geçmişlerdir. Kahire ve İs-

94 Https://Www.Gzt.Com/Mecra/İhvn-İ-Muslimn-Liderleri-Donemleri-Etkileri-3509250  E.T: 16.11.2021
95 Somuncuoğlu, a.g.t, ss. 97-98.
96 Tayfun Nasuhbeyoğlu, Mısır’da İslami Hareketler, Pusula Dergisi, Ankara, 1993, ss. 1-45.
97 Http://Sdam.Org.Tr/İmage/Foto/2019/01/21/Ihvan-İ-Musliminin-20-Yuzyil-Islam-Dunyasi-Uzerinde-
ki-Etkisi_1548084036.Pdf E.T: 15.10.2021
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kenderiye başta olmak üzere Mısır’ın genelinde gizli bir şekilde bir araya gelen üyelerin 
öncelikli amacı, daha çok yakınları cezaevinde bulunan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için hayır işlerini örgütlemek olmuştur. 1957 yılında cezaevinden çıkarılarak ev hapsine 
alınan El-Hudeybi, İhvan’ın yeniden örgütlenme girişimini bu şartlar altında takip ederek 
kısıtlı imkanlarla cemaati yönlendirmeye çalışmıştır. İhvân’ın binlerce üyesinin tutuklan-
dığı ve diğer pek çok elemanının aranması sebebiyle çevre ülkelere geçmeleri ile ülkede 
kalan üyelerin de ‘yer altına çekilme’ süreci olan bu geri çekilme döneminde, cemaatin 
yeniden toparlanmasında İhvân’ın “Kız Kardeşler Kolu” büyük bir çaba sergileyerek öne 
çıkmıştır.

Kız Kardeşler Kolu’nun yöneticisi Zeynep Gazali (ö.2005), serbest bırakılan üye-
lere ve ailelerine yardım görevini üstlenmiştir. Kız Kardeşler Grubunun düzenlediği ve 
üyelerin yeniden bir araya gelmeye başladığı toplantılar; ağırlıklı olarak İslami eğitim ve 
yardım amaçlı çalışmalardır. Bu aşamada Nâsır rejiminin ağır baskısı ve içerde devam 
edegelen yöntem konusundaki tartışmalar altında lider kadrosunun büyük bir kısmını 
kaybetmiş bir cemaatten fazlasını da beklememek gerekir. Kahire’de güvenlik kontro-
lünün daha sıkı olması nedeniyle toplantılar düzenli ve sıklıkla yapılamamış, bu durum 
toparlanmayı zorlaştırmıştır. Bu yüzden Kahire’ye görece daha esnek bir durumun oldu-
ğu diğer şehirlerde daha kolay örgütlenilmiştir. Müslüman Kız Kardeşler’in toplantı ve 
faaliyetleri, hükümet tarafından ilkin bir tehdit olarak algılanmadığından, gruba bağlı ka-
dınlar çalışmalarına daha kolay bir şekilde devam etmiştir. Zeynep Gazali, İhvân’ın sür-
gündeki liderlerinden Abdülfettah İsmail, Ahmed Abdülmacid ve Ali Aşmavi ile bağlan-
tılar kurarak 1963’te bir araya gelmiş, cemaat faaliyetlerinin müşterek yürütülmesi kararı 
alınmıştır. Bir zamanlar Batıcı feminist Hüda Şaravi’nin öncülük ettiği ‘Mısır Kadınlar 
Birliği’ içinde aktif rolü olan Zeynep Gazali, bilgilenme ve yaşanılan tecrübelerle beraber 
Hasan el-Bennâ ile tanışmanın neticesinde kendisinin öncülüğünde ‘Mısırlı Müslüman 
Kadınlar Birliği’ni kurar. Hasan el-Bennâ’nın daveti ve iknasıyla Gazali, 1938’de teşki-
latıyla birlikte İhvân’a katılmış ve 1954’te Nâsır’ın ceberrut yönetiminin İhvân’a yönelik 
baskınlarında o’da tutuklanmıştır.

Ülke içinde ve dışında pek çok yerde verdiği seminer ve konferanslarla İslam yo-
lundaki çalışmalarını sürdürmüş olan İhvân-ı Müslimîn’in yeni toparlayıcısı, babasının 
‘bu asrın Nesibe’si’ olarak andığı 2005’te vefat eden Zeynep Gazali, Zindan Hatırala-
rı’ında Müslüman Kız Kardeşler’in faaliyetleri düzenli bir hal aldıkça İhvân’ın toparlan-
masına öncülük eden yeni bir gizli yapılanmaya gidildiğine işaret eder. Nâsır rejiminin 
yeni operasyonlarla cemaati bitirme hamlesinden dolayı bu oluşama ‘1965 Gizli Örgütü’ 
denilmiştir. 1965 Gizli Örgütün kuruluşunda Seyyid Kutub’un düşüncelerinin özellikle 
Yoldaki İşaretler kitabının etkili olduğu iddia edilir.

Kahire Üniversitesi’nin Dârülulûm fakültesinden mezun olan Seyyid Kutub, 1939 
sonrasında İslami düşünceye yönelmiştir. Düşüncelerinde, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında siyasi ve dini konular, ana tema haline gelmiştir. İhvân-ı Müslimîn ile ilk teması 
da bu süreçte, 1947’de İhvân’ın çıkardığı Yeni Fikir Dergisi’nde yazmasıyla başlamıştır. 
1949’da ise eğitim araştırmaları için98 ABD’ye gitmiştir. Oradaki yaşam tarzını benim-
sememiş, eleştiriye tabi tutmuştur. Orada iken 1949’da İslami söyleminin başlangıcını 
teşkil eden İslam'da Sosyal Adalet kitabını yayımlamıştır. El-Hudeybi’nin, el-Bennâ ye-

98 Büyükkara, a.g.e, s. 165.
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rine mürşid seçildiği ve yönetim ile cemaatin arasını normalleştirme girişimlerinin olduğu 
bu dönemde Kutub’da Hür Subaylar kadrosu ile temas kurmuştur. Hür Subaylar tarafından 
yapılacak bir yönetim değişimiyle birlikte pek çok insan gibi ülkede ‘İslami Nizam’ın 
kurulacağı beklentisi içinde olmuştur. Tutuklandığı 1954 yılına kadar İhvân-ı Müslimîn’in 
gazete ve dergilerinde makaleleri yayımlanmış, Müslüman Kardeşler Dergisi’nin genel 
yayın müdürlüğünü yapmıştır. 1954’e gelindiğinde İhvân-ı Müslimîn ve Askeri Devrim 
Konseyi’nin arası giderek açılmış ve taraflar arasındaki gerilim tırmandıkça Kutub da yö-
netime sert muhalefet etmeye başlamıştır. Zira Hür Subaylar ve Nâsır, onları yanıltmıştır. 
1954’te Nâsır’a suikast olayının ardından rejimin cemaate karşı başlattığı geniş kapsamlı 
müdahale sonucunda Seyyid Kutub da tutuklananlar arasında yer almıştır. Kutub’un uzun 
cezaevi deneyimi, ona düşüncelerini şekillendirme imkânı vermiş; onun için düşünce biri-
kimi yolculuğunun en verimli yılları cezaevi süreci olmuş, bu süreçte meşhur eseri olan Fî 
Zılâli’l-Kur’ân tefsirini kaleme almıştır.

Kutub, beşerî ideolojileri ve İslami olmayan yönetim kesin olarak reddetmiştir. Ku-
tub, din-devlet ilişkisi üzerine “İslam devleti kurulduğu ilk günden itibaren İslam şeriatı, 
devlete hükmetmeye başlamış… Dinsiz devlet olamayacağı gibi devletsiz ve nizamsız din 
de olamaz”99 diyerek din-dünya ayrılığını “masal”100 olarak nitelendirmiş, İslam dünyasın-
da pek çok kimsenin de bu masalı papağan gibi tekrar edip durduğunu vurgulamıştır. Bu 
verileri dikkate aldığımızda Kutub ile el-Bennâ’nın aynı çizgide oldukları görülür. Seyyid 
Kutub, savaşın neden ve ne şartlarda meşru kılındığı hakkında Kur’an-ı Kerim’den “Hak-
sızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmalarına izin ve-
rilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kudretlidir. Onlar, haksız yere ve sırf, ‘Rab-
bimiz Allah’tır’ dediler diye yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların 
bir kısmını bir kısmıyla def’etmesi olmasaydı; manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde 
Allah’ın adı çok anılan mescitler yıkılıp giderdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım 
edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.”101 
ayetlerini delil getirir. Ardından şu yorumda bulunur: “Ayet-i kerime’de manastırların, ki-
lise ve havraların mescidlerden öne alınması, bu ibadethanelerin her türlü saldırıdan ko-
runmasını vurgulamak, onların ciddi bir şekilde himaye edilmesi gerektiğini ifade etmek 
içindir.”102 Bu vurgularla İslam adaletinin kapsayıcılığının, inanç farkı olsa da başkalarına 
muamele kıstasının ve hoşgörünün çerçevesini çizmektedir. Yasama ve yürütme hakkında 
ise şu değerlendirmelerde bulunmuştur: “Onun (Hz. Muhammed’in) peygamberliği; zulüm, 
tecavüz ve azgınlık putuna karşı da bir inkılâptı. Öyle ki O (peygamber), hükümdar ve 
sultanlardan her türlü imtiyaz ile komuta yetkisini alarak yasama konusunda bütün hak ve 
yetkiyi yalnızca Allah’a tanıyan, ilahi hükümleri yürütecek idarecileri seçme konusunda 
da her türlü seçim hakkını millete veren bir inkılâptı... Teşri’ yetkisinin beşerden alınıp tek 
Allah’a verilmesi; hiçbir insana, topluluk ve sınıfa, başkalarına hükmetme fırsatı tanıma-
mıştır. Ferdin ferde ya da ferdin topluma veya bir sınıfın diğer bir sınıfa herhangi bir suret-
te üstünlük taslamasına da meydan vermemiştir. Hâkimiyet yalnızca Allah’ındır… Kanun 
uygulayıcısına gelince o teşri’ yetkisine sahip değildir, yalnızca bir uygulayıcıdır. Bu hakkı 

99  Seyyid Kutub, İslami Etüdler, Çev. Hasan Fehmi Ulus, Beka Yayınları, İstanbul, 2015, s. 25.
100 Seyyid Kutub, İslam’da Sosyal Adalet, Çev. Harun Ünal, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 2011, s. 11.
101 Hacc Suresi 22/39-40.
102 Kutub, İslami Etüdler, s. 10.
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da milletin kendisini seçmesinden alır.”103 Kutub’un, Yoldaki İşaretler eseri ile formülize 
ettiği düşünceler, İslami dirilişin104 programı olarak görülmüştür. 

Seyyid Kutub’un ilk siyasi eseri İslam’da Sosyal Adalet kitabıdır. Söz konusu kitap 
İslam’ın bir ekonomi düzeni olarak mükemmel oluşunu ifade eder. Bununla birlikte top-
lumsal düzenin bütün olduğu gerçeği üzerinden Müslümanlara hayatın bütünüyle ilgili, 
bugün de geçerliliğini koruyan önerilerde bulunur. Seyyid Kutub’un son eseri ise Yoldaki 
İşaretler’dir. Seyyid Kutub, bu eserde ise o mükemmel nizama ulaşma yöntemiyle ilgili 
temel ilkeleri en net ve ödünsüz bir şekilde ifade eder. Kutub, söz konusu eseri ilk Ey-
yûbî hükümdarı Selâhaddîn-i Eyyûbî (ö.589/1193) ile Mısır’daki son Eyyûbî hükümdarı 
Muazzam Turan Şah (ö.576/1180)’ı överek bitirir. 

Seyyid, eserleriyle Müslümanların en çok gereksinim duydukları sahalardan dü-
şünce üretme ve çıkış yolu bulma konusunda İslâmî harekete tarihi bir katkı sağlar. Ne 
var ki onun bu katkısı, İslam karşıtı yapılarca bertaraf edilmeye ve onun ortaya koy-
duğu özden farklı bir tarafa çekilmeye çalışılır. Seyyid’i anlayacak birikimden yoksun 
olan kişi ve gruplar, o yapıların kurdukları tuzaklara düşüp tekfirci yorumlara giderler. 
Böylece Seyyid Kutub’un oluşturduğu tarihi imkân, Müslümanlar arasında bir tartışma 
zeminine dönüştürülür.  

  İhvân mürşidi el-Hudeybi, 1969’da yayımlanan Davetçiyiz, Yargılayıcı Değiliz! 
eseri ile bu tartışmalara noktayı koymak istemiştir. El-Hudeybi, bu eserinde İhvan’ın 
tarihi duruşunun temel dayanak noktalarını, Harici-tekfir söylemlerinin anti-tezlerini de-
lilleri ile açıklamaya çalışmıştır. El-Hudeybi’nin bu reddiye eseri, ana akım İhvan’ın 
düşüncelerini sistematik hale getirmesi bakımından önemlidir.

