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Öz 

Selefilik bir dini anlayış ve zihniyet olarak son yıllarda üzerinde en çok konuşulan ve 

sıkça yorum yapılan konulardan biri olmasına rağmen, Selefi hareketlerin felsefi 

kökleri, yayılma alanları ve sosyolojik dinamikleri hakkında Türkçe literatürde ciddi 

bir eksiklik bulunmaktadır. Yapılan araştırmaların da daha çok Selefizmin tarihsel 

kökleri ve akidesi ile sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Diğer yandan Selefilik konusu 

üzerindeki gerçekleştirilen tartışmalar genellikle mezhep üzerinden yürütülürken, bu 

hareketin hangi siyasal bağlamlarda nasıl geliştiği ve hangi sosyo-psikolojik 

beklentilere ve kaygılara cevap verdiğine ise çok değinilmemektedir. Oysa Selefiliğin 

yayılmasını daha iyi anlayabilmek için bu akımın hangi tarihi ve siyasal şartlar altına 

geliştiği ve nasıl bir uluslararası konjonktürde yayıldığını da göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. Bu çerçevede, elinizdeki çalışma Ortadoğu bölgesinde Mağrib 

devletleri olarak adlandırılan Fas, Tunus ve Cezayir’de modern Selefiliğin nasıl ortaya 

çıktığını ve hangi sosyo-politik şartlarda yayıldığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu 

analiz yapılırken özellikle ülkelerin içinde bulundukları küresel, bölgesel ve ulusal 

şartlar birlikte ele alınarak ilgili kamuoyuna geniş bir perspektif sunacaktır.  

 

Anahtar Kavramlar: Selefilik, Fas, Tunus, Cezayir, Ġlmi Selefilik 

 

SALAFISM IN ARAB MAGHREB STATES 

 

 

Abstract 

Although Salafism as a theological understanding and mind-set has been one of the 

most discussed and commented development in recent years, there has not been enough 

scholarly attention especially in Turkish literature about its philosophical roots, 

geography and sociological dynamics.  When the studies about out Salafism have been 

reviewed, it is seen that assessments are continuously performed on his doctrine rather 

than socio-political aspects. On the other hand, Salafism is often the subject of 

discussions held over sectarian issues and only very few talk about the political and 

sociological expectations and concerns of national, regional and global policy makers.
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 Therefore, in this study will examine under which socio-political circumstances 

Salafism  emerge and spread out in the so called Maghreb States, namely Morocco, 

Tunisia and Algeria. In undertaken this analyses, global, regional and national 

conditions that shape the Salafi sociology in the region have been discussed, so that it 

will provide a wider perspective on the issue for the future researchers. 

 

Key Words: Salafism, Morocco, Tunisian, Algeria, Quietist Salafism 

 

GiriĢ 

Soğuk SavaĢ sonrası dönemde küresel sistemin barıĢçıl geleceğine 

iliĢkin iyimser beklentiler dile getirilmesine rağmen, özellikle bizim de parçası 

bulunduğumuz Ġslam medeniyetinin ana merkezleri iç çatıĢmalar, terör, 

istikrarsızlıklar ve dıĢ müdahalelerden kurtulabilmiĢ değildir. 1990‟da Saddam 

dönemi Irak‟ının Kuveyt‟i iĢgali ile baĢlayan Birinci Körfez SavaĢı, Amerikan 

güçlerinin bölgede konuĢlanmasına karĢı bir tepki hareketi olarak ortaya çıkan 

El-Kaide radikalizmi, 11 Eylül saldırılarının tetiklediği Irak ĠĢgali ve 

Afganistan müdahalesi, son yıllarda Ortadoğu‟yu etkileyen Arap Baharı süreci 

ve nihayet bugün tüm dünyayı tehdit eder hale gelen DEAġ‟ın terör saldırıları 

ile Ortadoğu ve özellikle Arap coğrafyası uluslararası tartıĢmalarda en önemli 

gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Küresel medya organlarında Ġslam 

neredeyse terör ve tehdit kelimeleri ile birlikte yazılmaya baĢlamıĢtır. Batı 

dünyasında baĢlayan ve bugün neredeyse tüm dünyada yükselen Ġslamofobi 

dalgası Ġslam‟ı ve Müslümanları güvenlik sorunu haline getirmekte ve bu 

tartıĢma da aslında Ġslam dünyasında ana akım Ġslami geleneği temsil etmeyen, 

daha çok bazı sosyo-politik ve tarihsel konjonktürlerden beslenerek geliĢen 

radikal Seleflik gibi marjinal bazı akımlar üzerinden yürütülmektedir. DEAġ 

terör örgütünün ortaya çıkması ile birlikte Ġslam ve Müslümanlar konusundaki 

bu çarpık ve yanlıĢ algı giderek yayılmaktadır. Daha da ilginç olan bir dini 

hareket olarak Selefizm Türkiye gibi Müslüman ülkelerde de yeterince 

tanınmamaktadır. Yapılan çalıĢmalar daha çok mezhepler tarihi bağlamındaki 

tartıĢmalarla sınırlı kalmakta, özellikle bu akımı ortaya çıkaran, besleyen ve 

yayılmasına zemin hazırlayan tarihsel, siyasi ve sosyolojik Ģartlar ile 

uluslararası sistemin dinamikleri dikkate alınmamaktadır.     

Gerçekten de geçtiğimiz altı yıl içinde dünya kamuoyu ciddi bir Ģekilde 

Ortadoğu‟da yaĢanan geliĢmeleri anlamlandırabilmek için çaba 

harcamıĢtır/harcamaktadır. Önce Arap Baharı olarak adlandırılan bir dizi 

toplumsal isyanlar ortaya çıktı. Arkasından bu halk hareketleri eski rejimlerin 

yargı, sivil ve askeri bürokrasisi gibi bir takım baskı aygıtları tarafından birkaç 

yıl içerisinde bertaraf edilerek dünya kamuoyunda oluĢan demokratikleĢme 

beklentilerini boĢa çıkarttı. Suriye, Libya ve Yemen gibi bazı ülkelerdeki bu 

mücadele iç savaĢ boyutlarında devam etmektedir. YaĢanan tüm bu sosyo-

politik değiĢim ve dönüĢüm içerisinde araĢtırmacılar bölgedeki siyasi rekabetin 

Ģekillenmesinde ve hatta Ģiddetin yayılmasında önemli bir rol oynayan, yeni bir 
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siyasal ve toplumsal aktör ile tanıĢtılar. Gerek Türk kamuoyu, gerekse dünya 

kamuoyu Ģimdiye kadar daha çok apolitik özellikleriyle dikkate çeken bir 

Selefi akımla değil, politize olmuĢ ve aktivist bir tavır sergileyen Selefi gruplar 

ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu çerçevede araĢtırmacılar Selefilerin kim olduğu 

ve neden bugüne kadar siyasete girmedikleri ve neden artık sosyo-politik 

alanda var olduklarını araĢtırmaya baĢlamıĢtır.  

Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde Arap baharı öncesinde 

ciddi bir boĢluk bulunmakla birlikte, son beĢ yılda konuya iliĢkin 

araĢtırmalarda nicel anlamda önemli bir artıĢ gözlenmektedir. Gerek Arap 

Kamuoyunda
1
, gerek Türk kamuoyunda

2
 ve gerekse dünya kamuoyunda

3
 

Selefilik konusunda pek çok araĢtırma son beĢ yıl içerisinde neĢredilmiĢtir. 

Fakat bu araĢtırmaların birçoğunda Selefilik, sadece bir kavram ve ideoloji 

                                                           

1 Abdu‟l-Ğânî „Ġmâd, “El-Hareketü‟s-Selefiyye: et-Tayyarat, el-Hitâb, el-Mesârât”, Abdu‟l-Ğânî 

„Ġmâd (Ed.), el Hareketü’l-Ġslâmiyye fî’l-Vatani’l-‘Arabî, Beyrût: Merkezi Dirâseti‟l-Vahdet‟i-

l‟Arabiyye, 2013, ss. 957-1002; Hânî Nesîra, “et-Tayyaratü‟s-Selefiyye fî bilâd Vâdî‟n-Nîl” 

Abdu‟l-Ğânî „imâd (Ed.), el-Hareketü’l-Ġslâmiyye fî’l-Vatani’l-‘Arabî, Beyrût: Merkezi 

Dirâseti‟l-Vahdet‟i-l‟Arabiyye, 2013, ss. 1003-1048; Abdu‟l-Latîf El-HanâĢî, “et-Tayyaratü‟s-

Selefiyyeti‟l-Medresiyye fî‟l-Mağrîbi‟l-„Arabî”, Abdu‟l-Ğânî „imâd (Ed.), el-Hareketü’l-

Ġslâmiyye fî’l-Vatani’l-‘Arabî, Beyrût: Merkezi Dirâseti‟l-Vahdet‟i-l‟Arabiyye, 2013, ss. 1048-

1093; Muhammed Ebû-Rummân, “Es-Selefiyye fî‟l-Cezîreti‟l-„Arabiyye”, Abdu‟l-Ğânî „imâd 

(Ed.), el-Hareketü’l-Ġslâmiyye fî’l-Vatani’l-‘Arabî, Beyrût: Merkezi Dirâseti‟l-Vahdet‟i-

l‟Arabiyye, 2013, ss. 1093 - 1154; Muhammed Ebû-Rummân, “Es-Selefiyye fî‟l-MaĢrîki‟l-

„Arabî”, Abdu‟l-Ğânî „Ġmâd (Ed.), el-Hareketü’l-Ġslâmiyye fî’l-Vatani’l-‘Arabî, Beyrût: Merkezi 

Dirâseti‟l-Vahdet‟i-l‟Arabiyye, 2013, ss. 1155-1202).; Muhammed Hâfiz Diyâb, Es-Selefiyyûn 

ve’s-Siyâset, El-Kâhire: el-Hey‟eti‟l-Mısriyyeti‟l-„ mme li‟l-Kitâb. 2015; Bân, A. El-

Hareketü’s-Selefiyye fi Mısr. El-Kâhire Merkezü‟n-Nîl li‟dirâseti‟l-Ġktisâd ve‟l-Ġstrateciyye. 