Hasan el-Hudeybi’nin 1973’te ölümünün ardından 1933’te cemaate katılarak 
el-Bennâ’nın yakın çevresinde yer almış olan ve yirmi yıla yakın bir süreyi cezaevin-
de geçiren Ömer Tilmisani (ö.1986) yeni mürşid seçilmiştir. 1973-1986 yılları arasında 
İhvân rehberliği yapan (üçüncü mürşid) Tilmisani’nin yumuşak huylu, çatışmadan uzak 
ve uzlaşma yeteneği yüksek bir kişiliğe sahip olmasının seçiminde etkili olduğu söyle-
nebilir. Bu karakter ve alınacak pozisyon, cemaatin geleceğinin belirlenmesinde de etkili 
olacaktır. Zira bitmeyen devlet operasyonları, on binlerin tutuklanması, idamlar, ‘silahlı’ 
mücadele talepli kopuşlar karşısında İhvan’ın hayatta kalma mücadelesinden başarıyla 
çıkmasında önemli bir rol oynayacaktır. Yeni mürşid, Nâsır döneminin acı deneyiminin 
tekrarlanmaması için Sedat'ın siyaseti teşvik eden girişimlerinden yararlanmak gerekti-
ğine inanmıştır. İhvân’ın pozisyonunu buna göre konumlandırmıştır. Bu çerçevede top-
lumun her katmanıyla temaslar kurmuş, Enver Sedat ile sürdürülebilir ilişkiler düzeyini 
tercih etmiştir ki bunun neticesinde bu süreçte İhvân, devlet kurumlarında önemli ölçüde 
yer almaya başlamıştır. Sedat, 1976 yılında ülkede çok partili hayata geçişe izin vermiş-
tir. Bu geçiş sürecinde İhvân’ın üzerindeki yasadışılık da kaldırılınca İhvân, seçimli si-
yaset mecrasında yer edinmeye; duruma göre farklı partilerle iş birliği yaparak (ilki 1984 
seçimi olmak üzere) seçimlerde yer almaya başlamıştır. Lakin burada unutulmamalıdır 
ki İhvân, henüz bir parti kurmamıştır ve seçimlere ya bağımsız adaylarla ya da kimi par-
tilerle iş birliği yaparak katılmaktadır. Tilmisani döneminin bir diğer önemli gelişmesi 
de dış ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrupa’da birçok başkentte temsilcilikler aç-

103 Kutub, İslami Etüdler, ss. 12-13.
104 Kutub, Yoldaki İşaretler, Çev. Kâmil M. Çetiner, Beka Yayınları, İstanbul, 2017, s. 12.
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mış olmasıdır. Yine bu dönemde İhvân’ın sendikalaşması, meslek odalarında bulunması, 
öğrenci dernekleri105 kurması ve yerel seçimlerde varlık göstermesi gibi gelişmeler öne 
çıkmıştır. 1954-1974 arasında 20 yıllık uzun bir hapis hayatı geçiren Muhammed Hamid 
Ebu’n-Nâsır (ö.1996), 1986-1996 yılları arasında Tilmisani’den sonra İhvân genel mür-
şitliğini yürütmüştür İhvân-ı Müslimîn bu dönemde 1992’de ilk kez belediye seçimlerine 
katılmıştır. Muhammed Hamid Ebu’n-Nâsır, uzun ve zahmetli bir hastalık döneminin so-
nunda 20 Ocak 1996’da Kahire’de hayatını kaybetmiştir.

Muhammed Hamid Ebu’n-Nâsır’ın vefatı üzerine Mustafa Meşhûr (ö.2002), 1996-
2002 arası dönemde İhvân’ın yönetimini sürdürmüştür. Üniversitenin bilim-teknoloji bö-
lümünden mezun olan mühendis Mustafa Meşhûr, Hasan el-Bennâ ile 1936 yılında ta-
nışıp ona biat etmiştir. 1954 yılında tutuklanınca Mühendislik görevinden azledilmiştir. 
Yıllarca hapiste kalan Meşhur daha sonra yeniden tutuklanmamak için ülkeden çıkmak 
zorunda kalmış ve yıllarca Körfez ülkeleri ile Avrupa’da kalarak buralarda İhvân’ın işle-
rini yürütmüştür. Meşhûr’un teamüllere aykırı şekilde Ebu’n-Nâsır’ın kabre defni sonrası 
kabristanda yapılan biat ile mürşid seçilmesi, ‘şura meclisi’ usulü ihlal edildiğinden pek 
çok eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. Bu tepkilerden biri, Yusuf el-Karadavi’nin İhvân 
merkez yönetiminden izin almadan genç kuşakla birlikte Vasat Partisi’ni kurmuş olması-
dır. Bu gelişmeden sadece İhvân’ın üst düzey yöneticilerinden Muhammed Mehdi Akif 
(ö.2017) bilgilendirilmiştir. Meşhûr; teşkilatçı yapısı olan, otoriter yönü öne çıkan, aynı 
zamanda ortaya koyduğu pek çok eser ile İhvân külliyatını zenginleştiren bir âlimdir. Bu 
dönem, İhvân’ın devlet kademelerinde etkinliğini artırmaya devam ettiği ve seçimlerde de 
boy göstermeye başladığı bir geçiş dönemidir. Şubat 2002 yılında Mustafa Meşhûr, camide 
geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Her türlü kısıtlamaya rağmen 2000 yılında ki seçimler de başarılı bir performans 
sergileyen İhvan, 2002 yılında Mustafa Meşhûr’un ölmesiyle yeniden liderlik seçimlerine 
odaklanmıştır. Bir yanda üniversite öğrencilerine ve hocalarına yönelik polis baskınları, 
tutuklama ve gözaltılar diğer yanda Meşhûr’un ölümü, cemaati zorlu bir sürece itmiştir. 
Meşhûr’un yerine mürşid yardımcısı konumunda olan ve o dönemde hapiste olan 1987’de 
mecliste İhvân’ın sözcülüğünü yürüten, ikinci mürşid Hasan el-Hudeybi’nin oğlu Muham-
med Me’mun El-Hudeybi (ö. 2004) 2002-2004 arasında İhvân’ın rehberliğini yapmıştır. 
Seksen bir yaşındaki Muhammed Me’mun Hudeybi de kıdem esası gözetilerek genel mür-
şid ilan edilmiştir. Ancak Hudeybi’nin iki yıl sonra vefatı üzerine, cemaat içindeki ‘kurucu 
kuşak’ hâkimiyetine dayalı anlayışa itiraz eden ‘yeni kuşağın’ isteği üzerine genel mürşidin 
seçimi ‘Şura Meclisi’ne bırakılmıştır. Şura Meclisinde yapılan gizli oylamada adaylardan 
Hayrat 5, Habib 1 oy alırken 1954’ten 1974 yılına kadar 20 yıl hapis yatmış Hukuk fakül-
tesi mezunu Muhammed Mehdi Akif ise 9 oy ile yeni mürşid seçilmiştir.

Muhammed Mehdi Akif, 2004-2010 yılları arasında bu görevi sürdürmüştür. Mu-
hammed Mehdi Akif’in son dönem parlamenterlerinden olması, geniş tecrübelere sahip 
bulunması, kendi yetiştiği nesille içli dışlı olması onun pozitif yönlerindendir. Akif, el-Ben-
nâ’yı görüp ona biat eden İhvân’ın son mürşididir. Muhammed Mehdi Akif, Amerika’nın 
11 Eylül sonrası Ortadoğu’ya müdahalesine ve Mısır’ın da içişlerine karışmasına karşı 
çıkmış, Mısır’ın işlerinde dışarıyla hareket etmesinin kabul edilemeyeceğini belirtmiş ve 
kendi programlarını deklare etmiştir. İhvân-ı Müslimîn’in anlayışında parlamentoda ve ye-
rel seçimlerde etkin rol alma, farklı gruplara eşit hakların sağlanması görüşlerinin yanında 

105  Büyükkara, a.g.e, s. 169.
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özellikle İhvân’ın baştan beri belirttiği ana gaye olan, İslami anlayışın ve değerlerin yer-
leştirilmesini ortaya koymuştur. 2005 yılı genel seçimlerinde henüz partileşmeyen İh-
vân, bağımsız adaylarla seçime girerek Parlamentoda yaklaşık %20’lik bir oranda temsil 
hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. İhvân’ın 2005 yılındaki parlamento 
seçimlerinde elde ettiği başarı, rejimin tahmininden fazla olmuştur. Bu başarı üzerine 
nörolojik sarsıntılar yaşayan rejim, Hüsnü Mübarek eliyle İhvân’a karşı yeni bir baskı 
dalgası başlatmıştır. Bundan dolayı İhvân-ı Müslimîn, 2007-2010 yılları arasında ülkenin 
politik güçleri ile izlenen iş birliği hedefini rafa kaldırmak zorunda kalmıştır. Nisan 2007 
yılında yapılan Belediye Seçimlerinin arefesinde 800’den fazla adayının tutuklanması 
üzerine İhvân, Belediye seçimlerini boykot etmiştir.

2010 yılının başında Muhammed Mehdi Akif’in görevini bırakmasıyla İhvan’ın 
yeni rehberi, ömrünü İhvân saflarında İslam’a adayan ve yaklaşık 20 yıl hapis yatan 
Dr. Muhammed Bedii olmuştur. Bedii, İhvân’ın eski-yeni tüm mensuplarıyla iyi ilişkiler 
içinde bulunan bir rehber olmuş, her iki pozisyonda duran unsurları bir potada buluştu-
rarak İhvân’ın gücünü birleştirip perçinleştirmiştir. Arap Baharı sürecinde İhvân’ın ida-
resini yürütmüştür. Abdülfettah el-Sisi’nin (2013’te) darbe ile yönetime el koymasının 
ardından Rabia Meydanındaki sivil protestolarda, darbeci ordunun silahlı saldırıları es-
nasında oğlu Ammar106 şehid olurken kendisi de tutuklanmış ve idam cezasına çaptırıl-
mıştır. Fakat infazı ertelenmiştir. Ayrıca bu süreçte Nisan 2014’te İhvân-ı Müslimîn 683 
üyesine de idam cezası verilmiştir.107

3 Temmuz 2013 askeri darbesiyle yönetimi 
ele geçiren Sisi, gerçekleştirdiği tutuklama-
larda yaşlanmış M. Mehdi Akif’i de hapset-
tirmiştir. Tutuklu olan M. Mehdi Akif, 22 
Eylül 2017 yılında hastalığının artması so-
nucu kaldırıldığı hastanede şehid108 olmuş-
tur. Muhammed Bedii’nin de tutuklu olma-
sı, ağır hapis koşullarında yaşlılık ile ciddi 
sağlık sorunları yaşaması sebebiyle 2020 
yılında İhvân Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı 
açıklamada, İhvân mürşitliğini vekâleten 
yürüten Mahmud İzzet’in de tutuklanması-

nın ardından bu makama İbrahim Münir’in109 atandığını duyurmuştur.

B) Muhammedî Sünnet Taraftarları Cemaati 
(Ensârü’s-Sünneti’l-Muhammediyye) ve Cemiyetü’ş Şer’iyye
Ezher âlimlerinden Şeyh Mahmud Hattab Sübkî (ö.1933) tarafından 1912’de ıs-

lahçı ve davetçi bir cemiyet olarak Cemiyetü’ş-Şer’iyye kurulmuştur. Cemiyete mensup 
olan kişi; selefî akide üzerine olmalı, mümin oldukları sürece fısk ve bidat ehli ithamında 
bulunulmamalı ve herhangi bir fıkhî mezhep konusunda da taassup sahibi olmamalıdır.110 

106 Https://Www.Habervakti.Com/Biyografi/Muhammed-Bedii  E.T: 29.11.2021
107 Kayalı, a.g.t, ss. 26-260.
108 Https://Dogruhaber.Com.Tr/Yazar/M-Zulkuf-Yel/11179-Bu-Asrin-Bize-Ogrettikleri/  E.T: 26.11.2021
109 Https://Www.Aa.Com.Tr/Tr/Dunya/ İhvâni-92-Yillik-Tarihinde-Misir-Disindan-Yonetecek-İlk-İ-
sim-İbrahim-Munir/1974416  E.T: 29.11.2021
110 Kamile Ünlüsoy, “Mısır Selefîği ve İhvân-ı Müslimîn’le İlişkisi”, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 
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Çünkü Ehl-i Sünnet itikadı üzere olan mezhepler, İslam’ın nasslarını anlamada güvenilir-
dirler. Cemiyet daha çok ilim ve sosyal faaliyetlerle meşgul olmuştur. 1970’li yıllarda top-
lumda İhvân-ı Müslimîn’nin etkinliğinin arttığı zamanda devlet tarafından desteklenmiştir. 
Cemiyetü’ş-Şer’iyye111 25 Ocak 2011 devrimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
ikinci turunda Muhammed Mursi’yi destekleyeceklerini açıklamışlardır. Ezher hocaların-
dan Muhammed Hamid el-Fakî (ö.1959), Allah’ın isim ve sıfatları konusunda ortaya çıkan 
görüş ayrılıklarından dolayı Cemiyetü’ş-Şer’iyye’den ayrılmıştır. Muhammed el-Fakî ön-
cülüğünde 1926 yılında Cemaatü’s Ensâri’s-Sünneti’l-Muhammediyye (Muhammedî Sün-
net Taraftarları Cemaati)112 kurulmuştur.