2012; Abdu‟l-Ğânî „Ġmâd,  (Ed.). el-Hareketü’l-Ġslâmiyye fî’l-Vatani’l-‘Arabî, Beyrût: Merkezi 

Dirâseti‟l-Vahdet‟i-l‟Arabiyye, 2013. 
2 Birol Akgün,  ve Gökhan BozbaĢ, “Arap Dünyasında Siyasi Selefizm ve Mısır 

Örneği”. Akademik Orta Doğu, Cilt 7, Sayı 14, 2013, ss. 2-38; Nurullah ÇakmaktaĢ, “Siyaset ve 

Apolitizm Arasında Mısır‟da Selefi Hareket: ed-Da‟vetu‟s-Selefiyye Örneği”. Türkiye Ortadoğu 

Çalışmaları Dergisi. Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss.1-30; Nurallah ÇakmaktaĢ,  “Mısır‟da Selefiliğe 

Toplumsal Tercih ve Nedenleri”. Akademik Orta Doğu,  Cilt 9, Sayı 2, 2015, ss. 27-54; Mehmet 

Evkuran, “Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefîlik-Selefi Ġdeoloji ve Ġslam 

Dünyasındaki Etkileri Üzerine Bir Analiz”, Gaziantep Üniversitesi Ġlahiyat Akademi Dergisi, 

Cilt 1,  Sayı 2, 2015; Mehmet Zeki ĠĢcan, Selefilik: Ġslami köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap 

Yayınevi, 2006. 
3 Atef Bayat, “The Arab Spring and Its Surprises”. Development and Change, Cilt 44, Sayı 3, 

2013, ss. 587-601; Khalil Al-Anani, “Islamist Parties Post-Arab Spring”, Mediterranean Politics, 

Cilt 17, Sayı 3, 2012, ss. 466-472; Anna Zajac, “Between Sufism and Salafism: The Rise of 

Salafi Tendencies after the Arab Spring and Its Implications”. Hemispheres, Cilt 29, Sayı 2, 

2014, ss. 97-109; Henri Lauzière, The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth 

Century, Columbia University Press, 2015; Rauf Ceylan ve Michael Kiefer, Salafismus. 

Fundamentalistische Strömungen und Radikalisierungsprävention, Wiesbaden, 2013; Roel 

Meijer, Towards a Political Islam. Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 

2009. 



Akademik Ortadoğu, Cilt 12, Sayı 2, 2018, ss.1-22 

 

 

4 

 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bununla Selefiliğin hakimiyet kurduğu ve yayıldığı 

coğrafya dikkate alındığında Kuzey Afrika‟dan Çin sınırına, Afrika‟nın en 

güneyinden Avrupa‟nın kuzeyine ve hatta Amerika kıtasına kadar uzanan geniĢ 

coğrafyayı kapsadığı görülmektedir. Bu sebepledir ki, Selefiliğin coğrafi 

sınırlar dikkate alınarak bir analizinin yapılması, onun hangi coğrafi bölgelerde 

ve hangi sosyo-politik Ģartlar altında güçlendiğini anlamak açısından daha 

faydalı olacaktır.   

Bu çalıĢmada, modern siyasal Selefilik hareketinin Fas, Cezayir ve 

Tunus‟u içine alan ve kısaca Mağrib bölgesi olarak adlandırılan coğrafyada 

hangi sosyo-politik Ģartlar altında ortaya çıktığı ve geliĢtiği açıklanarak, 

konuyla ilgilenen araĢtırmacılara yeni bazı perspektifler sunulması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca DEAġ‟e katılan yabancı savaĢçılar konusunda 

yapılan ampirik bir araĢtırmaya göre, ilginç Ģekilde dünyada en çok katılımın 

Tunus (3000) ve Fas (1500) kökenlilerden oluĢtuğu; buna karĢın Cezayir‟den 

ise çok az (200) kiĢinin terör örgütüne katıldığı belirtilmektedir.
4
 Aynı siyasi 

coğrafyadaki üç ülke arasındaki bu fark bile Selefizmin Mağripteki 

macerasının incelenmesini gerektirmektedir. Ancak konuya girmeden önce 

çalıĢmada Selefilik kavramının ne anlama geldiğini etimolojik ve ıstılahi olarak 

kısaca açıklamak gerekmektedir. 

 

Selefilik Kavramı ve Kökeni  
Arap Baharı ve DEAġ‟ın ortaya çıkmasından sonra günlük hayatımızda 

artık sıkça kullandığımız Selefilik kavramından ne kast edildiği aslında çok da 

açık değildir. Selefilik kavramı DEAġ‟ı ve benzeri örgütleri konuĢurken ve 

tanımlarken kendisine yüklenen mananın tüm Selefilere teĢmil edilmesi, 

kavramı daha da içinden çıkılmaz hale sokmaktadır.  Öncelikle kavram olarak 

Selefiliğe yüklenen anlam kiĢiden kiĢiye, gruptan gruba veya mezhepten 

mezhebe değiĢiklik göstermektedir. Selefilik kimine göre Ġslamın saf ve öz 

anlayıĢı, kimilerine göre Ģeriatın tatbiki, kimilerine göre mezhepsizlik ve hatta 

kimilerine göre gerçek Ġslamın ta kendisidir. Bu sebeple Selefilik kavramının 

bir duruĢ olarak ilk ortaya çıkıĢı ve daha sonra kavramsallaĢtırılması sürecinin 

iyi anlaĢılması gerekmektedir. Zira bu kavramsallaĢtırma ve duruĢ özellikle 18. 

Yüzyıldan sonra Muhammed bin „Abdu‟l-Vahab ile birlikte günümüze 

aktarılmıĢtır
5
.  

Bu tarihsel geliĢimi içinde Selefiliğin son iki yüzyıllık tarihsel serüveni 

incelendiğinde özellikle dört farklı mekânsal ve zamansal dalgada yine dört 

farklı yorumunun ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bir düĢünce veya duruĢ olarak 

Selefilik akımının Abbasîler döneminde imam Ahmet ibn Hanbel ile birlikte 

                                                           

4 Bkz. Richard Barret, “Foreign Fighters in Syria”, The Soufan Group Report, 2014. 
5 Akgün ve BozbaĢ, “Arap Dünyasında Siyasi Selefizm”. 
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baĢladığı kabul edilmektedir. Daha sonra özellikle Ġbn Teymiye ile birlikte 

kavram ıstılahi olarak literatüre girmiĢ ve günümüzdeki anlamına 

kavuĢmuĢtur
6
. Bununla birlikte modern Selefi hareketin baĢlangıcı olarak 18. 

Yüzyılda ortaya çıkan ve daha sonra düĢünsel olarak ciddi bir etki alanı 

yakalayan Vahhabi hareketi günümüz Selefi hareketlerine ilham kaynağı 

olmuĢtur. Bu anlayıĢı takiben Selefi hareket bir baĢka çerçevede ve yorumla 

kendisine Mağrib‟de ifade alanı yakalamıĢtır. Üçüncü olarak belki de 19. 

Yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın baĢlarından baĢlayarak günümüze kadar 

evirilerek gelen bir Mısır Selefiliğinden bahsetmek de mümkündür. Son olarak 

kitaplarda kendisine yer bulan ve coğrafi olarak net bir Ģekilde 

sınırlandırılmakta zorlanılan bir Ģiddet eğilimli olarak Selefilik
7
 anlayıĢından 

söz etmek mümkündür.
8
 Bu Ģiddet eğilimli Selefilik anlayıĢını Nijerya‟dan 

Yemene ve Somali‟den Afganistan‟a kadar Ġslam coğrafyasının her tarafında 

görmek mümkündür. Hatta son yıllarda batı dünyası içinde yaĢayan Müslüman 

azınlıklar arasında da yayıldığı gözlenmektedir.  

 

Modern Selefi Hareketler 
Modern Selefi hareketlerin, 18. ve 19. Yüzyıl Ġslam dünyasının genel 

hatlarıyla içinde bulunduğu sosyo-politik durum ile birlikte değerlendirilmesi 

konunun daha iyi anlaĢılması açısından önemlidir. Zira bu toplumsal ve siyasal 

Ģartlar modern Selefi hareketi oluĢturmuĢ ve günümüze gelen süreci 

mayalamıĢtır. Ġslam dünyası özellikle Osmanlı imparatorluğu ile birlikte uzun 

yıllar ciddi bir siyasi düzen inĢa etmiĢ ve bu birliktelik üzerinden batı dünyasını 

her alanda ciddi bir Ģekilde rahatsız etmiĢtir. Bu noktada değinilmesi gereken 

konuların baĢında, Ġslam birlikteliğini kurmuĢ ve yürütmüĢ olan Osmanlının 

sosyal ve siyasi anlamda benimsemiĢ olduğu din ve mezhep anlayıĢı 

gelmektedir. Osmanlı Ġmparatorluğu özellikle Mısır‟ın fethinden sonra ehli 

sünnet ve‟l cemaat anlayıĢının kapsayıcı ve çoğulcu mantığı ile hareket etmiĢ; 

ancak sosyal ve felsefi alanda sufilik ön plana çıkmıĢtır.
9
 YaklaĢık üç asır 

boyunca bu anlayıĢından taviz vermeden devlet idare edilmiĢ olmasına karĢılık, 

devletin iktisadi, siyasi ve askeri anlamda gerilemeye baĢladığı dönemde de 

kendi içinde ilk sorgulanan mesele, benimsenen bu dini anlayıĢ olmuĢtur.  