Cemaatü’s Ensâri’s-Sünneti’l-Muhammediyye’nin temel misyonu, insanları her tür-
lü şirkten, hurafe ve bid’atlerden uzaklaştırıp tevhide davet etmektir. Cemiyet, ‘İslam hem 
din hem devlettir, bu ilke her zaman ve her mekân için geçerlidir’ yaklaşımını esas almıştır. 
İslam devletinin ikame edilmesinin ancak halis bir tevhidin yayılmasıyla gerçekleşeceğini, 
demokratik düzenin küfür olduğunu, siyasi iktidara karşı silahlı mücadelenin ‘haricîlik’ 
olduğunu ve fitnenin yayılmasına katkı sağlamaktan başka bir işe yaramadığını savunmak-
tadır. Vehhâbîliğin Mısır’a “Ensâru’s-Sünne” adıyla girdiği ülke genelinde 150 şube ve 
2000 camiyle113 faaliyetlerde bulunduğu belirtilmektedir. Burada bir yandan ‘demokratik’ 
düzeni ve mevcut Mısır yönetimini küfür olarak nitelemek öte yandan siyasi otoriteye silah 
kullanmayı ‘haricilik’ olarak görmek çelişki olarak durmaktadır. Ayrıca bu fikirler Suudi 
zihniyetiyle bir ilişki yaşandığının ispatını yapmaktadır. Günümüzde Mısır dışında Sudan, 
Çad, Somali olmak üzere birçok Afrika ülkesinde Ensâru’s-Sünne Cemaatinin mensupları-
nın bulunduğu114 belirtilmektedir.

C) İslami Kurtuluş Cemaati (Cemaat’ul Fenniye el-Askeriye)
1933’te doğan Dr. Salih Seriyye öncülüğünde kurulan bir örgüttür. Kendilerine ‘İsla-

mi Kurtuluş Cemaati’ adını vermişlerdir. İslami Kurtuluş Cemaati, Hasan el-Bennâ zama-
nında İhvân-ı Müslimîn’den siyasi görüşleri ve katı dini yorumları yüzünden ayrılanlar ta-
rafından kurulan Muhammed Gençliği’nin de içinde bulunduğu bir örgüt olarak 1967’den 
sonra özellikle cezaevlerindeki İslami çevrelerde adını duyurmaya başlamıştır. İslami Kur-
tuluş Cemaati, Mısır medyasında Askeri Fen Akademi Hareketi (Cemaat’ul Fennîye el-As-
keriye) olarak anılmıştır. Örgütün bu şekilde adlandırılmasının nedeni, Enver Sedat yöne-
timine karşı 1974’te başarısız bir darbe girişiminde bulunmuş olmasıdır. Amaçları, Enver 
Sedat’ın bulunduğu bir töreni basarak onları bertaraf edip yönetimi ele geçirmek ve İslam 
Cumhuriyeti’ni ilan etmek olmuştur. Grup, İslami görmedikleri Mısır rejimini devirmeyi 
planlamış ancak Sedat’a yönelik suikast planı başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

D) Cemaat-i İslami (El-Cemaatü’I-İslamiyye) ile İslam Gençliği 
(Eş-Şebab El-İslam)
1960’lardan sonra Enver Sedat, iktidarını güçlendirmek ve toplumsal desteğini artır-

mak adına konuşmalarına “besmele” ile başlayıp adına “Muhammed”115 ismini de ekleye-
rek oluşturduğu (suni olduğu sonradan anlaşılacak olan) serbestlik ortamında, İhvân’dan 

IX/1 (Bahar 2016), ss. 39-75.
111 Nurullah Çakmaktaş, “Mısır’da Selefiliğe Toplumsal Tercih ve Nedenleri”, Akademik ORTA DOĞU, 
c. 9, sayı 2, 2015, ss. 28-52.
112 Ünlüsoy, a.g.m
113 Ünlüsoy, a.g.m
114 Âdem Arıkan, “Çağdaş İslâmî Akımlar Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 15, 
sayı 29, 2017, ss. 243-300.
115 Https://Www.Haksozhaber.Net/Okul/Misir-İslami-Cihad-Orgutu-4466yy.Htm  E.T: 23.10.2021
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beslenen pek çok üniversiteli grup varlık göstermeye başlamıştır. İhvân-ı Müslimîn’den 
beslenen bu üniversite öğrenci gruplarının özellikleri, İhvân Cemaatine yönelik geniş 
çaplı baskınlar sonucu lider kadro dâhil on binlerce kişinin tutuklanması sonrası ortaya 
çıkmaları ve yeniden örgütlenmeye gitmiş olmalarıdır. Bu gruplar arasında yer alan İs-
lam Gençliği (Eş-Şebab El-İslam) ve Dini Cemaat (Cemaat’ul Ed-Diniyyah) gibi öğrenci 
gruplarının bir özelliği ülkede yaşanan dini ve metodolojik tartışmaların bir sonucu ola-
rak zuhur etmiş olmalarıdır.

Enver Sedat’ın iç kamuoyuna dönük attığı bir başka adım da ülkede kendisinden 
önce oluşturulan Nâsırcılığı gündemden düşürmek ve Müslüman halkın teveccühünü 
kazanmak niyetiyle İslami faaliyetlerin yapılmasına imkân sağlamak ve tutuklu bulu-
nan çeşitli İslami grupların mensuplarını 1971’de serbest bırakmış olmasıdır. İhvân-ı 
Müslimîn’den koparak ortaya çıkan yeni yapılardan biri olan Dini Cemaat, 1960’ların 
sonunda Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde küçük grupların bir araya gelmesiyle ku-
rulmuştur. Dini Cemaat, 1972’de beş öğrenci kulübünün katılımıyla kurdukları ‘birlik’ 
sonucunda isim değişikliğine giderek Cemaat-i İslami (El-Cemaat’ül İslamiyye) adını 
almışlardır. Bu cemaatin temel dinamikleri; konferanslar, kamplar, seyahatler, hac ve 
umre yolculukları, üniversite çevresinde gerçekleştirilen sosyo-kültürel ve sportif birta-
kım çalışmalarla116 öğrencileri İslam’a yönlendirmek ve harekete kazandırabilmektir. Bu 
cemaat, nihai hedef olarak İslam nizamının hâkim kılınıp hilafetin yeniden tesis edilmesi 
için silahlı mücadeleyi117 savunmuştur.

İslam Gençliği ise 1973’te Mühendislik Fakültesi’ndeki küçük grupların bir araya 
gelmesiyle kurulmuştur. İslam Gençliği de zaman içinde üniversitelerin öğrenci birlikleri 
arasında nüfuzunu artmıştır. Sedat yönetimi üniversitelerde, İslam Gençliği ve Cemaat-i 
İslami başta olmak üzere İslami grupları; ek ders, yaz kampı, kırtasiye malzemelerinin 
karşılanması gibi faaliyetlerin yürütülmesi için fonlarla ödüllendirmiştir. 1979 yılına ge-
lindiğinde Sedat’ın politikası, süreç içerisinde kimi aşırı yapıların üniversitelerde güç 
kazanmasına yol açtığından ve öğrenci gruplarının radikal yapılarla bağlantılarının art-
masından ötürü Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi kurularak, öğrenci kulüpleri kontrol 
altına alınmıştır. 1980’de, Abidin meydanında Cemaat-i İslami ve İslam Gençliği’nin 
tertibi ile dört yüz bin kişinin, bayram ibadeti için toplanmış olması, bu denli bir kala-
balığın bir araya gelmesinin olağanüstü olaylar ya da resmi makamların izni olmaksı-
zın gerçekleşmesinin pek mümkün görülmediği değerlendirilmektedir. Ayrıca Sedat’ın 
görece serbestlik tanıdığı bu zaman diliminde ülkenin pek çok yerinde düzenlenen dini 
toplantılara yoğun katılım gösterilmiştir. Bu anlamda Müslüman Kardeşler’in eski üyesi 
olarak namdar bir din adamı olan Muhammed Gazzali de irşad faaliyetlerine devam et-
miştir. El-Hudeybi’nin liderliğine itiraz eden kesimden olduğu için örgütün lider kadro-
suyla bağlantısını 1960’larda koparmış, bu yüzden tutuklanmamış, Ezher’de çalışmaları-
na devam etmiştir. 1970’lerde Gazzâlî’nin, ‘camilerin dirilişi’ kapsamındaki programları 
binlerce insanın katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu dönemde Müslüman Kardeşler’in ide-
oloğu olarak kabul edilen Yusuf el-Karadâvî, Muhammed Şa‘râvî (ö.1998) ve Ahmad 
el-Asaf118 gibi sürgün edilen ama tanınan, saygın âlimler de Sedat’ın teşvikiyle Mısır’a 
dönerek Muhammed Gazzâlî’nin faaliyetlerine ortak olmuşlardır. Kendisini Muhammed 

116 Https://Dkv.Org.Tr/Blog/ İhvândan-Cikan-Gruplar-Ve-Savunduklari-Temel-Fikirler// E. T: 15.10.2021 
117 Ünlüsoy, a.g.m
118 Somuncuoğlu, a.g.t, ss. 97-98.
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Abduh (ö.1905), Reşîd Rızâ (ö.1935) ve El-Bennâ’nın tilmizi/talebesi olarak ifade eden 
Gazzâlî’nin etrafında toplanan kitle, 1970’li yıllarda oluşan İslami uyanışın etkisini göster-
mesi bakımından da önemlidir.

E) Cemaat-i Müslimin (et-Tekfir ve’l-Hicret)
Mısır’da ortaya çıktıkları zaman fırın, eczane, manav, bakkal vb. hizmet alanlarında 

halkın yanında olarak çeşitli iş imkânları sağlayan küçük işletmeler aracılığı ile bulunduk-
ları yöre halkına yardım faaliyetlerinde bulunan bu yapılanma; öncelikle Yukarı Mısır’da 
taban oluşturmuştur. Toplumsal hizmetlerin örgüt tarafından başarıyla sürdürülmesi, Sedat 
yönetiminin de örgütün faaliyet ve propagandalarına ilk etapta göz yummasına yol açmış-
tır. Bundan dolayı rejim, örgütün yayılması önünde engel olmaktan çıkmıştır. Üniversite 
kampüslerinde İslami içerikte konferanslar tertiplemeleri ve İslami yayınların çoğalması 
sonucunda Tekfir ve Hicret Örgütü de diğer yapılar gibi zamanla resmî kurumlarda, üniver-
sitelerde, eğitim birimlerinde taraftar kitlesine sahip olmuştur. Ancak 1974 yılında İslami 
Kurtuluş Örgütü’nün Mısır Askeri Fen Akademisi'nde başarısız ihtilal girişiminde bulun-
ması ve toplumu tekfir etmeye başlaması ile Sedat rejimi, Tekfir ve Hicret Örgütü ile bağ-
lantılı çok sayıda kişiyi tutuklatmıştır. Kendisini ‘Müslüman Cemaati’ olarak adlandıran bu 
örgüt, ‘cahiliye toplumu’ değerlendirmesi ile gayr-i İslami olarak niteledikleri toplumdan 
soyutlanılması gerektiği inancıyla hareket etmeye başlamıştır. Bu akımın lideri, 1969’a ka-
dar el-Ezher mezunu Şeyh Ali Abdul İsmail idi.119 Basın bu gruba, et-Tekfir ve’l-Hicret adı 
vermiştir. Zira toplumu tekfir edip onlardan ‘hicret’ edilmesi gerektiğine yani toplumdan 
soyutlanılmasına inanmışlardır. Şeyh Ali Abdul İsmail’den sonra örgütün başına Mustafa 
Şükri/Şükrü (ö.1978) geçmiştir. 1 Haziran 1942’de Mısır’ın Asyut şehrine bağlı Ebu Kho-
rus köyünde doğan Mustafa Şükrü, Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversitede 
iken İhvân-ı Müslimîn Cemaatine katılmış, üniversitede İhvân’a ait bildiriler dağıtmak 
suçundan 1965’te tutuklanmıştır. 6 yıl hapiste kalmış, 1971’de diğer İhvân mensuplarıyla 
birlikte af ile tahliye edilmiştir. Hapishane yıllarında düşüncelerinde değişim yaşanmıştır. 