                                                           

6 ĠĢcan, Selefilik, s.16. 
7 „ġiddet eğilimli Selefilik‟ Kavramı bu çalıĢmada „cihadi Selefilik‟ Ģeklinde kendisine kullanım 

alanı bulmuĢ olan kavramın yerine kullanılmaktadır. Zira Cihadi Selefilik olarak nitelendirilen 

harekete mensup kiĢilerin yaptıkları eylemlerin Ġslam‟daki cihat anlayıĢına ters olduğu ve 

kavramın muhtevasını yaraladığı için bu çalıĢma boyunca Ģiddet eğilimli Selefilik olarak 

nitelendirilecektir.  
8 Diyâb, Es-Selefiyyûn ve’s-Siyâset, ss. 9-10. 
9 Mehmet Kalaycı, Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik Ġlişkisi, Ankara Okulları Yayınları, 

2013, ss. 223-252. 
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Bu perspektiften bakıldığında Osmanlı imparatorluğunun sahip olduğu 

gücü, 17. Yüzyılın sonları itibari ile kaybetmeye baĢladığı ve tedrici olarak her 

alanda bir gerileme sürecine girdiği kabul edilmektedir. 19. Yüzyılın ortalarına 

kadar kendi içinde barındırdığı gayri müslim azınlıkları imparatorluk 

bünyesinde tutma ve onların bağımsızlık mücadelesine girmemesi konularında 

ciddi çaba sarf edilmiĢ, fakat netice itibari ile baĢarısız olunmuĢtur. Buna 

karĢılık yöneticiler Ġslam dünyasının hâmisi olarak Müslüman toplum 

içerisindeki fikri kaynamayı görememiĢler veya görmezden gelmiĢlerdir. Gayri 

Müslimler içerisinde özellikle 19. Yüzyılda baĢlayan ve hızla yayılan milliyetçi 

akımlar ve bunun üzerine inĢa edilen bağımsızlık savaĢlarına karĢılık, Ġslam 

dünyasında „tecdidi‟  olarak kabul edilen Ġslami fikir hareketleri ortaya 

çıkmıĢtır. Bu hareketlerin en önemli ortak noktası ise o dönemin resmi dini 

anlayıĢı olarak niteleyeceğimiz Osmanlı sünni/sufi temayüllerine karĢı çıkmak 

olmuĢtur. Bu hareketler içerisinde sayabileceğimiz en önemli isimler ve coğrafi 

konumlaması Ģöyledir:
10

 

  

 Yemen‟de Muhammed bin „Alî eĢ-ġevkânî (1760 - 1834) 

 Irak‟ta ġehâbe‟d-Dîn el-Elûsî (1721 - 1781) 

 Nijerya‟da El-Fevlânî (1754 – 1817) 

 Bengal‟de Hâcî ġerî„atu‟llah (1764 - 1840) 

 Arap Yarımadasın‟da Muhammed bin „Abdu‟l-Vahab (1703 - 

  1791) 

 Libya‟da Muhammed bin „Alî es-Senûsî‟l-Hitâbî (1787 - 1859) 

 Hindistan‟da „Abdu‟l-„Azîz ed-Dehlevî (1746 - 1824) 

 Batı Afrika‟da ise „Osman bin Fudyû (1746 - 1824) 

 Isfahan‟da ise Muhammed Bâkir Behbehânî (1706 - 1790). 

 

Tüm bu hareketler Ġslam Aleminde Osmanlının gerilemeye baĢladığı 

dönem olarak kabul edilen 18. yüzyıl içerisinde baĢlayarak 19. yüzyıl içlerine 

kadar devam eden ve daha sonraki dönemlere de etki eden toplumu ıslah 

etmeye yönelik dini fikri hareketlerin baĢlangıçlarını temsil etmektedirler. 

Elbette ki, bu hareketlerin tamamı Selefi tandanslı değildir ve içlerinde Sufi 

eğilimli dini akımlar da vardır. Fakat hepsinin temelinde mevcut Osmanlı Sufi 

anlayıĢına karĢı tepki ve bir öze dönüĢ anlayıĢı hakim olduğu söylenebilir. 

 

Mağribi Selefilik 

Mağrib Arap toplumlarının tamamen homojen olduğunu söylemek 

güçtür. Uzun zaman boyunca Mağrib bölgesi ġii, Sünni ve harici düĢünce ve 

mezhebi akımları arasında ciddi bir çatıĢma alanı olmuĢtur. Hatta yine Sünni 

                                                           

10 Diyâb, Es-Selefiyyûn ve’s-Siyâset, ss. 117-118. 
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cemaatler arasında ciddi bir Ģekilde fikri ve mezhebi çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. 

Coğrafi olarak Mağrib devletleri olarak adlandırılan devletlerin geniĢ ve dar 

kapsamı bulunmaktadır. GeniĢ kapsamlı olarak değerlendirildiğinde Moritanya 

ve Libya da bu tanımın içine girmektedir. Bu çalıĢmanın kapsamı birbirlerine 

yakınlıkları, paylaĢtıkları yakın tarihsel dinamikler ve yaĢadıkları ortak 

travmalar dikkate alınarak Fas, Cezayir ve Tunus incelenecektir.  

 

Fas Selefiliği 

Fas, Mağrib içinde Osmanlı düzeninin en uzak bölgesi olarak dikkat 

çekmektedir. Hatta ülke olarak Fas‟ın Arapça karĢılığı Mağrib‟dir. Mağrib 

kelime manası olarak ğarb yani batı kelimesinden türemiĢtir. Osmanlı 

hilafetinin hâkimiyetini geçmiĢte hiçbir zaman kabul etmemiĢtir. Osmanlı 

Hilafetine karĢı kendi liderlerini „Emirü‟l-Müminin‟ olarak görerek halifelik 

iddiası gütmüĢlerdir. 18. Yüzyılın sonlarında Muhammed bin „Abdu‟l-Vahab 

Osmanlıya muhalif bir düĢünce ile ortaya çıktığı ve yine düĢüncelerini gelen 

hacılar üzerinden Arap dünyasında da yaymaya baĢladığı zaman, özellikle Fas 

bölgesinde daha kolay kabul görmüĢ ve Selefi düĢüncenin erken dönemde bu 

bölgede yayılması kolaylaĢmıĢtır.
11

 Burada yine aslında Halifeliğin savunduğu 

Ġslam anlayıĢına karĢılık kendilerini farklı bir kimlik çerçevesinde 

ifadelendirme çabasını görmekteyiz. 

Özellikle günümüz Fas bölgesi uzun bir süre Murabitîn devleti 

hâkimiyetinde kalmıĢtır. Bölgenin bu döneminde bölgde Ortodoks Selefi 

düĢünce hâkim olurken
12

 akabinde gelen Muvahidiyye devleti daha sufi bir 

eğilime sahip olmuĢtur. Yani bu dönemde adeta geçmiĢ fikri yapıyla 

bağlantının kesilmesi adına Selefi düĢünce reddedilmiĢ ve tam aksi bir Ģekilde 

sufi düĢünce geleneği yayılmıĢtır. Yine son olarak Muvahidiyye devletinin 

yıkılmasından sonra kurulan Devleti‟l-„Aleviyye Selefi çizgiye sahip bir yapı 

benimsemiĢtir. Fas örneğinde yaĢanan tüm olaylar aslında bu bölgede toplumun 

sürekli olarak yöneticinin mezhebi lehine bir dönüĢüm yaĢadığını 

göstermektedir.
13

  

Bununla birlikte Fas 1912 ile 1956 yılları arasında sömürgeci 

devletlerinin hâkimiyeti altına girmiĢtir. Bu dönemde özellikle Selefi hareket 

ile milliyetçi hareketin birbirlerine eklemlendiği gözlemlenmektedir. Bu dönem 

Selefiliği değerlendirildiğinde iki farklı çatıĢma ortamı bulunmaktadır. Birincisi 

sömürgeci güçler, ikincisi ise Sufi geleneğin temsilcileri ve onlarla 

                                                           

11 El-HanâĢî, „A., ‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, s. 1051. 
12 Lauzière, The Making of Salafism, s. 158. 
13 Hasan El-EĢref, “Es-Selefiyyetü‟l-Mağrîb: teveccühet ve‟l-Müsârât”, BeĢîr Musâ Nâfi‟, 

„Ġzze‟d-Dîn „Abdu‟l-Mûlî ve Takya el-Huvâs (Ed.), Ez-Zâhiretü’s-Selefiyye: et-Taaddudiyyetü’t-

tanzimiyye ve’s-siyaset, Ed-Dûha: Merkezi‟l-Cezîre li‟d-Dirâset, 2014, ss. 233-246; El-HanâĢî, 

‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, s. 1055. 
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iliĢkilendirilen cehalet ve bid‟atlar olmuĢtur. Selefiler, yaĢanan tüm bu buhran 

içerisinde bir yandan Avrupa sömürgeciliğine, diğer yandan ise halk arasında 

Sûfî tarikatlar aracılığı ile yayıldığını iddia ettikleri hurafelere ve batıl inançlara 

karĢı verilen tepkinin tarafı olmuĢlardır. Bu çerçeveden yine gerçek Arap-Ġslâm 

anlayıĢının temsilcileri olarak telakki edilmiĢlerdir.
14

 Bu çerçevede 19. 

Yüzyılın ortalarından 20. Yüzyılın ortalarında kadar Batı toplumlarının Mağrib 

bölgesindeki sömürgeci faaliyetlerine karĢı, halkın ideolojik anlamda bir arada 

tutulmasını ve mobilize olmasını sağlayan en önemli fikri zeminin baĢında 

Selefilik gelmiĢtir. Bu da aslında Selefiliğin temelinde yatan tepkisellik 

(ihticâci) karakteri ile
15

  sömürgecilere karĢı ortaya konan tepkiselliğin 

örtüĢtüğünü göstermektedir.  

Fas bölgesine Selefilik düĢüncesinin ilk olarak nasıl geldiği konusunda 

farklı iddialar olmasına karĢı günümüz Selefi anlayıĢının ilk olarak hacılar 

tarafından 18. yüzyılın sonları ve 19 yüzyılın baĢlarında bölgeye taĢındığı 

söylenmektedir.
16

 Fakat Osmanlı sünni anlayıĢına tepki olarak doğduğunu 

söyleyebileceğimiz Selefiliğin, Vahhabi yorumuna ait tevhid ve zahirilik 

anlayıĢı Fas bölgesinde biraz daha yumuĢama göstermiĢtir. Burada Fas‟ın sahip 

olduğu coğrafik konum, geçmiĢten günümüze Ġslam coğrafyasında sürdürmüĢ 

olduğu monarĢik gelenek ve dünyaya açıklık bu bölgedeki Selefiliğin ideolojik 

yapısının ĢekilleniĢini etkilemiĢtir. Özellikle sömürge yıllarında bu bölgede 

ciddi bir Ģekilde reformist ve ıslahi bir Selefilik anlayıĢının hâkim olduğunu 

söylemek mümkündür. Sömürgeci güçlerin Fas‟ta yalnızca silahlı değil, eğitim 

ve kültürel yönden yürütmeye çalıĢtıkları propagandaya karĢılık, Afgani ve 

Abduh geleneğine dayalı bir Selefi anlayıĢ hâkim olmuĢtur.
17

  

Buna karĢılık özellikle 1956 yılında kazanılan bağımsızlık sonrası 

dönemde toplum içerisinde ciddi bir Ģekilde seküler Arap milliyetçiliği baĢat 

konuma yükselmiĢtir. Yine bu seküler milliyetçi anlayıĢın beslendiği en önemli 

ideolojik dayanak, Mısır‟da Nasır‟ın da etkisi ile sosyalist düĢünce yapısı 

olmuĢtur. Bu yapı ciddi bir Ģekilde mevcut monarĢinin toplum içerisinde 

meĢruiyetinin sorgulanmasına ve yitirilmesine yol açar hale gelmiĢtir. Bu 

noktadan sonra yönetim, kendi iktidarını sorgulamayan ve ulü'l emre itaat 

etmeyi farz gösteren dini akımların faaliyetlerine göz yummuĢtur. Bu sebeple 

Fas toplumu içerisinde ilk dikkat çeken isim Muhammed Takyi‟d-Dîn el-Hilâlî 

olmuĢtur.
18

  

                                                           

14  Mohamed Abed Al-Jabri, Democracy Human Rights and Law in Islamic Thought, London: 

I.B.Tauris, 2009, s. 67. 
15 Akgün ve BozbaĢ, “Arap Dünyasında Siyasi Selefizm”. 
16 El-HanâĢî, „A., „et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, s.1049. 
17 Diyâb, Es-Selefiyyûn ve’s-Siyâset, ss. 160-65. 
18 Diyâb, Es-Selefiyyûn ve’s-Siyâset, s.170. 
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Ömrünün neredeyse tamamını Ġslam dünyasında yaptığı seyahatler ve 

değiĢik yerlerde aldığı islami eğitimler ile geçirmiĢtir. 1893 yılında doğan 

Hilâlî, Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak‟ta Ġslami tedrisattan geçmiĢtir. 

Tüm bu eğitimleri sonrasında ilmi Selefilik olarak nitelendirebileceğimiz 

Selefiliğin ana akımından etkilenmiĢ olarak Fas‟a geri dönmüĢtür. 1971 yılında 

ilk Selefi yayınevini açmıĢ ve Suudi Arabistan‟a öğrenci yollayarak Selefi 

düĢüncenin Fas‟ta yayılmasını hızlandırmıĢtır. Özellikle belli bir dönemden 

sonra devlet desteğinin de ortaya çıkması Selefiliğin yayılmasına vesile 

olmuĢtur.
19

 Bu durum aslında soğuk savaĢ dönemi düĢünüldüğünde küresel 

güçlerin politikalarına yakın ve anlaĢılabilir bir Ģekilde yürümüĢtür. Komünist 

bloka karĢı Müslüman Coğrafyada bulunan ve mevcut rejimlerle sorunu 

olmayan dini gruplar desteklenerek komünist ideolojiye karĢı toplumsal bir 

direnç ve siyasi denge oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Yine bir diğer Selefi ekol, ġeyh Muhammed Abdu‟r-Rahman el-

Mağrâvî
20

 tarafından kurulmuĢ ve Fas coğrafyasında taban bulmuĢtur. Ġlmi 

Selefilikten etkilenen ve bunun Fas‟taki temsilcilerinden birisi olan el-Mağrâvî, 

iktidar ile yakın ve iyi iliĢkiler içerisinde olması ile tanınmıĢtır. Mağrâvî, 1975 

yılında kurduğu okullar aracılığı ile toplum içerisinde Kur‟an ve sünnet 

eğitiminin yayılması için ciddi çalıĢmalar yürütmüĢtür. Yine bu okulların 

kurulmasında ciddi bir Ģekilde Suudi Arabistan‟dan alınan maddi yardımların 

etkisi bilinmektedir. Devletin kurulan bu okullar ve dernekler aracılığı ile 

toplum içerisindeki her türlü akımdan radikaller ile mücadele etme amacı ilmi 

Selefiliğin toplum içerisinde taban tutmasında önemli etken olmuĢtur. Özellikle 

Ģiddet eğilimli Selefi grupları fikri olarak reddederek siyasal iktidara destek 

vermiĢlerdir.
21

 

1990‟lı yılların sonlarına kadar apolitik ve ulü'l emre itaati veren Selefi 

gruplar devlet tarafından hiçbir Ģekilde tehdit olarak algılanmadığı gibi, tersine 

desteklenmiĢtir. Buna karĢılık toplum içerisinde özellikle soğuk savaĢın sona 

ermesi, Birinci Körfez savaĢı ve Batı dünyasında belirgin bir Ģekilde 

Müslümanların ötekileĢtirilmeleri ve Batıdan baĢlayan tersine göç dalgası gibi 

sebepler Fas toplumu içerisinde kimlik tabanlı Ģiddet olaylarının artmasına 

sebep olmuĢtur. 1991 yılında Irak‟ın Kuveyt‟i iĢgal etmesi önceleri Suudi 

Arabistan‟da ortaya çıkan ve daha sonra Ġslam dünyasına yayılan Ģiddet 

eğilimli Selefi gruplardan Fas da nasibini almıĢtır. Özellikle 1990‟lı yıllar 

sonrasında Suudi Arabistan‟dan eğitim alarak Fas‟a dönen Selefi eğilimli 

                                                           

19 Lauzière, The Making of Salafism, s. 50 ve s.114; Diyâb, Es-Selefiyyûn ve’siyaset, s. 171. 
20 1948 yılında doğmuĢ Faslı bir âlimdir. Kendi ülkesinde Hilâlî‟den eğitimler alan bu aim daha 

sonra Suudi Arabistan‟da bulunan Bâz ve Albânî‟den de eğitimler almıĢtır. Akabinde yaklaĢık 30 

yıl boyunca MarakeĢ'te mescitlerde dersler vermiĢtir.  
21 El-HanâĢî, „A., ‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, s. 1052; Diyâb, Es-Selefiyyûn  

ve’siyaset, s. 171. 
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öğrenciler, 1992 yılı itibariyle farklı yapılar altında cemaatleĢmeye 

baĢlamıĢlardır.
22

 Akabinde ülke içerisinde artan bu Ģiddet olaylarına karĢın, 

devletin bu gruplara karĢı bir tavır alması ise ancak 11 Eylül saldırıları 

sonrasında gerçekleĢmiĢtir. Bu olay sonrasında Fas yönetimi ciddi bir Ģekilde 

Selefi gruplar üzerindeki kontrolünü arttırmıĢtır. Bununla birlikte bu baskı 

2003 ve 2007 yıllarında Kazablanka‟da iki farklı terör saldırısına sebep 

olmuĢtur. Bu olaylar sonrasında ise saldırganların içinden çıktığı Selefi gruplar 

ciddi bir hükümet baskısıyla karĢı karĢıya kalmıĢlardır.
23

  

ġiddet eğilimli bu grupları tanımlamak için Fas‟ta Selefiyetü’l-Ğulât 

kavramı kullanılmıĢtır. Özellikle bu grupları fikri olarak etrafında toplayan ve 

onların ideolojik bir tabana yaslanmasına vesile olan en önemli ideolog 

Muhammed el-Fîzâzî‟dir.
24

 Ġran devriminin üslubunu benimseyen bu anlayıĢ 

kısa sürede Fas‟ta bulunan ve Ģiddet eğilimli Selefileri kendi etrafında 

toplamayı baĢarmıĢtır.
25

 Bu çerçeveden, Fas‟ın toplumsal ve siyasal yapısı 

dikkate alındığı takdirde Arap Baharına geçen süreç içerisinde Selefi eğilime 

sahip iki farklı akımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi Kur‟an ve 

sünnet eğitimi üzerinden kurulmuĢ olan ve yürütülen faaliyetleri kapsayan 

kurumlardır. Bu kurumların en önemli özellikleri Ģiddete karĢı olmaları ve 

sürekli olarak ulü'l emre itaati vaaz etmeleridir. Ġkinci grup ise küresel güçleri 

ve onların kendi ülkelerindeki „uĢaklığını‟ yapan siyasileri kâfir ilan ederek 

veya ötekileĢtirerek silahlı mücadelenin tek meĢru mücadele yolu olduğunu 

söyleyenlerden oluĢmaktadır. Bu her iki grubun da önemli bir ortak noktası ise, 

siyasete ve demokratik seçimlere katılmanın haram olduğu konusunda müttefik 

olmalarından kaynaklanmaktadır.  

Arap baharı olarak adlandırılan süreçte Fas, Tunus ve Mısır gibi bir 

takım kitlesel gösterilere sahne olup rejim çöküĢünü yaĢamamıĢtır. Fakat 

aĢağıdan gelen reform baskılarına kulak vererek siyasal sistem içerisinde bir 

takım değiĢikliklere gitmiĢtir. Ġlk yapılan değiĢikliklerden birisi de yasaklı olan 

bir takım Ġslami partilerin 2012 yılı içerisinde legalize edilmesi olmuĢtur. Selefi 

ġeyhlerden terör olaylarından dolayı hapse atılmıĢ olanlar serbest bırakılmıĢtır. 

Bununla birlikte partileĢme ve siyasete girme noktasında Fas‟taki Selefi partiler 

                                                           

22 Diyâb, Es-Selefiyyûn ve’siyaset, s. 174. 
23Ferdinand Eible ve Dörthe Engelcke, “Islamisten und der „Arabische Frühling‟ in Morokko: 

Der Kontinuitaet Verschrieben?”, Sigrid Faath (Ed.), Islamische Akteure in Nordafrika, Konrad-

Adenauer Stiftung, 2012, s. 119. 
24 1949 yılında Fas‟ta doğan ġeyh Fîzâzî 1975 yılında kadar ilim ile pek uğraĢmamıĢtır. Fakat bu 

tarihten sonra Hilâlî‟nin rahlesinden geçerek Fas‟ta ders verir konuma gelmiĢtir. Bununla birlikte 

2003 yılında ki patlamalardan sorumlu tutularak hapse atılmıĢ ve  Arap Baharı süresinde serbest 

bırakılan kiĢilerden olmuĢtur. 11 Eylül saldırılarındaki pilotlardan üçünün yine Fîzâzî‟nin 

Hamburg‟da derslerini alan kiĢilerden olduğu bilinmektedir. 
25 Diyâb, Es-Selefiyyûn ve’siyaset, s. 180. 
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Mısır ve Tunus‟a kıyasla daha farklı bir yol izlemiĢlerdir. Fas‟taki Selefi 

gruplar özellikle partileĢmeyi parlamentoda temsil olarak değil, halka legal bir 

ortamda ve organize bir Ģekilde ulaĢmanın aracı olarak değerlendirmiĢlerdir. 