Cemaat-i Müslimin; Mısır toplumunu ‘cahili toplum’ kategorisinde ele alıp tekfir 
edilmesi gerektiği görüşündedir. Tekfir etmekle beraber; dinden çıkan toplumla savaşmak 
farz olacaktır. Ancak grup henüz yeterli güce erişmediğinden cahili düzene ve topluma kar-
şı açacakları savaşı, sonraya bırakmıştır. Öncelikle cahili toplumdan koparak küçük bir İs-
lami yapı/örgüt kurmak gerektiğine inanmışlardır. Oluşturulacak bu seçkin, berdevam özel 
kadrolar ile topluma öncülük edilecek ve toplum davet edilen çağrıya uymazsa amaçlanan 
hedef için, hiçbir şeyi gizleme gereği duymadan tekfir edilen toplum ve düzenle savaşıla-
caktır. Fakat Mustafa Şükrü, basının kendilerini yanlış tanıttığını iddia ederek kendilerini 
ifade etmek üzere bir bildiri yayımlamıştır. Basının ilgisizliği karşısında örgüt, isteklerinin 
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 3 Temmuz 1977’de Vakıflar eski bakanı Muham-
med Hüseyin Zehebî’yi (1915-1977) kaçırmıştır. Ancak istenen netice alınamamış ve örgüt 
daha fazla sıkıştırılmıştır. Bu baskılar, Zehebî’nin kurtarılmasını sağlamadığı gibi öldü-
rülmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde devlet tarafından başta örgütün lider 
kadrosu olmak üzere yüzlerce elemanı yakalanmıştır. Mahkeme süreci sonunda Mustafa 
Şükrü ve dört arkadaşı 1978’de idam edilmiştir. Mustafa Şükrü’nün mahkemede yaptığı 
savunmasında120 yer alan şu görüşler, nasıl bir örgüt olduklarını ortaya koyması bakımın-

119 Nasuhbeyoğlu, a.g.d, s. 10.
120 Nasuhbeyoğlu, a.g.e, ss. 1-45.
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dan kâfi olsa gerek: “Rejim, cahili bir rejimdir. Herhangi bir âlime/mezhebe bağlanmak 
onları ‘Rab’ edinmektir. Buna uyanlar, dinden çıkmış olur. Camiler, takva temeline uygun 
olmadığı için Mescid-i Dırâr hükmündedir. Mescidi’l Harâm, Mescid-i Nebevî, Mescid-i 
Aksâ ve Medine’deki Kubâ Mescidi hariç olmak üzere, dünya üzerindeki bütün mescidler, 
içlerinde namazın sahih olmayacağı Dırâr Mescidleridir. Bu dört mescitte de cemaatle 
namazın sahih olması için bu gruptan birinin imam olması gerekir. Yoksa orada ancak 
ferdi namaz caiz olur. Devlet kademelerinde görev alınamaz. Askere gidilmez. Çocuklar 
okullara gönderilemez. Günahın şirk olduğu, şirk ile günah arasında bir farkın bulun-
madığı ve günah üzerinde ısrar eden kişi de kâfir”121 olduğu savunulmuştur. Bu akım 
1977-78’deki idamlar, 1981-1984 yıllarındaki tutuklamalarla gücünü iyice kaybetmiş ve 
küçük parçalara ayrılmıştır. 1984 yılından sonra görüşlerinde değişikliğe giden örgüt, 
mensuplarına; sakal tıraşını, kadınların yüzlerindeki peçeyi kaldırmalarını, hükümet-
te görev almalarını, memur olmalarını, batı tipi elbise giymelerini serbest bırakmıştır. 
Dağılan akımın elemanlarının birçoğunun Suudi Arabistan, Irak ve Ürdün’e yerleşerek 
çalışmalarını daha çok ekonomik alana kaydırdıkları, 1990’lı yıllardan itibaren örgütün 
kitlesel tabanını büyük ölçüde kaybettiği ve gücünü de yitirdiği düşünülmektedir.  

F) El-Cihad Örgütü (Mısır İslami Cihad Örgütü)
El-Cihad örgütü, 1970’lerin sonlarında Enver Sedat’ın icraatlarını eleştiren İslami 

kesime yönelik artan şiddet ortamında doğmuştur. Örgütün kurucusu ve teorisyeni Mu-
hammed Abdusselam el-Ferag’tır. El-Ferag (Farac), İhmal Edilmiş Görev adlı kitabında, 
örgütün fikirlerini şu şekilde ortaya koymuştur:122

-İslam’ın, ulema ve Müslümanların çoğu tarafından unutulan altıncı direği olan 
cihad, bir an önce başlamalı ve İslam dünyasının yeniden İslam’ın hak yoluna girmesi 
sağlanmalıdır.

-İslam ülkelerindeki yöneticiler İslam’ın gerektirdiği gibi hareket etmedikleri için 
dinden dönmüşlerdir ve dolayısıyla ceza olarak yaşam hakkı da olmak üzere tüm hakla-
rını yitirmişlerdir.

-Gerçek bir İslam devleti, silahlı cihada başvurmadan kurulamaz.

-Temelde iyi Müslümanların yaşadığı ancak kâfirlerin yönettiği Mısır’da Batılı hu-
kuk yok edilerek yerine İslam hukuku yürürlüğe konulmalı ve silahlı bir devrimle mev-
cut rejim yıkılmalıdır.

-Ülkede İslam yeniden hâkim kılınıp adil bir İslami devlet kurulmalıdır.

Mısır yönetimi, 1981 yılında kendisine karşı muhalefet yapan tüm İslami yayınları 
yasaklamış ve büyük bir insan avına girişerek İhvân üyelerinin yanı sıra pek çok ke-
simden gazeteci, yazar, akademisyen ve diğer meslek erbabının da bulunduğu 1500’den 
fazla insanı tutuklamıştır. 17 Eylül 1978’de imzalanan Camp David Antlaşmasına kar-
şı bir tepki göstermek ve ayrıca 1979 yılında gerçekleşen İran İslam devrimine benzer 
bir başkaldırıyla Mısır’da İslam devletini inşa etmek için 6 Ekim 1981’de Farac ve ar-
kadaşları Enver Sedat’a suikast tertiplemiştir. Eylemi gerçekleştiren Halid el-İslâmbûli 

121 Https://Dkv.Org.Tr/Blog/ İhvândan-Cikan-Gruplar-Ve-Savunduklari-Temel-Fikirler// E. T: 15.10.2021
122 Nasuhbeyoğlu, a.g.e, ss. 1-45.
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başarılı olmuş ve Enver Sedat öldürülmüştür. Bu eylemlerle Mısır el-Cihad örgütü, kâfir 
olarak gördükleri iktidara karşı halkı-muhalefeti ayaklandırmayı hedeflerken; kamuoyun-
dan beklenen tepki oluşmamış ve yapılan tutuklamalarla hem el-Cihad hem de diğer İslami 
örgütler üzerine aşırı baskı uygulanmaya başlanmıştır. Bu tutuklanmalarda üç bine123 ya-
kın el-Cihad mensubunun yakalandığı ifade edilmektedir. El-Cihad; düşman (kâfir) ola-
rak nitelendirdiği Mısır yönetiminin devrilmesi gerektiğinden hareketle genellikle içinde 
bakanların bulunduğu üst düzey devlet yöneticilerini kendisine hedef olarak belirlemiş ve 
bunlara yönelik eylemlerde bulunmuştur. Sedat’ın yerine iktidara gelen Hüsnü Mübarek 
(1928-2020) yönetimi tarafından İslami gruplara uygulanan baskı neticesinde (el-Cihad 
gibi) hareketler kontrol altına alınmıştır. El-Cihad lideri Farac’ın124 da aralarında olduğu 
bir grup ve İslam-i Cemaat örgütünün üst düzey yöneticilerinden oluşan 302 kişilik grup-
tan; 23 kişi askerî mahkemede yargılanarak idam edilmiştir. Hapse atılan kişiler arasında 
daha sonra örgütün liderliğini devralacak olan Eymen ez-Zevahiri (d.1951) de bulunmak-
tadır. 1990’lı yılların başında el-Cihad yeniden toparlanmaya başlamış, mevcut rejimi or-
tadan kaldırıp yerine bir İslam devleti kurmak amacıyla Cemaat-i İslami ile ortak hareket 
ederek Mübarek yönetimine karşı cihad ilan etmiştir. Bu çıkışın en önemli nedeni olarak 
Afganistan’daki mücahitlerin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) karşı ka-
zanılan zaferin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Afganistan’da SSCB’ye karşı savaşan 
Mısırlı mücahitler, Afgan cihadı sona erince Mısır’a dönerek el-Cihad ve Cemaat-i İslami 
örgütlerine katılmışlardır. Ancak el-Cihad örgütü içinde yaşanan bölünme sonucu bir bö-
lümü ez-Zevahiri liderliğindeki İslami Cihad adı ile yol alırken, diğer grup ise Şeyh Ömer 
Abdurrahman’ın (ö.2017) liderliğinde daha ılımlı bir çizgi takip eden Mısır Cemaat-il İs-
lamiyye ile yoluna devam etmiştir. 1996 yılına gelindiğinde ez-Zevahiri’nin, Usame bin 
Ladin’le görüşmek üzere Afganistan’a gittiği Mısır yönetimine karşı cihadına oradan de-
vam ettiği basına yansımıştır. 1998 yılında ise el-Cihad ile el-Kaide birlikte (İslami Cephe) 
‘Siyonistlere ve Haçlılara Karşı Cihad için Dünya İslam Cephesi’ni kurduklarını açıkla-
mışlardır. Bu açıklamayla beraber 1998 yılından sonra el-Cihad, el-Kaide’nin amaçlarıyla 
da uyumlu bir şekilde önceliği İsrail ve Amerika’daki hedeflere vermiş ve gerçekleştirdiği 
eylemlerde el-Kaide ile birlikte olmuştur. El-Cihad’ın Mısır, Yemen, Afganistan, Pakistan, 
Suudi Arabistan, Sudan ve Batı Avrupa’nın çeşitli yerlerinde de hücreleri olduğu söylen-
mektedir.125

G)  Selefi Gruplar: ed-Davetu’s-Selefiyye ve Selefi Nur Partisi (Hizb’un-Nur)
Selefiyye; sözlükte ‘önce gelmek, geçmişte kalmak’ anlamındaki selef kelimesinden 

gelen, ‘fazilet ve ilim bağlamında önce gelip geçenler’ demektir. Selef, terim olarak ilim ve 
fazilet açısından Müslümanların önderleri sayılan sahabe ve tâbiîn için kullanılır. Selefin 
üstünlüğü, ümmetin en hayırlısının Hz. Peygamber döneminde yaşayan sahabe ile onların 
ardından gelenler olduğu yolunda rivayet edilen hadise dayanır. “Sahâbe ve tâbiîn mezhe-
binde bulunan fakih ve muhaddislerin yolu” şeklinde de126 tanımlanmaktadır. Selefiyye, 
nassların tespit ettiği saha ve sınırı ölçü kabul ettiği için Kur’an ve Sünnet’te yer alma-
yan bir meselenin din ve itikad alanına taşınmasına genelde cevaz vermemiştir. Selefiyye, 
Kur’an’ın yanı sıra Hz. Peygamber’den sahih olarak nakledilen akîdeye dair bütün rivayet-