Bu durum aslında Arap Baharı gibi tabandan tavana geliĢen bir takım olaylar 

silsilesinde, Fas‟ta yukarıdan aĢağıya bahĢedilmiĢ bazı düzenlemeler 

sonrasında kendi payına düĢene razı olma durumu olarak değerlendirilebilir.
26

 

 

Cezayir’de Selefilik 
Cezayir tarih boyunca Sufi tarikatların çok etkin olduğu bir coğrafya 

olarak dikkat çekmiĢ ve bu sebeple asırlar boyunca Selefi akımın yer 

edinemediği bölge olarak öne çıkmıĢtır. Özellikle 19. Yüzyılda ortaya çıkmıĢ 

olan Darkaviyye teĢkilatı bu anlamda son dönemlerdeki en önemli Sufi 

tarikatlardan birisidir. Buna karĢılık Cezayir‟de Selefi hareketlerden 

bahsederken Cezayir‟in sömürgeciler tarafından iĢgal edilmesi bir dönüm 

noktasıdır. Anti-kolonyal direniĢ ortamında toplumda Selefi akımların yavaĢ 

yavaĢ yayılmaya baĢladığı görülür. Bu çerçevede Cezayir‟de Selefi hareketin 

inĢası ve yayılıĢı anlamında ilk akla gelen isim Abdu‟l-Hamid bin Bâdîs‟tir.
27

 

1940 yılında ölen bu mütefekkir Cezayirli kimliğinin ne olduğunu açıklarken 

özellikle Ġslami unsurları ön plana çıkartan bir anlayıĢa sahip olmuĢtur. Bâdîs, 

Cezayir‟de Selefi öğretileri yaymak için mücadele etmiĢ ve toplumu bidatlara 

dayalı sufi anlayıĢtan arındırmak için mücadele etmiĢtir. Yine sömürgeci güçler 

ile mücadele anlamında topluma manevi güç sağlamak için 1931 yılında 

Cezayirli Müslüman  limler Birliği'ni kurarak iĢgale karĢı direnmiĢtir 

(Cem„iyyetü‟l-„Ulemâ‟i‟l-Müslimîni‟l-Cezâirîn) kurmuĢtur.
28

  

Cezayir‟de Selefi hareket için bir baĢlangıç dönemi tespit edilecekse 

eğer, Müslüman  limler Birliği‟nin kuruluĢu en uygun bir dönüm noktası 

olarak kabul edilebilir. Zira bu birlik iĢgal altında bulunan bu coğrafyada 

özellikle Sufi tarikatların pozisyonunu ve ritüellerini eleĢtirirken, yeni bir ıslahi 

anlayıĢ ile toplum içerisinde bir zemin yakalamaya çalıĢmıĢtır. Gerek bu birlik 

içerisinde gerekse Bâdîs‟in öğretilerinde Ġslami düĢünce yapısının Selefi bir 

                                                           

26 Eible ve Engelcke, “Islamisten und der „Arabische”, ss. 125-126; Aziz el-Kobaiti Idrissi, “The 

Political Participation of Sufi and Salafi Movements in Modern Morocco: Casablanca Terrorist 

Attack' and the 'Moroccan Spring'”, Lloyd Ridgeon (Ed.), Sufis and Salafis in the Contemporary 

Age, London: Bloomsbury Publishing, 2012, ss. 91-92; Et-Teveccühü‟l-Hizbî li‟s-Selefiyyîn fî‟l-

Mağrîb, http://carnegieendowment.org/sada/?fa=49546&lang=ar. 
27 1889 yılında doğan Cezayir‟de reformcu anlayıĢı ön plana çıkmıĢtır. Bununla birlikte Bâdîs‟in 

Selefi anlayıĢını anlamak için Afgani ve Abduh‟u iyi anlamak gerekmektedir. Onun Selefi 

anlayıĢı kesinlikle diğer cemaatleri reddeden bir anlayıĢ ile değil daha kapsayıcı ve modern 

sorunlara çözüm üzerinden değerlendirilmelidir. Ġlk dönemlerinde kendiside Ticaniyye tarikatına 

mensup olan Hamdan Lounissi‟den dersler almıĢtır.  
28 Muhammed el-Fâdîl HamâdûĢ, Es-Selefiyye fî’l-Cezâir: Mâdî, Hâdir ve Müstakbel „Akîde, El-

Merkezi‟l-Ġslâmi li‟d-Dirâseti‟l-Ġstrateciyye, 2015, ss. 125-132. 
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anlayıĢ ile yeniden yorumlanması göze çarpmaktadır. Fakat bu Selefi anlayıĢ 

kesinlikle ibn Teymiye ve Abdu‟l-Vahab çizgisinde değil; daha çok Abduh ve 

Afgani çizgisinde olmuĢtur. Buna karĢılık Cezayir‟in içinde bulunduğu iĢgal 

dönemi dikkate alındığında Bâdîs, 1940 yılında ölene kadar siyasi bir pozisyon 

almamıĢ ve apolitik bir yapıda faaliyetlerini sürdürmüĢtür.
29

 

Cezayir 1962 yılında bir buçuk milyon insanının Ģehit olmasına sebep 

olan bir bağımsızlık savaĢından çıkmıĢ ve bir asrı aĢkın bir süre devam eden 

Fransız iĢgalinden kurtulmuĢtur. Fakat yaĢanan bu bağımsızlık savaĢı sırasında 

bundan önce sadece ihya ve irĢad faaliyetlerinde bulunan Cezayir Selefi 

hareketi politize olmakla kalmamıĢ, bağımsızlık sonrası kurulan devlete model 

sunan bir yapı haline gelmiĢtir. Burada özellikle bağımsızlık savaĢı boyunca 

seküler milliyetçi anlayıĢla Ġslami-Selefi yapıya sahip gruplar arasında çatıĢma 

olduğunun da altının çizilmesi gerekmektedir. Hatta bu çatıĢma, seküler 

grupların 1957 yılında  limler birliğini faaliyetten men etmeye kadar varmıĢtır. 

Fakat Ġslamcıların ve Ġslami söylemin bağımsızlık savaĢı sırasında halkın 

motivasyonu ve mobilizasyonunu dini kavramlar üzerinden üretmesi, bu dini 

gruplara ve söyleme bu bağımsızlık sonrası toplum ve siyaset için bir model 

sunmaya meĢru zemin sağlamıĢtır. Buna karĢılık devletin kurulması ile birlikte 

Fransa‟nın siyasi yapısından etkilenen ve Fransız düĢünce anlayıĢının fikri 

temelleri üzerinden devleti inĢa eden ulusalcılar, seküler sosyalist bir anlayıĢla 

tüm Ġslami hareketlere karĢı savaĢ açmıĢlar ve siyasi alanda en ufak bir Ġslami 

örgütlenmeye müsaade etmemiĢlerdir.
30

  

Bununla birlikte bağımsızlık sonrası dönem çerçevesinde 

değerlendirildiğinde 1963 yılında „Abdû‟l-Latîf Sultânî
31

 ve Ahmed Sahnûn
32

 

gibi dini karaktere sahip liderlerin önderliğinde Cem„iyyetü‟-l-kayyım adı 

altında reformist Selefi anlayıĢa sahip bir cemiyet kurulmuĢtur.
33

 Bu cemiyetin 

elbette en önemli amacı halk içerisinde eğitim ve kültürel faaliyetlerini 

                                                           

29 John Ruedy, Modern Algeria: the Origins and Development of a Nation, Georgetown 

University Press, 2005, ss. 134-136 
30 El-HanâĢî, ‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, ss.1053-1056 
31 „Abdû‟l-Latîf Sultânî, 1902 yılında dünyaya gelmiĢ ve Ġslami eğitim üzerinde büyümüĢtür. 

Özellikle Cezayir‟de yürüttüğü faaliyetler gerek bağımsızlık döneminde gerekse bağımsızlık 

sonrası seküler sosyalist devlet anlaĢıyı döneminde en önemli muhalif Ġslami söylemi yürüten 

alimlerden birisi olmuĢtur. Sahip olduğu Selefi anlayıĢ daha çok reformist nitelikli olup Abduh 

ve Afgani çizgisindedir. Yine Badîs‟in kurmuĢ olduğu Müslüman Alimler cemiyetinin de 

üyesidir. 1984 yılında vefat etmiĢtir.  
32 Ahmed Sahnûn 1907 yılında dünyaya gelmiĢ ve ülkesinde Arap dili ile birlikte bir çok alimde 

akide dersleri almıĢtır. Yine bunlar ile birlikte Bedîs‟in rahlesinden geçerek Cezayirin sayılı 

alimlerinden birisi olmuĢtur. Yine Müslüman Alimler birliği cemiyetinin bir üyesi olan Sahnûn 

kayyım cemiyetininde kurucularındandır. 1989 yılında kendisi yine bir islami cemiyet kurmuĢ 

fakat iç savaĢ döneminde faaliyetlerini durdumuĢtur.  2003 yılında ise vefat etmiĢtir.  
33 El-HâĢimî et-Tîcânî Cem„iyyetü‟-l-kayyım: Kıssatu evvel hareketü‟l-Ġslâmiyye ba‟de‟l-Ġstiklâl 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/159516.html. 
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yürütmek olmuĢtur. Bu cemiyetin en önemli mekânları ve faaliyet alanları 

olarak camilerin ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu camiler arasında en 

meĢhurları Selahaddin Eyyûbî ve Seyyid Ramazâni‟dir. Cemiyetin yürüttüğü 

bu eğitim faaliyetlerine ilaveten bağımsızlık sonrasında Cezayir hükümeti 

toplum içerisinde ulus devlet inĢası adına Arap dilini, edebiyatını ve kültürünü 

yayma politikaları izlemiĢtir. Bu amaçla özellikle Suriye ve Mısır‟dan önemli 

sayıda Arapça öğretmeni Cezayir‟e gelerek burada dil eğitimi vermiĢtir. Bunlar 

arasında elbette bazı Ġslami hassasiyete sahip öğretmenlerin de gelmesi ülke 

içerisinde Ġslami akımları güçlendiren etkiye sahip olmuĢtur. Özellikle 1966 

yılında idam edilen Seyyid Kutub‟un rahle-i tedrisinden geçmiĢ olan veya onun 

fikirlerinden etkilenmiĢ olan kiĢilerin Cezayir‟e kaçmaları/gelmeleri ve orada 

irĢat faaliyetlerinde bulunmaları günümüz Cezayir‟inde bulunan politik 

Selefiliğin ortaya çıkmasının ilk adımları olmuĢtur.
34

  

Seyyid Kutub‟un idamı bölge ülkeleri açısından yeni bir dönemi de 

baĢlatmıĢtır. Özellikle kendisi de sosyalist Arap milliyetçiliği üzerinden ulus 

devlet inĢa etmeye çalıĢan Bin Belat ile Mısır devlet baĢkanı Cemal 

Abdunnasır arasında varılan mutabakat sonucu Kayyım cemiyeti de 1966 

yılında lağvedilmiĢtir. Bundan sonra özellikle Selefi hareketlerin yayılması 

açısından farklı sebeplerden bahsetmek mümkündür. Öncelikle ilmi Selefilik 

olarak değerlendirebileceğimiz düĢünce akımı kitaplar ve camilerdeki gayri 

resmi sohbet halkaları aracılığı ile yayılmıĢtır. Bununla birlikte 1970‟li yıllarda 

Albani ve Baz gibi selefi âlimlerin kitapları toplum içerisinde ciddi rağbet 

görmüĢtür. Kayyım cemiyetinin kapatılmasından sonra camiler ve üniversiteler 

Ġslami eğitimin ve ihya hareketinin merkezi konumuna gelmiĢtir. Burada iki 

isim ön plana çıkmaktadır. Birincisi Abdullatif Sultânî ve diğeri de Seyyid Alî 

bin Hâc‟dır.
35

 Bu iki Selefi âlim de o dönemde özellikle Arap dünyasında 

yayılmaya baĢlayan sosyalizm fikrine karĢı bir mücadele yürütmüĢlerdir.
36

 Bu 

durum aslında bölgedeki Arap ülkelerinde yayılmakta olan Seküler Sosyalist 

Arap milliyetçiliği dalgasını kendisi için bir tehdit olarak değerlendiren Suudi 

Arabistan‟ının yine bölge ülkelerinde var olan ekonomik zayıflıkları kullanarak 

buralara öğrenciler ve ġeyhler üzerinden ideoloji ihracı çabalarının sonucu 

olarak değerlendirilebilir.  

                                                           

34 Tarık Bûsâha, „An  sâri‟l-Hareketi‟l-Ġslâmiyye fî Cezâir (1): mine‟l-Kayyımi‟d-Diniyye ilâ‟s-

Siyâse. http://www.metransparent.net/spip.php?article5408. 
35 Seyyid Alî bin Hâc 1956 yılında cezayirde dünyaya gelmiĢtir. Kendisi doğumundan sonra 

uzun yıllar Tunus‟ta yaĢamıĢ ve ancak bağımsızlık sonrası ülkesine dönmüĢtür. Üniversitede 

Arap dili üzerine aldığı akademik eğitimlerin yanı sıra yine Müslüman Alimler Birliği 

üyelerinden fıkıh dersleri aldığı bilinmektedir. Yine çok partili hayata geçildiği 1989 yılında 

Cezayir kurutuluĢ cephesinde siyasete giren Hâc 1991 yılında seçimlerin iptali ile tutuklanmıĢ ve 

iç savaĢ boyunca hapiste kalmıĢtır. 2003 yılında serbest bırakılan Hâc halen siyasal Ġslam çatısı 

altında faaliyetlerini sürdürmektedir.  
36 El-HanâĢî, „A., ‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, s.1055. 
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1980‟li yıllarda Cezayir‟de siyasal Ģiddet eğilimi olan Selefi grupların 

ortaya çıktığı ve güçlenmeye baĢladığı görülmüĢtür. Özellikle 1978 yılında 

Huvâdî Bûmedyan‟ın ölmesi ve 1979 yılında yerine geçen EĢ-ġâzlî bin 

Cedîd‟in liberal politikalar benimsemesi öncelikle siyaset ile eklemlenmek 

isteyen Selefi gruplara bir hareket alanı yaratmıĢtır. Bunun en temel sebebi 

olarak önceki dönemlerde ciddi bir toplumsal taban yakalayan sosyalist 

düĢünce yapısına karĢı mücadele etmek adına yeni liberal yönetim anlayıĢı, 

Ġslamcıları kendilerine müttefik olarak seçmiĢlerdir. Bu durum özellikle ülke 

içerisinde var olan ve politik Selefiler olarak adlandırabileceğimiz grupların 

uzun vadede güçlenmesi anlamında bir baĢlangıç noktası teĢkil etmiĢtir.
37

  

ġiddet eğilimli Selefilik kategorisinde değerlendirilebilecek gruplar da 

yine bu dönemlerde yaĢanan bir takım bölgesel ve uluslararası olayın ardından 

güçlenmeye baĢlamıĢtır. 1979 yılında Mısır ile Ġsrail arasında imzalanan Kamp 

David antlaĢması bölgedeki ve Cezayir‟deki Ġslami cemaatler arasında infial 

yaratmıĢtır. Yine Suudi Arabistan‟da 1981 yılında ortaya çıkan ve önce kendi 

ülkesini sonra ise diğer Ġslam ülkelerini Batı yandaĢlığı ile suçlayan 

Cüheyma‟nın kıyam hareketi (Bkz. Büyükkara, 2004) diğer Ġslam ülkelerinde 

de ciddi bir karĢılık bulmuĢtur. Küresel ölçekli olaylar açısından 

değerlendirildiğinde Ġran devrimi baĢat bir rol oynamaktadır. Ġran ġahının 

Batılı yetkililerle fazlaca içli dıĢlı olmasını eleĢtiren bir hareketin Ġslam 

devrimini yapması Ġslam coğrafyasının neredeyse tamamında ciddi bir etki 

yaratmıĢtır. Akabinde Tüm Müslüman ülkelerde benzer siyasi hareketlerin 

doğmasına sebep olmuĢtur. ġiddet eğilimli Selefiliğe ortam yaratan bir diğer 

küresel olay ise Sovyetlerin Afganistan‟ı iĢgali ve mücahitlerin ortaya çıkması 

olarak kabul edilmektedir.
38

  

Ülkede izlenen liberal siyaset, 1989 yılında çıkarılan Cezayir anayasası 

ile yazıya dökülmüĢ ve var olan hemen tüm siyasi grupların partileĢmesine 

müsaade edilmiĢtir. Cezayir‟de gerek selefi ve gerekse Müslüman 

KardeĢlerden bazı grupları içinde barındıran Ġslami gruplar bir araya gelerek 

Ġslami kurtuluĢ cephesini (el-Cebhetü‟l-Ġslâmiyyeti‟l-Ġnkâz) kurmuĢlardır. 

Kurulan bu ittifak 1991 yılında yapılan seçimlere girerek % 48‟lik bir oy oranı 

ile birinci parti olarak çıkmıĢtır. Ġslam aleminde belki de ilk kez özgür ve adil 

seçimlerin ardından Ġslamcı bir parti böylesi yüksek bir oy oranı ile iktidar 

olmaya yaklaĢmıĢtır. Fakat sonuç, askeri darbe ile indirilen bir hükümet ve 

akabinde dokuz yıl boyunca 100 binden fazla kiĢinin öleceği bir iç savaĢ olarak 

tecelli etmiĢtir.
39

 

                                                           

37 ReĢîd Tilmisânî, El-Cezâir fî ahd Bûtfalika Evrâki Kârnîğî. Beyrût: Merkezi Kârnîğî li‟Ģ-

ġarki‟l-Avsat, 2008, ss. 2-5. 
38 El-HanâĢî, „A., ‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, s.1056. 
39 El-Cebhetü‟l-Ġslâmiyyeti‟l-Ġnkâz,  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/10/28/. 
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Ġç savaĢın 2002 yılında bitmesinin ardından ülke içerisinde Selefi 

hareketler açısından iki farklı temayül ortaya çıkmıĢtır. Birincisi rejimle 

sıkıntısı olmayan ve ona tehdit oluĢturmayan ilmi Selefi gruplar ve ikincisi ise 

yine rejime karĢı mücadele veren siyasi ve Ģiddet eğilimli Selefi gruplar 

olmuĢtur. Ġlmi Selefi gruplar Cezayir‟de genel anlamda es-Selefiyye’l-

Medresiyye olarak isimlendirilmiĢler ve daha çok ilmi iĢlerle meĢgul 

olmuĢlardır. Bu gruplar siyaseti demokrasiyi ve parlamenter sistemi Batılı 

bidatler olarak değerlendirip reddetmelerine rağmen bunlara karĢın siyasal bir 

eylemin içerisinde yer almayı da tasvip etmemiĢlerdir. Özellikle diğer Ġslami 

cemaatler arasında ortaya çıkan çatıĢma ortamında bu gruplar kendilerine ciddi 

bir etki alanı yaratmıĢtır. Zaten on yıla yakın süren bir iç savaĢın ardından 

Ģiddete bulaĢan Selefi Ġslamcılar için önlerinde çok fazla bir tercih hakkı 

bulunmamıĢtır. Ya kendi düĢüncelerine yakın ilmi Selefilere katılma ve 

partileĢmekten vazgeçme ya da yeni seküler devlet anlayıĢı ile iliĢkileri 

tamamen kesip Ģiddet eylemlerine devam etme ikileminde kalmıĢlardır.
40

  

Cezayir‟de 2000‟li yıllara girilirken ilmi Selefiliğin etkin olduğu ve bu 

Selefilerin gerek mescitlerde ve gerekse üniversitelerde eğitim ve ihya 

faaliyetlerine katıldıkları bilinmektedir. Buna karĢılık yerel düzeyde Ģiddet 

eylemlerine meyilli Selefi grupların oldukça zayıfladıkları görülmüĢtür. Fakat 

el-Kaide örgütünün yerel düzeyde yapılan bir takım eylemleri üstlendiği ve 

Cezayirli gençler üzerinde etkin olduğu bilinmektedir. El-Kaidenin özellikle 

Cezayirli gençler üzerinde Araplık üzerinden değil de Endülüs‟ün yeniden 

inĢası ve 132 yıllık Fransız iĢgalinin intikamı ve rövanĢının alınması gibi 

argümanlar üzerinden etkinlik kazandığı gözlemlenmiĢtir.
41

  