123 Somuncuoğlu, a.g.t, ss. 97-98.
124 Atasay Özdemir, “Devrimci Cihat Düşüncesi ve Radikal Hareketler: Mısır Örneği”, Türkiye Siyaset 
Bilimi Dergisi, Yıl 2020, c. 3, sayı 2, s. 49-70.
125 Özdemir, a.g.d., ss. 49-70.
126 M. Sait Özervarlı, “Selefiyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 36, 2009, ss. 399-402
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lere iman etmeyi gerekli görür. Yine Selefiyye, din ve temel akîde konularında nassların 
beyan ve işaretleri dışında akıl yürütmeyi uygun görmez.127 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ıslah ve tecdit faaliyetlerini yoğunlaştıran İslâm âlimlerinin, Kur’an ve Sünnete 
dönmeyi savunarak taklitten uzaklaşmayı öne çıkarmaları Selefîliğin bu dönemde daha 
çok tartışılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle İslâm dünyasının büyük bir kısmı Batılı 
ülkeler tarafından işgal edilip sömürgeleştirilince bu durumun sebepleri ve çıkış yolları 
hakkında sorgulamalar ve fikir arayışları yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda birçok ilim ada-
mı, ilk asırlardan sonra dine çeşitli hurafe ve yanlış anlayışların girdiğini, ulemâ arasında 
taklidin yaygınlaştığını, nassların ve diğer ilk kaynakların yerine fukahanın, kelâmcıla-
rın ve müfessirlerin şahsî görüşlerinin önem kazandığını, tasavvuf ve tarikatların hal-
kı miskinleştirdiğini, dolayısıyla yeniden İslâm’ın özüne dönülmesi gerektiğini ısrarla 
belirtmişlerdir...128 Ayrıca hatırlatılmalı ki Selefilik de zaman içinde anlam kaymasına 
uğramıştır. Bu anlam kayması içinde güncel Selefilik ekolü, tarihsel olarak dört aşa-
mada ele alınmaktadır. Selefi ekolün ilk şahsiyeti olarak Hanbelî mezhebi’nin imamı 
Ahmed bin Hanbel (ö.855), ardından geçen uzun zaman sonra selefi anlayışın yeni mi-
marı ve sistemleştireni olarak Takıyyüdin İbn-i Teymiyye (ö.1328); son büyük temsilcisi 
ise Muhammed bin Abdülvehhâb (ö. 1792) olarak kabul edilmektedir. Abdülvehhâb’ın 
öncülüğünde Suudi Arabistan’da Vehhâbîlik öğretisi oluşmuş, Suudi Krallığının resmi 
mezhebi haline gelmiştir. 1970 sonrası Arap ülkelerinde görülen ve selefiliğin (şimdiki 
son tezahürü olan) Sahve İslâmiyye / İslami Uyanış hareketi129 bu anlayışın dördüncü ev-
resi olarak gösterilmektedir. Fakat her hâlükârda Sahve Hareketi, İhvân’ın Suudi ve Kör-
fez ülkelerinde şekillenen Vehhâbî anlayışla bazı hususlarda örtüşen kolu olarak kabul 
görürken Mısır Selefiliği tamamen İhvân karşıtı olarak örgütlenmiştir. Sahve hareketi, 
Mısır İhvân’ını da etkilerken Mısır Selefiliği, Sahve’den tamamen bağımsız ve bir Mısır 
Vehhâbîliği olarak şekil bulmuştur. Söz konusu örgütlenmenin kökleri Suudi Arabistan 
ve Enver Sedat arasındaki çok yönlü ilişkilerden ve ikili yapının İhvân’ı etkisizleştirme 
projelerinden bağımsız değildir. 

Mısır Selefiliğinin kökleri Reşid Rıza ile de ilişkilendirilmektedir. Zira Reşid Rıza, 
Menar dergisinde toplumsal hayatta hurafe ve bid’atların terkedilerek İslam’ın aslına 
dönülmesi gerektiğini işlemiştir. Yine Reşid Rıza’nın, selefi; Cemâatü Ensâri’s-Sünne-
ti’l-Muhammediyye’nin kurucusu Muhammed Hâmid el-Fıkī’nin hocası olduğu da bi-
linmektedir.130 1954’te Nâsır’ın tüm İslami yapıları yasaklaması, uyguladığı baskılar ve 
iş umudu gibi sebepler, birçok kişinin Suudi Arabistan’a gitmesine yol açmıştır. Buraya 
giden kişiler, Suudi-Vehhâbî öğretiyle yoğrulmuş olarak Mısır’a dönmüştür. Mısır’da 
altmışlı yıllardan itibaren “Sahve İslâmiyye”nin etkili olmaya başladığı, 1970 sonrasında 
ise söz konusu selefi hareketin en büyük temsilcisi olarak ed-Davetu’s-Selefiyye gru-
bu oluşmuştur. Mısır toplumu içinde yaygınlık kazanan ed-Davetu’s-Selefiyye grubunun 
toplum üzerindeki etkisi ve gücü ise özellikle 25 Ocak Devrimi sonrası ortaya çıkabil-
miştir. Çünkü daha öncesinde siyaset ve örgütsel yapılanmaya karşı olmaları ed-Dave-
tu’s-Selefiyye’nin sahip olduğu büyüklüğü, etkiyi anlamayı zorlaştırmıştır. Fakat devrim 
sonrasında düşünce esaslarıyla tenakuz teşkil edecek nitelikte siyasi hayata parti kurarak 

127 Özervarlı, “Selefiyye”, ss. 399-402.
128 Özervarlı, “Selefiyye”, ss. 399-402.
129 Nurullah Çakmaktaş, “Siyaset ve Apolitizm Arasında Mısır’da Selefi Hareket: ed-Da’vetu’s-Sele-
fiyye Örneği”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı: 2, 2014, ss. 1-30.
130 Ünlüsoy, a.g.m, ss. 39-75.
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katılmaları ve yapılan ilk seçimlerde oyların dörtte birini almaları, Mısır toplumu üzerinde-
ki gücünü ve etkinliğini ortaya koymuştur. İskenderiye şehrinde kökleşen Mısır Selefiliği 
için “İskenderiye Selefiliği” de denilmiştir. Bu grup, Arap Yarımadasındaki Selefilikten 
de etkilenmek suretiyle politikadan uzak durmayı benimseyen Muhammed İsmail el-Mu-
kaddem, Ahmed Ferîd ve Yasir Burhâmî gibi öncü isimler liderliğinde İskenderiye Üniver-
sitesi’nde teşekkül etmiş ve zamanla Mısır’da etkin olmayı başarmış bir gruptur. Bunlar, 
Hac ve umre yolculukları münasebetiyle Suudi ulemayla irtibat kurarak Mısır geleneğin-
de daha eskiye dayanan selefi oluşum olan Cemâatü Ensâru’s-Sünneti’l-Muhammediyye 
şeyhlerinden etkilenmek suretiyle İhvân-ı Müslimîn’den kopup selefiliği temsil iddiasıyla 
bu hareketi başlatmışlardır. Seksenli yıllara varıldığında İhvân ile bu selefi grup arasında 
üniversiteler ve mescitler üzerinde nüfuz alanını genişletme amacına matuf yaşanan reka-
bet selefileri, İhvân gibi örgütlü bir yapılanmaya götürmüştür. 80’li yılların sonuna kadar 
Mısır’ın farklı illerinde birimler oluşturarak örgütlü bir yapıya ulaşmıştır. Bu dönemin belli 
bir aralığında yayım hayatının yasaklanmasına rağmen günümüze kadar devam eden Sav-
tu’t-Da’ve Dergisi neşredilmeye başlanmış, davetçi yetiştirmek amacıyla Furkan Enstitüsü 
kurulmuş, zekât komisyonları oluşturulmuş ve mescitler üzerinden davet faaliyetleri ge-
nişletilmiştir. İhvân-ı Müslimîn’e karşı Cezayirli Şeyh Ebû Bekir’in desteğini de kazanan 
ed-Davetu’s-Selefiyye, Hikme adlı uydu kanalıyla, Furkan Yayınevi ve Savtu’t-Da’ve isimli 
günlük gazetesiyle faaliyetlerini sürdürmüştür.131 Zamanla Mısır üzerinde etkili olup mün-
tesipleri yüz binlere vardıktan sonra kendilerine ed-Daʿvetu’s-Selefiyye / Selefi Davet adını 
vermişlerdir.132

ed-Daʿvetu’s-Selefiyye akımı, 25 Ocak (2011) Devrimi’nden önce ülkede hiçbir siya-
si faaliyette bulunmamış ve siyaset konusunda mesafeli olmasının ana sebeplerinden biri 
olarak mevcut siyaset anlayışının Batı menşeli olması gösterilmiştir. Onlara göre demokra-
si, İslam’daki şûra anlayışına alternatif olamaz. Bu siyasi sistemin içinde bulunmak gayri 
İslami’dir. Mısır’da selefilerin siyasete katılım meselesinde bu kadar keskin ve karşı çıkış-
larının üzerinde durulması gereken başka bir nedeni Suudiliğin, Mısır selefiliği üzerindeki 
etkisidir. Suudi Arabistan özelinde şekillenen Suudi selefi düşüncesine göre namaz kılan 
yöneticiye karşı itaat zorunludur;133 yapılan muhalefet, gösteri ve protestolar, Batı dünyası-
nın Müslümanlar içinde fitne çıkarmak için kurdukları komplolar olarak dillendirilmekte-
dir. Böylelikle ülkedeki yönetim ve yöneticilere neredeyse hiçbir şekilde itiraz edilmemesi 
fikrinin zihinlere yerleştirilmek istendiği görülmektedir. Suudi selefiliğinin dilini, argü-
manlarını kullanan Mısır selefiliğine göre İhvân; toplumun İslâmileşmesini önemsemeden 
sanki yönetici Müslüman olduğunda toplum ıslah olacakmış gibi bütün enerjisini siyasete 
verdiğini iddia etmiştir. Yine Davetu’s-Selefiyye grubu İhvân’ın kurucusu Hasan el-Ben-
nâ’nın tasavvuf ile olan ilişkisinden hareketle İhvân’ın sûfî bir karaktere sahip olduğu, 
dolayısıyla akîdevî bir sapma içinde olduğu için Ehl-i Sünnet dairesinin dışında kaldığı134 
iddiasındadır.

Ed-Davetu’s-Selefiyye grubu, toplumsal ayaklanmalar ve yönetim değişikliği tale-
bindeki ilk şokunu, 25 Ocak tarihinden itibaren kitlesel gösteriler karşısında yaşamıştır. 
Bu gösterilere katılıp katılmama konusunda ikilem içinde kalmış, çok geçmeden ayaklan-

131 Ünlüsoy, a.g.d., s. 46.
132 Çakmaktaş, “Siyaset ve Apolitizm Arasında Mısır’da Selefi Hareket: ed-Da’vetu’s-Selefiyye Örne-
ği”, ss. 1-30.
133 Büyükkara, a.g.e, s. 69.
134 Kayalı, a.g.t, ss. 159-160; Özdemir, a.g.d., ss. 49-70.
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manın netice vermesi ve devrimin gerçekleşmesi karşısında ikinci şokunu yaşamıştır. 
Devrim gerçekleştikten sonra kendilerini tam anlamıyla bir yol ayrımında bulmuşlardır. 
Ya öteden beri yaptıkları gibi siyaseti reddedecekler ya da eski fikirlerinde değişikliğe 
gideceklerdir. Mısır’da birçok diğer selefi grup gibi ed-Davetu’s-Selefiyye de siyaset dü-
şüncesinde değişikliğe giderek ikinci yolu tercih etmiştir. Mısır’da selefi hareketin siya-
set düşüncesindeki bu değişimi ve dönüşümü de son derece hızlı gerçekleşmiştir. Çünkü 
parlamento seçimlerine giden süreçte, devrim sonrası ilk selefi parti olan Hizbu’n-Nur’u/
Nur Partisi’ni kuran selefilerin şeyhlerinden eş-Şehhât, demokratik sistemin gayri İslami 
olması ve girildikten sonra hâkim sistemin gücü karşısında tavizler verildiği gerekçesiyle 
seçimlere iştirak etmeye cevaz vermemiş ve İhvân üyeleri lehine dahi oy kullanmamala-
rını talep etmiştir.135 Fakat devrim sonrasında İskenderiye Selefilerinden siyasete katılı-
mı onaylayan farklı beyanatlar peşi sıra gelmeye başlamıştır. Ed-Davetu’s-Selefiyye’nin 
siyasi meselelere doğrudan müdahil olması ilk olarak devrim sonrası gerçekleştirilen 
anayasa değişikliği için yapılan referanduma katılmakla olmuştur. Mısır’da halk ayak-
lanmaları neticesinde 25 Ocak Devrimi gerçekleşince Selefiler de bu yeni siyasi ortamda 
kadim ilkeleriyle çelişki oluşturacak nitelikte bir karar ile siyaset arenasına girmişlerdir. 
Kendi içlerindeki bu dönüşümü, fıkhen meşru kılmaları için de selefi şeyhlerin verdi-
ği sözlü ve yazılı fetvalarla temellendirmişlerdir. İskenderiye Selefilerinin öncü isim-
lerinden Yasir Burhâmî,136 partileşmeye dair kendisine sorulan bir soruya cevaben, en 
önemlisi olmamakla birlikte siyasal alanın da ülke için ortaya konulan liberal ve seküler 
projelere karşı İslam’a hizmet yollarından biri olduğunu ifade etmiş; bunun dinin ikâmesi 
ve Mısır’ın İslâmî kimliğini koruma adına önemli olduğunu vurgulamıştır.137 İslam’ın, 
hayatın her yönünü tanzim eden bir sistem, değişenin sadece konjonktür olduğunu sa-
vunmuştur. Siyaseti de emri bi’l-ma’ruf’un araçlarından biri olarak gördüklerini söyle-
miştir. Ona göre, devrim sonrasında şartlar değişmiştir fakat bir gayr-i Müslim’in devlet 
başkanı olmasına yol açacak demokrasiye hala karşı olduklarını ve zaten Mısır’ın İslami 
kimliğini korumak için siyasete girdiklerini138 savunmuştur. Mısır’da İhvân’ın kurduğu 
Hürriyet ve Adalet Partisi’nin darbeyle devrilmesi sırasında selefi Nur Partisi’nin, as-
kerlere destek olması ve sonrasında darbeci Sisi’yi desteklemeleri pek çok kesimde ve 
kendi grupları içinde de hayal kırıklığına yol açmıştır. Bu tavırları fitne unsuru olarak 
değerlendirilmelerini beraberinde getirmiştir. Uzun yıllardır seçimlere katılmayıp buna 
başvuranları tekfire varan muameleleri karşısında İhvân’ın seçimden daha güçlü çıka-
bileceği bir süreçte parti kurmaları, seçime katılmaları akabinde darbeye destek olma-
ları en azından “şüphe” ile yaklaşılmaları gerektiği sonucunu doğurmuştur. Öte yandan 
siyasette aradığını bulamayan bir kısım selefiler, yeniden siyasal alan dışına çıkmış ve 
çalışmalarını teorik tartışmalara indirgemiştir. Mısır’da seçimlere katılım oranı 2011’de 
%60’ın üstündeyken 2015 seçiminde %28 civarına gerilemiştir. Bu durum İhvân Cema-
ati’nin ve hayal kırıklığına uğrayıp seçimleri boykot eden selefi kesimlerin sandığa git-
memesiyle izah edilebilir. Netice itibariyle bir selefi hareket olarak başlayan ve 25 Ocak 
Devrimi’nden sonra siyasallaşan ed-Davetu’s-Selefiyye’nin geleceği ile ilgili tartışmalar 
devam ederken, ed-Davetu’s-Selefiyye, Mısır’da gerçekleşen 2013 askeri darbesinin ya-
nında yer almış ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde darbeyi gerçekleştiren General Sisi’yi 

135 Çakmaktaş, “Siyaset ve Apolitizm Arasında Mısır’da Selefi Hareket: ed-Da’vetu’s-Selefiyye Ör-
neği”, ss.1-30 
136 Çakmaktaş, a.g.m, ss. 1-30.
137 Çakmaktaş, a.g.m, ss. 1-30.
138 Çakmaktaş, a.g.m, ss. 1-30.
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açık bir şekilde desteklemiştir. Bu gelişmeler, Selefi hareket içinde ayrışmaları beraberinde 
getirmiş, öyle ki Nur Partisi içinde cemaat şeyhleri ile tartışmalar başlamış ve ilk ayrılıklar 
vuku bulmuştur. Nitekim Nur Partisi’nin ilk başkanı olan İmad Abdulğafur139 söz konusu 
saik ile partiden ayrılmış ve Vatan Partisi’ni kurmuştur. 

H) Selefi Medhaliyye/Medhâl Selefilik
Mısır’daki bu akım, Suudi Arabistan’da kurulan Selefiyyetü’l-Câmiyyetü’l-Medha-

liyye’nin uzantısıdır. Kurucusu Mescid-i Nebevî’nin müderrislerinden Şeyh Emânullah 
el-Câmiî’ye (1927-1996) nispetle ilkin “Camiyye” olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra 
başa geçen Medine’deki sorumlusu Şeyh Rebi’ b. Hâdi el-Medhâli140’ye nispetle (d.1932) 
“Medhaliler” olarak isimlendirilmiştir. Körfez savaşından sonra ortaya çıkan bu grubun 
Mısır’daki temsilcileri Şeyh Muhammed Amir, Şeyh Usame el-Kusî, Talat Zahran gibi 
isimlerdir. Selefiyyetü’l-Medhaliyye, Müslüman yöneticiye itaat edilmesi konusunda diğer 
selefîlerle ittifak içerisinde olmakla birlikte yönetici eğer fasık ise -diğer selefîlerden farklı 
olarak- ona açıkça nasihat edilmeden mutlak olarak muhalefet etmenin caiz olmadığını ka-
bul ederler. Bu grup; Seyyid Kutub, Şeyh Yusuf el-Karadâvî ve Muhammed el-Gazzâlî’nin 
görüşlerini sürekli eleştirmiş, İhvân-ı Müslimîn’le şiddetli bir mücadele içinde olmuştur.141 
Suudi Arabistan’ın Medine Üniversitesi’nde üretilmiş olan bu Selefi-Vehhâbî grubun men-
supları Mısır gibi ülkelerde İslamî hareketler aleyhinde istihbarat toplamak, onları işken-
cehanelerde sorgulamak ve onlara karşı polis kuvvetleri içinde yer alarak savaşmak için 
yetiştirilmiştir.142 Bu grup, siyasi otoriteye ‘mutlak itaat’143 ile bağlılık gösterilmesini zo-
runlu görmektedir.

4- TÜRKİYE – MISIR İLİŞKİLERİ
Mısır, Eyyûbî İslam Devletinden sonra yüzyıllar boyunca Müslüman Türk Devlet-

leri tarafından idare edilmiştir. 1250 – 1517 yılları arasında Memlûklerin egemenliği söz 
konusu iken 1517 – 1882 yılları arasında ise Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti yaşanmıştır. 
1882 yılından sonra hukuken Osmanlı Devleti’nin toprakları olarak kabul edilse de İngiliz 
işgali yaşanmış ve bu fiili işgal durumu 1922’ye dek sürmüştür. 1922’de ise Mısır, İngiliz 
sömürgeciliğine karşı bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye’de ise 1 Kasım 1922 yılına ka-
dar devam eden Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına, Ankara’da oluşan yeni irade TBMM 
üzerinden ‘Saltanat’ın kaldırılması’ ile son vermiştir. 1923’te yeni yönetimin/rejimin adını 
koyarak ‘Cumhuriyet’ ilan edilmiştir. Böylece her iki ülkede de peşi sıra yeni ‘rejimler’, 
yeni ‘siyasi’ yapılar ortaya çıkmıştır. Her iki yeni devlet de siyasi varlığını bağımsızlık ve 
ulusçuluk fikri üzerine kurduğunu ortaya koymuştur. Türkiye, dış politikada “Yurtta barış, 
dünyada barış” anlayışını sloganlaştırıp yabancı devletlerle ‘toprak bütünlüğüne karşılıklı 
saygı’ ilkesiyle hareket edeceğini ilan etmiştir. Bu bağlamda ‘bağımsızlığa saygı’ çerçe-
vesinde Mısır’la nötr bir pozisyon takınırken, Osmanlı yönetiminin bakiyesi olan bu iki 
yeni devletin de ulusçuluğun karşıtlığında uzun bir süre, bir bakıma ‘gönüllerini’ birbirine 

139 Çakmaktaş, “Mısır’da Selefiliğe Toplumsal Tercih ve Nedenleri”, ss. 21-52.
140 Büyükkara, a.g.e, s. 66.
141 Ünlüsoy, a.g.d, s. 49.
142 http://sdam.org.tr/image/foto/2020/01/18/Libya-ve-Libyadaki-Islami-Hareketler_1579349984.pdf  E.T: 
02.12.2021
143 http://sdam.org.tr/image/foto/2019/06/18/Suudi-Arabistandaki-Islami-Hareketler_1560857910.pdf#pa-
ge=33&zoom=100,0,522  E.T: 03.12.2021
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kapattıklarını söylemek mümkündür. Türkiye’nin yönünü Batı’ya çevirip, sırtını İslam 
dünyasına döndürmesinin ardından Mısır’da Nâsırcılık anlayışının hâkim olması Türki-
ye ile Mısır arasında kopukluğa yol açmıştır. 

Tüm bunlarla beraber diplomasi gereği ve bölgesel çıkarlar bağlamında iki ülke 
arasında ağır aksak da olsa yürüyen temaslar söz konusudur. İlk olarak 1925 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti, Mısır ile diplomatik ilişkiler kurmaya başlamış ve sonraki süreçte 
1948 yılında Kahire’de büyükelçilik düzeyinde temsil edilmeye başlanmıştır. Türkiye, 
Filistin ve Kudüs’ün Taksim Planı’na Araplar ile birlikte karşı çıkarken bu konuda müt-
tefiki ABD’yi ve ilişkileri kötü olan Sovyetler Birliği’ni de karşısına almıştır. Türkiye 
attığı bu adımlar ile Arap dünyasının sempatisini kazanmıştır. Fakat değişken politik düz-
lemde Türkiye, ABD’nin yönlendirmesi ile bölgede dışlanan İsrail ile ilişkiler kurması ve 
1952’de NATO üyesi olması üzerine SSCB nüfuzuna açık olan Mısır gibi Arap devletle-
rin tepkisini çekmiştir. Mısır’da Cumhuriyetin ilanı ve General Necip’in cumhurbaşkanı 
seçilmesi Türk basını tarafından olumlu karşılanmıştır. 14 Kasım 1954’e gelindiğinde 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Mısır Ordusu tarafından kuşatılmış, Cumhurbaşkanı Necip, 
Hür Subaylar Komitesi’nin kararı ile bütün görevlerinden çekilmiştir. Devlet işleri ge-
çici süreliğine Başbakan tarafından yürütülmüştür. 1956’da Mısır’da Cemal Abdünnâ-
sır’ın devlet başkanı seçilmesinin144 ardından güçlü şekilde estirilen Mısır, kendisinin 
Arap Ulusçuluğu ve Ortadoğu’da liderliğe oynama stratejisi karşısında Türkiye ve İngil-
tere’nin öncülüğünde 1955 yılında Bağdat Paktı’nın145 kurulmasına karşı tavır alınmıştır. 
Bağdat Paktı’na karşı Mısır’ın izlediği olumsuz propaganda, gergin ilişkileri146 daha da 
olumsuz etkilemiştir. Bu dönemlerde Türkiye, ABD güdümündeki Batı bloğuyla hareket 
ederken; Nâsır liderliğindeki Mısır ise SSCB güdümündeki Doğu bloğuna yaklaşmıştır.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Hulusi Fuad Tugay’ın eşi, 1952’deki Hür Subaylar 
İhtilali ile ülkeyi terk etmek zorunda bırakılan Kral Faruk’un kuzeni olan Prenses Emi-
ne’dir. Darbeden sonra bütün kraliyet ailesiyle birlikte Prenses Emine’nin de mülkleri 
yeni rejim tarafından müsadere edilerek el konulmuştur. Bundan da önemlisi 1954 yılın-
da Cemal Abdünnâsır’ın liderliğindeki askeri cuntanın, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi 
Fuad Hulusi Tugay’ı ‘istenmeyen kişi’ (persona-non-grata) ilan etmesi nedeniyle iliş-
kilerde ciddi bir krizin yaşanmış”147 olmasıdır. Ayrıca 1958’de gerçekleşen ve 1961’de 
dağılan Mısır-Suriye Arap Cumhuriyeti Birliği (Birleşik Arap Cumhuriyeti) de Türkiye 
ile Mısır ilişkilerine olumsuz yansımıştır. Çünkü Türkiye’nin hem Suriye ile sıkıntıları 
bulunmaktadır hem de bu oluşum, SSCB’nin Ortadoğu’da etkinliğini artırmasına imkân 
sağlamıştır.

Türkiye’de 1967’de Adalet Partisi iktidara geldikten sonra Dışişleri Bakanı İhsan 
Çağlayangil, Mısır ziyaretinde Nâsır tarafından kabul edilmiştir. Arap-İsrail savaşlarında 
Türkiye genellikle Araplardan yana tavır takınmıştır. Enver Sedat yönetiminde Mısır’da 
görece daha liberal politikaların izlenmesi, SSCB’den uzaklaşma pozisyonu, ‘infitah/açı-
lım/açık kapı’ siyaseti beraberinde ekonomik ilişkilerde de yakınlaşmaya yol açmış, fakat 
ticari ilişkilerde ivme 1980’lerde Türkiye’nin de dışa açılma süreciyle yakalanabilmiştir. 