Buna karĢılık yine son yıllarda devlet ilmi Selefiliği hem kendi 

meĢruiyetini sağlamlaĢtırmak ve hem de Ģiddet eğilimli örgütler ile mücadele 

edebilmek adına sürekli olarak gündemde tutmaktadır. Televizyonlarda ve 

radyolarda özellikle bu anlamda vaazlar veren Ģeyhlerin vaazlarının 

yayınlanması desteklenmiĢtir. Bu açıdan ön plana çıkan en önemli Ģeyh 

Abdu‟l-Melik Ramazanî
42

 olarak dikkat çekmektedir. Burada önemli bir nokta 

ise Cezayir hükümetinin Ģiddet eğilimli Ġslami gruplara karĢı mücadelede 

baĢarısız olması sebebi ile ilmi Selefiliğin faaliyetlerine göz yumduğu 

gerçeğidir. Reel siyaset açısından ilmi Selefi gruplar gerek toplumsal taban 

                                                           

40 Isabella Warenfels, “Algeriens Islamische Akteure: Trittbretfahrer des „Arabischen Frühlings‟ 

mit Bescheidenem Erfolg”. Sigrid Faath (Ed.), Islamische Akteure in Nordafrika, Konrad-

Adenauer Stiftung, 2012,  ss. 57-59. 
41 Amel Boubekeur, A. “Salafism and Radical Politics in Postconflict Algeria”, Carnegie Papers, 

Beirut: Carnegie Middle East Center, 2008, s.16; El-HanâĢî, „A., ‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-

Medresiyye, s. 1056. 
42 Abdu‟l-Melik Ramazanî 1961 yılında Cezayir‟de dünyaya gelmiĢtir. Özellikle Suudi 

Arabistan‟da geçtiği tedrisattan sonra ülkesine dönerek burada insanlara Kur‟an ve sünnet 

eğitimi konusunda ün kazanmıĢtır.  
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itibari ile diğer Ġslami gruplardan daha güçlü olmaları ve gerekse Suudi 

Arabistan ile olan yakın iliĢkileri sebebi ile siyasal iktidar açısından ciddi bir 

tehdit olarak kabul edilmektedir. Fakat bu grupların apolitik yapısı ve Ģiddet 

eğilimli gruplar ile olan mücadelesi siyasal otoritenin bunların faaliyetlerine 

göz yummasına sebep olmuĢtur.  

Arap Baharı açısından değerlendirildiğinde aslında Cezayir, Kuzey 

Afrika veya daha özelde Tunus ve Fas gibi diğer Mağrib ülkelerine kıyasla 

daha farklı bir tepki ortaya koymuĢtur. Öncelikle siyasal Ġslam Fas ve Tunus‟un 

aksine, Cezayir‟de Müslüman KardeĢler tarafından değil, Selefiler tarafından 

domine edilmektedir. Arap Baharı baĢladığı zaman belki de birçok Cezayirlide 

de diğer ülkelerde olduğu gibi bir rejim değiĢikliği arzusu ve isteği uyanmıĢ 

olduğu düĢünülebilir. Fakat geçmiĢ siyasi tecrübeler ve acılar bu arzu ve isteğin 

sokaklarda eyleme dönüĢmesine müsaade etmemiĢtir. Filvaki siyasal iktidar da 

ülkede herhangi bir Ġslami inisiyatifin doğmaması için yaĢanan olayları bölgede 

kaçınılması gereken bir Ġslamcı dalga olarak göstermiĢtir. Zira yöneticiler bu 

dalgaya katılanların ya Libya gibi dıĢ müdahaleye maruz kalacağını ya da 132 

yıllık sömürge dönemlerine atıfla iĢgale maruz kalınacağına vurgu 

yapmıĢlardır. Yine Suriye ve Yemen‟deki silahlı çatıĢmaları kendi yakın 

tarihindeki iç savaĢa ile iliĢkilendirerek halkın toplumsal hafızasına atıflar 

yapılmıĢtır.
43

  

 

Tunus 
Mağrib ülkeleri arasında Selefiliğin en ilginç tarihi Tunus‟ta 

bulunmaktadır. Özellikle bağımsızlığını kazandığı 1956 yılı itibari ile 

benimsediği katı laik politikalar nedeniyle dini akımların örgütlenmesine 

müsaade edilmemiĢ olmasına rağmen, Arap Baharı sonrası bu ülkede ortaya 

çıkan Selefi cemaatler toplumda bir Ģok etkisi yaĢatmıĢtır. Tunus‟ta Selefi 

hareketlerin tarihi geliĢimi incelendiğinde bölge ülkeleri arasında en geç 

oluĢumun sağlandığı ülke olarak göze çarpmaktadır. Bunun ardında farklı 

sebepler olsa da, en önemli neden olarak devletin küçüklüğü ve bu yüzden 

merkezi otorite tarafından kontrol edilebilir bir coğrafya olması yatmaktadır.  

Tunus‟ta Selefiliğin baĢlangıcını bölgesel ve küresel Ģartlardan 

bağımsız düĢünmek imkânsızdır. Mağrib ülkeleri özelinde konuyu 

değerlendirdiğimizde Tunus Selefilerinin ortaya çıkıĢı aslında ne Fas ne de 

Cezayir ile bir benzerlik göstermektedir. Öncelikle Tunus yaĢadığı iĢgal ve 

sömürgecilik geçmiĢi ile bu iki ülkeyle benzerlik gösterse de sömürgecilikten 

kurtulma Ģekli bu iki ülkeye benzememektedir. Cezayir uzun soluklu bir 

bağımsızlık savaĢı ile özgürlüğüne kavuĢurken, Tunus‟ta yaĢanan yerel bir 

                                                           

43 Anouar Boukhars, “Quietist and Firebrand Salafism in Algeria”, 

http://carnegieendowment.org/2015/11/24/quietist-and-firebrand-salafism-in-algeria/im9b. 
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takım ufak çaplı çatıĢmalar hariç ciddi bir çatıĢmanın yaĢandığını söylemek 

zordur. Bunun yerine Tunus, dönemin kanaat önderlerinin bölgesel ve küresel 

Ģartlar içerisinde gerçekleĢtirdikleri siyasi pazarlıklar sonucu bağımsızlığını 

kazanmıĢtır. Bu anlamda öne çıkan en önemli isim dönemin Düstur Partisi 

lideri ve bağımsızlık sonrası ilk cumhurbaĢkanı olan Burgiba olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

KuruluĢundan geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğine kadar Tunus‟ta 

izlenen katı laik politikalar dini içerikli partilerin veya cemaatlerin faaliyetlerde 

bulunmasına engel olmuĢtur. Buna karĢılık özellikle 1980‟li yıllar ile birlikte 

Ġslam âleminde Ġran ve Afganistan savaĢı ile ortaya çıkan silahla Cihad 

düĢüncesi tüm Ġslam âleminde olduğu gibi Tunus toplumu üzerinde de etkili 

olmuĢtur. Ġkinci olarak bahsedebileceğimiz bir diğer önemli olay ise aslında 

medya devriminin Tunus toplumu üzerindeki etkisidir. Diğer ülkelerde de bu 

durum bir etki aracı olarak değerlendirmek mümkünse de Tunus gibi baskının 

ve devlet otoritesinin baĢatlığı göz önüne alındığında internet ve uydu kanalları 

Tunus toplumuna farklı fikirleri yayma anlamında alternatif bir kamusal alan 

yarattığını iddia edebiliriz.
44

  

Bu anlamda ilk Ġslami örgütlenme 1980‟li yılların baĢında Ġslami 

yöneliĢ hareketi (Hareketü‟l-Ġtticâhi‟l-Ġslamî) adı ile ortaya çıkmıĢtır. Bu 

hareketin Müslüman KardeĢler uzantısı veya etkisinde olmasına karĢılık, Selefi 

eğilimli ilk örgütlenme ise 1986 yılında Cezayir‟deki Ġslami kurtuluĢ cephesi 

örneğinden etkilenerek ortaya çıkan Tunus Ġslami Cephe (Cebhetü‟l-Ġslamiyye 

Tunisiyye) olmuĢtur (El-HannâĢî, 2013: s.1057). Küresel ve bölgesel ölçekli 

etkilere karĢı 20. Yüzyılın sonlarından itibaren ulusal düzeyde iki önemli olay 

ciddi bir Ģekilde Selefiliğin düĢünsel ve örgütsel olarak bu ülkede var 

olmasında önemli rol oynamıĢtır. Bunlardan birincisi, ülke içerisinden Suudi 

Arabistan‟a doğru yaĢanan iĢçi göçü vesilesiyle ciddi bir oranda Suudi 

Arabistan‟da Tunuslu göçmen nüfusu oluĢmuĢ ve bunların ülkeye seyahatleri 

veya belli bir süre sonra dönüĢleri Selefiliği ülkeye taĢımıĢtır. Suud‟dan taĢınan 

bu ilmi Selefiliğe karĢın, 1979 sonrasında Afgan direniĢine katılmak üzere bu 

ülkeye giden Tunusluların geri dönüĢleri ile de Ģiddet eğilimli Selefiliğin 

Tunus‟a taĢındığı söylenebilir.
45

 

1980‟li yıllar boyunca Selefi hareketin varlığına karĢın, herhangi bir 

etkinliğinden söz etmemiz zordur. Özellikle Tunus‟ta seküler hayat anlayıĢının 

varlığı ve baĢatlığı, burada daha mutedil bir Ġslam anlayıĢının güçlenmesine 

zemin hazırlamıĢtır. Bu toplumsal ve siyasal yapı aynı zamanda Selefilik gibi 

                                                           

44 Riyâd EĢ-ġa„îbî, “Es-Selefiyye fî Tunîs: Muhâdu‟t-Tahavvul‟. BeĢîr Musâ Nâfi‟ ”, „Ġzze‟d-Dîn 

„Abdu‟l-Mûlî ve el-Huvâs takya (Ed.),  Ez-Zâhiretü’s-Selefiyye: et-Taaddudiyyetü’t-tanzimiyye 

ve’s-siyaset, Ed-Dûha: Merkezi‟l-Cezîre li‟d-Dirâset, ss. 223-225. 
45 Riyâd EĢ-ġa„îbî, “El-„Unfu‟s-Selefî fî Tunîs: el-Vâkia‟ ve‟l-Hiyârât”, Ed-Dûha: Merkezi’l-