144 Https://Www.Mfa.Gov.Tr/Misir-Siyasi-Gorunumu.Tr.Mfa  E.T:02.12.2021
145 Gerger, a.g.e, s. 91.
146 M. Bürkan Serbest, “Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı”, Manas 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, c. 6, sayı 4, ss. 689-710.
147 Fatma Sarıaslan, “Türkiye-Mısır İlişkilerinde Ekonomik Dinamiklerin Etkisi”, Erciyes Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 53, Temmuz-Aralık 2019, ss. 526-559.
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Çünkü o dönemde Türkiye’de de ikameci bir ekonomi programı izlenmekte olup dışa pek 
de açık değildir. 1980’ler sonrası Turgut Özal dönemiyle beraber dışa açılma ve dış serma-
yeyi ülkeye çekme politikası öne çıkmıştır. 1990’lara gelindiğinde Soğuk Savaş’ın sona er-
mesiyle dış politika söylemlerindeki yumuşama beraberinde taraflar arasındaki eko-politik 
ilişkilere de olumlu yansımıştır. 1990’larda Batı uygarlığının eserleri olan Faşizm ve Mark-
sizm ideolojilerinin iflası, Doğu-Batı bloklu ‘iki kutuplu’ dünya tablosunun değişmesi, ula-
şım –iletişim ağının hızlı gelişmesi, iki ülkede de yaşanan toplumsal ve siyasal değişimler, 
devletlerin ilişkileri üzerinde de belirleyici olmuştur. Zıtlıkların yanında iki devletin ortak 
buluşma noktaları arasında Kudüs meselesi, Filistin davası ve Ortadoğu’daki gelişmeler 
yer almaktadır. Hüsnü Mübarek dönemindeki ilişkiler düzeyi, Sedat sonrası yaşanan yu-
muşamanın devamlılığı ile birlikte iyileşme kapsamında ele alınabilir. 1992’de Özal,148 
Mısır’ı ziyaret etmişken, Hüsnü Mübarek de 1996’da Necmeddin Erbakan’ın Başbakanlığı 
döneminde Türkiye’ye gelmiştir. Ardından Cumhurbaşkanı Demirel, 1997’de Mısır’a git-
miştir. 15 Haziran 1997 tarihinde Necmeddin Erbakan’ın Başbakanlığında Türkiye’nin gi-
rişimleriyle kurulan D-8 oluşumu da Mısır’ın dâhil olduğu üye ülkeler arasında ekonomik 
ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi bağlamında önemli bir oluşum olarak tarihe geçmiştir. 
1998’de Türkiye’nin PKK dolayısıyla Suriye ile yaşadığı krizde, Mısır Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek arabulucu olmuş ve krizin çözülmesine katkı149 sağlamıştır. Taraflar ara-
sında ilişkiler 2000 yılından sonra Türkiye’de Ak Parti’nin iktidar olması, Davos olayında 
dönemin Başbakanı Erdoğan’ın takındığı tavır, Mavi Marmara olayında Türkiye’nin aktif 
rol alması, Filistin mücadelesine verilen destekler gibi gelişmeler Mısır’ın Müslüman ke-
siminden destek görmüştür. 2005’te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye-Mısır 
ilişkilerini geliştirmiş ve Türkiye’nin Mısır’da yatırımlarını artırmıştır. 

Mısır’da 2010 yılında Kahire’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılmıştır. Bu 
çerçevede Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler özellikle Ak Parti’nin iktidara gelişinin 
ardından kademeli bir şekilde gelişme kaydetmiştir. 2004-2010 yılları arasında Cumhur-
başkanı Mübarek, Türkiye’yi iki kez ziyaret etmiştir. Gazze’de Hamas’ın 2006’da seçim 
kazanıp yönetimi ele alması, diktatör Hüsnü Mübarek yönetimini tedirgin ettiğinden Gaz-
ze-Mısır arasındaki bağlantı noktası olan Refah sınır kapısını kapatmıştır. Bu adım, Tür-
kiye-Mısır arasında ihtilaf konusu olmuştur. Bu gelişme üzerine dönemin Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, Mısır’a giderek Mübarek ile görüşmüştür. Tekdüze olmayan ilişkilerde 
Türkiye Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Mısır Genelkurmay’ını ziyareti sonrası yapı-
lan açıklamada iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin ivme kazanacağını ifade etmiştir. 
Bu ziyaretin ardından Türk ve Mısır donanmaları Doğu Akdeniz’de ‘2010 Dostluk Denizi’ 
tatbikatını 29 Eylül-4 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir.150

3 Temmuz 2013 askeri darbesiyle, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
dış devletlerin desteğiyle devrilip tutuklanmasına kadar Türkiye-Mısır arasındaki ilişki-
ler karşılıklı çıkara dayalı olarak ‘stratejik ortaklık’ seviyesine çıkmadan bölgesel, tica-
ri, kültürel düzlemde yürütülmüştür. Türkiye ile Mısır’ın ortak dış politika noktalarından 
biri ABD’nin bölgesel müttefikleri olmalarıdır. Darbe sürecine kadar ABD de jeo-stratejik 
önemi ön planda olan bu iki müttefikinin ilişki düzeylerinin en azından ‘normal’ seyrini 

148 Http://Gazetearsivi.Milliyet.Com.Tr/M%C4%B1s%C4%B1r%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1/  
E.T:02.12.2021
149 Https://Www.Aa.Com.Tr/Tr/Analiz/Turkiye-Misir-İliskilerinde-Gerilim-Yumusama-Sarkaci/2181392  
E.T: 23.10.2021
150 Sarıaslan, a.g.m, ss. 526-559.
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istemiştir. 2011 yılında Tunus’ta başlayan Arap Baharına adeta tüm dünya hazırlıksız 
yakalandığı gibi Türkiye de hazırlıksız olarak ilkin nasıl bir tepki vereceğine, nasıl tutum 
takınacağına net karar verememiştir. Arap Baharı protestolarının Mısır halkı arasında 
büyük karşılık görmesi ve halkın meydanlara inmesiyle birlikte, Ankara, meydanlarda-
ki halktan yana taraf olmuştur. Başbakan Erdoğan, Mübarek yönetimine reform yapma 
çağrılarında bulunmuştur. Böylece Arap Baharı ile birlikte taraflar arasındaki ilişkiler 
ve söylemler, tarafların tutumlarına ve olayların seyrine bağlı olarak olumsuz yönde de-
ğişmiştir. 1 Şubat’ta Başbakan Erdoğan, Meclis’te parti grup toplantısı konuşmasında 
“Mısır’da bir kişinin dahi burnu kanasın istemiyoruz. Türkiye olarak kardeş Mısır ve Tu-
nus halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Mısır’da ve Tunus’ta reformların hayata 
geçmesi, sükûnetin sağlanması, birlik ve bütünlüğün kesinlikle bozulmaması en büyük 
arzumuzdur.”151 diyerek söz konusu ülkelerde kanlı olayların yaşanmaması ve halkın 
taleplerinin makul karşılanarak geçişin kansız değişimle sonlanması isteğini dile getir-
miştir. Dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise Münih’te gerçekleşen Güvenlik 
Konferansı’nda Mısır’daki olaylarla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 
ile görüşmüştür. Görüşme sonrası Davutoğlu yaptığı açıklamada, “Mısır’ın iç huzur ve 
istikrarı bozulmaksızın siyasi yapısının demokratik bir dönüşüm geçirerek halkın ta-
leplerinin karşılanacağı yeni bir dönemin başlamasının Mısır için de bölge için de çok 
sağlıklı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz… Mısır’da dış faktörlerin halkın iradesinin 
önüne geçemeyeceğinin ve uluslararası toplumun Mısırlıların kararına saygı duyma-
sı”152 gerektiğini ifade ederek değişimin gerekliliğini vurgulamıştır. Mısır’da Mübarek 
yönetiminin değişmesinin ardından Türkiye’nin ilk üst düzey ziyareti, Yüksek Askeri 
Konsey Başkanı General Tantavi’nin daveti ile 3 Mart 2011’de Kahire’ye gelen dönemin 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra dönemin Baş-
bakanı Erdoğan; Mısır, Tunus ve Libya’yı içeren programı kapsamında ilk olarak Mısır’a 
gitmiş ve havaalanında binlerce Mısırlı tarafından karşılanmıştır. Muhammed Mursi’nin 
göreve geldiği 2012 yılında ise Türkiye’nin Mısır’la ticaret hacmi ilk kez 5 milyar dolara 
ulaşarak rekor kırmıştır.153

3 Temmuz 2013’te Muhammed Mursi’nin darbeyle devrilmesi ve tutuklanması 
sonrası Türkiye, ‘ilkeli dış siyaset’ kapsamında ‘darbeye tavır alarak yeni Mısır yöneti-
mini ‘gayr-i meşru’ ilan etmiştir. Kahire’deki elçisini çeken Türkiye, Ankara’daki Mısır 
elçisi Abdurrahman Selahaddin`i154 “Persona non grata-istenmeyen kişi” ilan ederek ül-
kesine göndermiştir. Böylelikle iki devlet arasındaki ilişkiler neredeyse kopma noktası-
na gelmiştir. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile yaşanan diplomatik 
krizle ilgili olarak, “Bizim takındığımız tavır, Mısır halkına karşı değil, darbeci yöneti-
me karşıdır.”155 açıklamasında bulunurken Sisi’yi de ‘Tiran’ olarak nitelemiştir. Sisi ise 
“Türkiye içişlerimize karışmayı bıraksın”156 şeklinde karşılık vermiştir. Türkiye’nin Sisi 
yönetimini boykota karşın Sisi yönetimi de Türkiye karşıtlığını olabildiğince sürdürmüş-
tür. Bu bağlamda özellikle Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını arama çalışmalarının 

151 https://www.ilkehaber.com/haber/basbakan-mubareke-seslendi-14597.htm  E.T: 03.12.2021
152 Numan Telci, a.g.t,
153 Https://Www.Ekoturk.Com/Haber/Turkiye-İle-Misir-Arasindaki-Ticaret-Ne-Kadar/ E.T: 02.12.2021
154 Https://Dogruhaber.Com.Tr/Haber/107241-Misir-Buyukelcisi-Turkiyeye-Dondu/  E.T: 23.10.2021
155 Https://Www.Wsj.Com/Amp/Articles/Erdo287an-Tavr305m305z-M305s305r-Halk305na-De-
287il-Darbeci-Y246netime-Kar351305-1385237163   E.T: 23.10.2021
156 Https://Www.Hurriyet.Com.Tr/Dunya/Misir-Cumhurbaskani-Sisi-Turkiye-İcislerimize-Karisma-
yi-Birakmali-28336988   E.T: 23.10.2021
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zorlaştırılması ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) tartışmaları çerçevesinde Yunanis-
tan ile İsrail’in yanında Türkiye karşıtı cephede yer almıştır. Mısır’daki darbeyle bozulan 
ilişkileri daha da kötüleştiren bir diğer kriz ise 5 Haziran 2017’de Suudi Arabistan, BAE, 
Bahreyn ve Mısır’ın, Katar’a uyguladığı ambargodur.157 Bu ambargonun hedefi; bir yan-
da İhvân-ı Müslimin’i destekleyen Katar’ı yalnızlaştırıp sindirmek, diğer yanda Katar ile 
ilişkileri üst düzeyde olan Türkiye’yi körfezden kopartmaktı ki, özellikle ekonomik darbe 
almasına dönük bir operasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kriz, Türkiye-Katar’ın 
dik duruşlarıyla boşa çıkarılmış oldu. Bu noktada vurgulanması gereken önemli ve dik-
kat çekici bir hususta şudur ki: Türkiye-Mısır arasında diplomasi alanında her ne kadar 
bir kırılma yaşanmışsa da ekonomik alanda ilişkiler devam etmiştir. 2018 yılında iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi tarihinin en yüksek değerlerine ulaşmıştır. Darbe sonrası iki dev-
let yetkilileri (basına yansıdığı kadarıyla) ilk kez Mayıs 2021’de Kahire’de bir araya gel-
miş, ikinci görüşme de Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Darbeden bugüne gelinen noktada; 
Körfez devletlerinin arabuluculuğu, Doğu Akdeniz’deki rekabet ve Mısır iç muhalefetinin 
yetersiz oluşunun idrak edilmesi, Türkiye’nin bir ara dillendirdiği ‘sıfır sorun’ dış politik 
anlayışının ‘saha realitesine’ uymaması ve dış politika yapıcılarının değişmesi, ekonomik 
sorunların artması, Suriye iç savaşının belirsizliği ve bölgesel istikrarsızlık gibi pek çok et-
ken iki tarafın yeniden görüşmelere başlamasında etkili olmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Eylül 2021’de ikili ilişkiler hakkında açıklamada bulunarak, “ileriki 
aşamalarda karar verirsek, büyükelçi atama noktasında adımlar atarız. Deniz yetki alan-
ları ile ilgili onlar da isterse müzakerelere başlarız. Bizimle anlaşırlarsa daha fazla alan 
elde ederler. Bunlar mümkün olan ve olması gereken şeyler. Ekonomik ilişkimiz her geçen 
gün artıyor”158 ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca son dönemde Türkiye’nin Mısır ile yürüttü-
ğü sürecin Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bağımsız yürümediğini de vurgulamak 
gerekmektedir. Çünkü BAE, Mısır’daki Sisi darbesinin önemli finansörlerindendir ve elin-
deki para gücünü kullanarak bölgede ABD-İsrail himayesinde sahada rol almaktadır. Yu-
karıda vurgulanan sebeplere binaen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap 
Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahoun bin Zaid Al Nahyan ile 18 Ağustos’ta159 bir 
araya gelirken, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 10 yıl aradan sonra 
Şam’ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la160 görüşmüştür. Dolayısıyla bu 
gelişmelerin birbirinden bağımsız olmadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu gö-
rüşmelerin devamında 24.11.2021’de Ankara’da161 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile BAE Prensi Muhammed bin Zayid, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyet-
ler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında 10 anlaşmaya imza atılmıştır. Bu anlaş-
maların çoğunluğunun ekonomik kapsamlı oluşu, ilişkiler ağında ekonominin başat kuvvet 
olduğunu ortaya koymaktadır. Böylece tarafların, reel politiği dikkate alarak tekrar ‘ka-
zan-kazan’ politikasına yöneldikleri ve ‘normalleşme’ sürecini başlattıkları görülmektedir.