Cezîre li’d-Dirâset, 2012,  s. 2. 
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içinde tepkisellik barındıran bir anlayıĢın geliĢmesine ve güçlü bir toplumsal 

taban kazanmasına çok fazla olanak tanımamıĢtır. Buna karĢılık 90‟lı yıllar ile 

birlikte Tunus‟ta ciddi bir Ģekilde dini eğitim amacıyla Suudi Arabistan‟a göç 

baĢlamıĢtır. 1980‟lerdeki iĢçi göçlerinin ardından, 90‟lı yıllardaki öğrenim 

seyahatleri de ikinci bir toplumsal hareketliliğe sebep olmuĢtur. Burada uzun 

yıllardır sahip olunan laik yapı sebebiyle topluma nüfuz edecek fukahanın 

yetiĢmemiĢ olması gençlerde ilmi bir arayıĢa sebep olmuĢ ve çözüm olarak da 

Suudun verdiği eğitim bursları ortaya çıkmıĢtır. Suud‟da eğitim alarak ülkeye 

dönen öğrenciler ciddi bir Ģekilde camilerde ve yeni medya araçları üzerinden 

gerçekleĢtirdikleri sohbetlerle toplumsal taban yakaladığı gözlenmiĢtir.
46

 

1990‟lı yıllarda yaĢanan bu Selefiliğin toplumsal taban yakalaması 

durumu 21. Yüzyıl ile birlikte artık çok belirgin bir hale gelmeye baĢlamıĢtır. 

Burada en önemli iĢaret ise Tunusluların kılık kıyafetlerinde yaĢanan değiĢim 

ve dönüĢümdür. Daha kadınların giydiği nikab sokaklarda görünür değilken bir 

anda hızla artmaya baĢlaması ve Suudi tarzda gömleklerin (sevb) erkekler 

üzerinde yaygınlaĢması bunun en önemli göstergesi olmuĢtur. Hatta öyle ki 

2008 yılında din iĢleri bakanlığı bir genelge yayınlayarak Ġslam‟daki tesettürün 

ve kılık kıyafetin gerçek ölçülerini izah etmiĢ ve kendi tanımını topluma 

dayatmaya çalıĢmıĢtır. Yeni ortaya çıkan nikab ve sevbleri ise dıĢarıdan 

topluma ithal edilmiĢ birer unsur (ez-Zavâhiri‟d-Dahayle) olarak 

değerlendirerek reddetmiĢtir.
47

  

Ġlmi Selefilik hareketinin Tunus‟taki en önemli önderleri olarak ġeyh 

BeĢîr bin Hasan ve Kemâl Marzûkî gösterilmektedir. Bu iki dini liderin (Ģeyh) 

en önemli özelliklerinin baĢında ikisinin de çok genç olması ve eğitimlerini 

Suudi Arabistan‟da bitirerek oradaki hocalardan aldıkları icazetler ile Tunus‟ta 

meĢhur olmaları gelmektedir. Ġki Ģeyh de tamamen ilmi konular ile meĢgul 

olurken, siyasi konulara girmemekte ve apolitik bir tutum sergilemektedirler. 

Yine konu siyasi iktidarı veya hükümeti eleĢtirmeye geldiğinde bunda uzak 

durmaktadırlar. Hatta Siyasi otoriteye karĢı bir duruĢ söz konusu olduğunda 

bunun haram olduğunu ve ulü‟l emre itaatın farz olduğunu tavsiye 

etmektedirler.
48

 Bu iki Selefi Ģeyhin diğer Mağrib ülkeleriyle mukayese 

edildiği zaman uydu kanalları
49

 üzerinden ve internette çok daha fazla aktif 

oldukları gözlenmektedir. Her iki Ģeyhin de kendilerine ait Facebook
50

 

kanalları olduğu gibi, bunlar sürekli olarak güncellenmektedir.  

                                                           

46 ’Mehdî bin Yusuf, Sufyan bin Suğayyar, Es-Selefiyye fî Tunîs: el-Vâkia’ ve âfâku’t-Tatavvur, 

ss. 18-27; EĢ-ġa„îbî, R., ‘Es-Selefiyye fî Tunîs, s. 228. 
47 Yusuf ve Suğayyar, Es-Selefiyye fî Tunîs: el-Vâkia’, s. 21. 
48 El-HanâĢî, ‘et-Tayyaratü’s-Selefiyyeti’l-Medresiyye, s. 1058. 
49 Bu anlamda özellike zeytuna kanalı en meĢhurlarından birisidir. Bknz. 

https://www.facebook.com/zitounatv.official/. 
50 BeĢîr bin Hasan için https://www.facebook.com/Bachire.Ben.Hsan/; Kemâl Marzûkî için 
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Politik Selefilik olarak nitelendireceğimiz Selefi Hareket ise kendisine 

Tunus‟ta gerçekleĢen Yasemin devrimi sonrasında bir alan açabilmiĢtir. 

Devrilen eski rejim sonrasında yapılan ilk seçimlere Selefilerin parti olarak 

girmesine eski rejim anayasası ve kanunları müsaade etmemiĢtir. Bağımsız 

adaylar ile girdikleri ilk seçimlerden sonra iktidara gelen En-Nahda partisi 

hükümeti döneminde ise Selefi hareketin partileĢmesine müsaade edilmiĢtir. 

Buna karĢılık, Yasemin devrimi sonrasında kurulan Selefi partiler kendilerini 

en-Nahda‟nın karĢısında tanımlayarak uzun vadede Nahda hareketinin 

iktidardan çekilmesi sürecinde eski rejimin uzantısı olan aktörlerle ittifak 

yapmıĢlardır.
51

  

 

Sonuç 

Birbirine yakın üç Mağrib devletinde dahi aslında modern Selefiliğin 

birbirinden çok farklı saiklerle ve yine farklı zamanlarda ortaya çıktığı 

görülmektedir. Burada önemli bir konu aslında Selefiliğin her bir ülkenin kendi 

koĢullarına göre farklı zamanlarda mayalandığı ve toplumsal taban tuttuğu 

görülmektedir. Buna rağmen aynı coğrafyayı paylaĢan Mağrip ülkelerindeki 

Selefiliğin yayılmasında bazı ortak dinamiklerin etkisi de gözlenmektedir. 

Öncelikle Mağrib‟deki üç devlet de ikinci dünya savaĢı sonrasında anti-

sömürgeci bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulmuĢ ve ulus devlet inĢası 

süreçlerinde aynı uluslararası Ģartlarda tamamlamıĢlardır. Ancak uluslaĢma 

sürecinde siyasi sistem olarak farklı yönetimler benimsemiĢlerdir. Cezayir 

Arap sosyalizmine, Tunus daha batılı bir laik otoriter sisteme sahip olurken, 

Fas monarĢiye dayalı bir otoriter sistem benimsemiĢtir. Farklı siyasal sistemlere 

rağmen üç mağrip ülkesi de 1970‟li yıllarda yükselen Ġslami hareketler 

karĢısında kendi rejimlerine yönelik sadakati ve dolayısıyla siyasi istikrarlarını 

„ulu‟l-emre itaat farzdır‟ düsturunu savunan ilmi Selefi grupların faaliyetlerine 

göz yumarak sağlamaya çalıĢmıĢlardır. 1990‟lı yıllarda ortaya çıkan ve değiĢik 

sosyo-politik Ģartlar altında bu üç devlette de mayalanan Ģiddet eğilimli Selefi 

gruplar karĢısında da yine Suudi Arabistan‟dan beslenen ilmi Selefilik akımının 

desteğini sağlamaya yönelmiĢlerdir. Son olarak Cezayir‟in durumu bir istisna 

olmak üzere, Arap devrimleri ile ortaya çıkan Müslüman kardeĢlerin meydan 

okuması karĢısında eski rejimin aktörleri yine ilmi Selefiler ile ittifaklar 

kurarak karĢı durmuĢlardır. Bu anlamda Mısır‟da 2013 yazında Sisi‟nin ihvan 

kökenli seçilmiĢ cumhurbaĢkanı Mursi‟ye karĢı gerçekleĢtirdiği askeri darbe 

                                                                                                                                             

https://www.facebook.com/ABOU.JIHAD.KAMEL.MARZOUKI.  
51 Sigrid Faath ve Hanspeter Mattes, “Tunesiens Salafisten Ziele – Strategien – Einfluss”. Wuquf, 

Sayı 22, 2012, ss. 21-22; Dirk Axtmann, “Tunesiens Islamisten nach dem Sturz Ben Alis 

Zwischen moderater Rhetorik und radikalen Positionen”, Sigrid Faath (Ed.), Islamische Akteure 

in Nordafrika, Konrad-Adenauer Stiftung, s. 154. 
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sürecinde Nur Partisi gibi bazı Selefi gruplardan destek alması ile benzerlik 

göstermesi oldukça ilginçtir.  

Selefilik hareketi son beĢ yılın Ortadoğu‟sunda en çok konuĢulan 

geliĢmelerden birisi olarak karĢımızda durmaktadır. Ortadoğu son bir asırdır 

farklı otoriter anlayıĢlarda devletlerin domine ettiği bir coğrafya iken, bu 

rejimlere en büyük meydan okuma Müslüman KardeĢler gibi siyasi aklı ve 

stratejisi olan örgütlerden gelmiĢtir. Mağrip özelindeki bu çalıĢmamız Ģunun 

göstermiĢtir ki, Arap Devrimleri öncesinde bu otoriter rejimlerin kendilerine 

yönelik bu tür dini kökenli siyasi meydan okumaları Suudi Arabistan destekli 

ilmi Selefilik akımını rejim lehine mobilize ederek dengeleme politikası 

izlemiĢlerdir. Aksi bir durumda özellikle Kuzey Afrika bölgesinde bu meydan 

okumalar neticesinde ortaya çıkabilecek bir siyasi alternatifin baĢta Suudi 

Arabistan olmak üzere birçok Arap monarĢisini sarsabilecek ve hatta yıkımına 

sebep olabilecektir. Bu siyasi gerçeklik aslında Selefilerin Arap Baharının 

ilerleyen süreçlerinde neden Müslüman KardeĢler karĢısında eski rejim 

aktörleri ile ittifak ettiklerini de açıklamaktadır.  
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