157 Daha Geniş Bilgi İçin, Http://Sdam.Org.Tr/İmage/Foto/2018/03/14/Katar-Krizi-Ve-Bolgesel-Guc-Dengele-
ri_1521016900.Pdf; Http://Sdam.Org.Tr/İmage/Foto/2018/03/19/Bolgesel-Guc-Denkleminde-Katar_1521466149.
Pdf   E.T: 223.10.2021
158 Https://Www.Bbc.Com/Turkce/Haberler-Dunya-58459583  E.T: 23.10.2021
159 Https://Tr.Euronews.Com/2021/11/15/Bae-Den-Y-Llar-Sonra-Turkiye-Ye-Ust-Duzey-Ziyaret-İki-Ul-
ke-Aras-Ndaki-Sorunlar-Neler  E.T: 23.10.2021
160 Https://Www.Yenisafak.Com/Dusunce-Gunlugu/Muhammed-Bin-Zayed-Nicin-Geliyor-3722842  E.T: 
23.10.2021
161 Https://Www.Aa.Com.Tr/Tr/Gundem/Turkiye-İle-Birlesik-Arap-Emirlikleri-Arasinda-10-Anlas-
ma-İmzalandi/2429619  E.T: 25.10.2021
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SONUÇ – DEĞERLENDİRME
Mısır; jeopolitik konumu, insanlığın kadim beşiği olan bir coğrafyası, üç kıtanın 

kesişme özelliği, yüz milyonluk nüfusu ile Doğu Akdeniz ve Arap İslam coğrafyasının en 
önemli ülkesi durumundadır. Uluslararası ilişkilerde ekonomik rekabette stratejik öneme 
haiz Süveyş kanalı, Kızıldeniz ve Akdeniz’e kıyıları bulunan Mısır; bunlar üzerinden 
Avrupa ve Hint alt coğrafyalarına bağlantıyı sağlayan coğrafi konumu ile de tarihsel sü-
reç içerisinde önemini hep korumuştur. Bu durum bölgeye avantaj ve dezavantajları da 
beraberinde getirmiştir.

Mısır; 7. yüzyıldan 16. yüzyıla dek Hülefayı Râşidin (Dört Halife), Emeviler, Ab-
bâsîler, Eyyûbîler ve Memlükler’in hâkimiyetinde kalmıştır. 16. yüzyılın başlarından 19. 
yüzyılın sonlarına dek Osmanlı hâkimiyetinin olduğu Mısır, 1882-1922 yılları arasında 
doğrudan İngiliz işgali altında kalmıştır. İslam’ın cihad öğretisi ve vatanseverlik duy-
gusuyla Mısır’da Müslümanların İngiliz sömürüsüne karşı göstermiş olduğu direnişin 
nihayetinde bağımsızlık elde edilmiştir.

Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerde, teorik olarak İslâmî, tarihsel ve kültürel bağ-
ların varlığı söz konusu olsa da saha gerçekliğinde münasebetlerin uzun yıllar boyunca 
çok da yakın olmadığı, ilişkiler ağının zikzaklar çizdiği bilinmektedir. Bu durumun vü-
cut bulmasında iki ülkede yaşanan işgaller sonrası yeni devletlerin kurulması, rejimlerce 
milliyetçiliğin ideolojik olarak benimsenmesi ve iki ülkenin yakınlaşmasının doğuracağı 
gücün farkında olan bölgesel-küresel unsurların bunu engelleyici girişimleri etkili ol-
muştur. Arap Baharı sonrası Mursi’nin seçilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler güçlen-
me sürecine girmişken yaşanan darbe sonucu Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mur-
si’den yana tutum alması, taraflar arasında ilişkilerin kopmasına yol açmıştır. 

İnsan, çeşitli faktörlerden ve yeni durumlardan azade olmamaktadır. İrdelenmesi 
gereken husus, değişimi bünyesinde barındıran insanın, karşılaştığı yeni olay ve olgular 
karşısında ‘değişim’e ne kadar uğradığı ya da değişim öncesi sahip olduğu ‘öznel’liği-
ni/özgün’lüğünü ne kadar koruduğudur. Bu değişim hikâyesinin öncesi-sonrası ile ya-
rar-zarar niteliği ise elbette ki görecelidir. Ancak hak, hakikat, adalet, ahlak, kulluk ek-
seninde yaklaşım ortaya konulduğunda ‘tevhid’ merkezli, ‘Allah’ın rıza gösterdiği hayat 
İslam’dır’ gerçeği karşısında ak ile karanın ne olduğu kesinlik kazanmış olmaktadır. Bu 
minvalde Mısır gibi İslam dünyasına sinerji ve motorize bir güç sağlayabilecek potan-
siyele sahip olan bir ülkenin, son yüzyılda hem Batılı devletlerce hem de işbirlikçileri 
tarafından çeşitli operasyonlara sahne olduğu tarihin şahitliğindedir. Vakti zamanında 
Müslümanların hamisi durumunda olan Osmanlı’nın ‘hasta adam’lığındaki biçareliği, 
kifayetsiz ve Batılıların sofrasından kalkmış ‘biz’ görünümlü “hırsızın kilit tutturmaz” 
misyonunu yürüten bürokratlar ağını kuranlar, uzun vadeli stratejilerini pratize etmişler-
dir. Burada hedef, Müslümanların bu potansiyele sahip olmasını engellemek olsa gerek. 
Pek çok sebebe bağlı olarak halk kitlesi bu stratejilerin ve oyunların farkında ol(a)mamış 
olabilir, lakin pek çok münevver, ulema, siyasi şahsiyet bunun farkında olarak mücadele 
içine girmiştir. İmam Hasan el-Bennâ ve cemaati, Seyyid Kutub ve niceleri Mısır bağla-
mında bu tuzaklara karşı İslami mücadele içinde olmuşlardır.

Mısır’ın ve İslam dünyasının son yüzyılı içinde ortaya çıkan en köklü İslam ce-
maati olan İhvân-ı Müslimîn, Mısır’ın yanında İslam dünyasının genelinde önemli fa-
aliyetler gerçekleştirmiştir. Teşkilatlı yapısı, fikriyatı, eserleri, liderlerinin örnek yaşam 
öyküleri, nice Müslüman ülkede yer edinmiş; farklı İslami hareketlere ilham kaynağı ol-
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muş ve örneklik teşkil etmiştir. İhvân, uzun geçmişi ve yaşadığı kimi dönüşümlerle dünya 
Müslümanlarına, önemli veriler sunmuştur. Seçimlerde elde ettiği zaferi koruyamaması ve 
darbeler karşısında etkin yöntemler geliştirememesi, İhvân’ın ayrıca üzerinde durulması 
gereken hususları arasındadır. Bu hususların bir yanı İhvân’ın kendisine bakarken diğer 
yanı İhvân’a karşı önlemler alan dış güçler ve onların yerel uzantıları ile ilgilidir. 

SSCB’nin sosyalizmi, ABD’nin kapitalizmi bayraklaştırdığı ideolojilerin kavgasında 
Mısır özelinde İslam dünyası da payına düşen bu cendereden çıkmanın savaşımını ver-
miştir. Bu ideolojilere karşılık, İslâmî donanımını eserleriyle ortaya koyan Seyyid Kutub 
cevap vermiştir. Seyyid Kutub, Müslümanların İslam’dan başka hiçbir fikre ve inanca ih-
tiyacı olmadığını, insanlığın özlemini duyduğu adalet ve insan haklarının İslam’da mevcut 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Hasan el-Bennâ ile Seyyid Kutub, aynı yolda aynı ideale hizmet etmiştir. Hasan 
el-Bennâ, İslâmî mücadeleyi başlatıp kurumsallaştırmış Kutub da kalemi ve duruşu ile onu 
daha da sağlamlaştırmıştır. 

Dünya halkları önüne ‘örnek model’ iddiasıyla sunulan Batılı devletlerin; en barışçıl 
gösterilerle darbelerin kınandığı bir ülkede insan haklarının yerle bir edildiği, insanların 
sokak ortasında katledildiği bir darbeyi kınamaları bir yana, destekçisi olmaları da hatırda 
tutulması gereken bir gerekliliktir. Mısır gibi Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın kalbi 
hükmünde olan bir ülkenin teşkilatlı bir cemaatin elinde olmasını istemeyen başta Suudi 
Krallığı, BAE, İsrail, İngiltere ve ABD gibi devletler, İhvân’ın devrilmesi için darbe sü-
recine destek verip orduyu cesaretlendirmiştir. Müslümanların İslam’ın ana inanç ve iba-
det esasları dışında muhal oldukları her alanda çağın imkânlarını iyi kullanmalarına dair 
gereklilik esrârlı bir durum değildir. Dış güçlerin de istihbarat ve ekonomik yollarla neler 
yapabilecekleri de asla gözden ırak tutulmaması gerektiği, Mısır örnekliği ile bir kez daha 
tecrübe edilmiştir.

Silah kullanmayan, darbeye maruz bırakılan, sokaklarda taranarak mensuplarının 
katledildiği bir hareket olarak İhvân-ı Müslimîn; darbe sonrası Suudi yönetimi ve BA-
E’nin milyar dolarla destekledikleri Sisi başkanlığındaki darbeci yönetim tarafından “terör 
örgütü!” olarak ilan edilmiş, akabinde ABD ve Suudi Krallığı’nın da terör listesine almış 
olmasıyla darbeden yana olduklarını ortaya koymuşlardır. 

Mısır’da yaşananlarla, Müslümanların, İslam medeniyetini ihya etmeleri gerektiği, 
bir kez daha acı tecrübeyle ortaya konulmuştur. İnsanlığın karşısına Medine Sözleşmesi 
gibi, Veda Hutbesi gibi sadra şifa olacak çözümlerle çıkmaları gerekmektedir. Bunun için 
de birikimli elemanlarla, çağın teknolojik olanaklarını kullanmayı iyi bilen hatta bunlara 
sahipliğinin olması gerektiğinin farkında olarak dünyanın bilişim/medya/sanal/istihbari sa-
vaş içinde olduğundan hareketle geniş toplum katmanlarına erişmek için de türlü iletişim 
kanallarına sahip olması gerçeği de ortada durmaktadır. Aksi halde ön hazırlıklar olmadan 
sahaya inmek türlü sorunlarla ve çıkmazlarla karşılaştırabilmektedir. Mısır ve darbe örneği 
tüm bunları karşımıza koymaktadır.

Çağımız Selefiliğinin merkezi kabul edilen Suudi Arabistan öncülüğündeki öğreti 
olan Vehhabilik ekseninde, Suudi finansmanlarıyla farklı ülkelerde yapılanmalar meydana 
getiren neo-Selefilerin, Suudi ve Körfez ülkelerindeki krallıkları meşru görürken, yıllardır 
Müslümanların öldürüldüğü, zindanların doldurulduğu bir ülkedeki dikta rejimini makul 
görmeleri anlaşılabilir bir durum olarak görülmemektedir. Mısır’ın İslami kimliğini yeni-
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den diriltmek ve İslami bir düzenin oluşmasına mesai sarf eden, yaklaşık yüzyıldır faa-
liyet gösteren İhvân-ı Müslimîn gibi bir camiaya cephe almaları, ABD-Suudi Arabistan 
destekli bir darbenin yanında yer almaları da onlara mesafeli yaklaşılmasını gerektirmek-
tedir. Ayrıca Mursi’yi ülkeyi yeterince İslamileştirememekle suçlayan, muhalefetten yana 
tavır alarak “Temerrud/Direnim” gösterilerine destek veren Selefi gruplara; destekledik-
leri askeri darbenin ve Sisi yönetiminin Mısır’da İslami bir yönetim kurup kurmadığını, 
ülkenin İslamileşmesini sağlayıp sağlamadığı sorusu, sorgusu havada asılı durmaktadır.

ÜLKENİN KÜNYESİ

Resmi Adı: Mısır Arap Cumhuriyeti (Cumhûriyyetü Mısr el-Arabiyye)
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