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ÖZET
•
•

•

•
•

İslami akımlar ve cemaatler, ülkelerin güvenlik ve istikrarında yapıcı bir rol oynadıkları gibi tam tersine
toplumsal çatışmaların aktörleri ve tetikleyicileri olarak da karşımıza çıkabilmektedir.
İslami şahsiyetleri ve cemaatleri hedef alan Medhali Selefilik, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
gibi devletlerin desteğiyle her geçen gün büyüyen bir sorun olarak İslam ülkelerinin ve özellikle de Libya’nın
istikrarı için tehdit teşkil etmektedir.
Kriz bölgelerinde dengeleri değiştirmek amacıyla silahlandırılıp sahaya sürülen Medhali Selefilerin
üstlendikleri misyonun deşifre edilmesi ve argümanlarının çürütülmesi söz konusu tehdidin etkisiz hâle
getirilmesine katkıda bulunacaktır.
Suudi Arabistan’ın es-Sahve akımına karşı kullanmak üzere ürettiği ve daha sonra kullanım alanını genişlettiği
Medhali Selefiler, Yemen ve Libya örneklerinde görüldüğü gibi silahlı bir örgüte dönüşmüştür.
DEAŞ’ın bir başka versiyonuna dönüşen Medhali Selefiler, önümüzdeki süreçte dizginlenemezse büyük
ihtimalle daha başka çatışma alanlarında da Suudi Arabistan’dan gelen fetvalar doğrultusunda savaşmaya
devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Selefiler, Medhali Selefilik, Suudi Arabistan, Libya, es-Sahve Akımı, Yemen

SUMMARY
•
•

•
•
•

While Islamic movements and sects can play a constructive role in maintaining the security of a country, they
can also have major roles in causing social conflict.
Madkhali Salafism, which targets Islamic figures and sects, is a problem that grows by the day. With the
support of the United Arab Emirates and Saudi Arabia, it poses a threat to Islamic countries’, especially
Libya’s, stability.
Refuting their arguments and deciphering their mission would help to neutralize the threat posed by the
Madkhali Salafists, who are armed and employed in crisis zones to tilt the balance of power.
First employed by Saudi Arabia against the es-Sahve Movement and later expanded for further use, the
Madkhali Salafists have become a military organization, as seen in Yemen and Libya.
If the Madkhali Salafists-who have turned into another version of ISIL,- cannot be restrained in the near
future, they will very likely continue to fight in others areas of conflict, under fatwa’s issued by Saudi Arabia.
Keywords: Salafists, Madkhali Salafism, Saudi Arabia, Libya, the es-Sahve Movement, Yemen

چكیده
 می توانند عامل و مسبب،	•گروه ها و جریانهای اسالمی همانگونه كه می توانند نقشی سازنده در ثبات و امنیت كشورها ایفا کنند
.درگیریهای اجتماعی نیز باشند
 با حمایت کشورهایی مانند عربستان سعودی و،	•جریان سلفی مدخلی که شخصیتها و جوامع اسالمی را هدف قرار می دهد
.امارات متحده عربی ثبات کشورهای اسالمی و به ویژه لیبی را به طور فزاینده مورد تهدید قرار می دهد
 و همچنین رد،	•رمزگشایی از مأموریت سلفی های مدخلی که برای تغییر معادالت در مناطق بحرانی مسلح و مستقر شده اند
. به خنثی کردن تهدیدشان کمک می کند،مستدل دالیل آنها
	•عربستان سعودی سلفی های مدخلی را برای استفاده علیه جنبش صحوه (بیداری) به وجود آورد و همانطور كه در یمن و لیبی
. بعدها زمینه های استفاده از این گروه را بسط داده و آن را به یک سازمان مسلح تبدیل كرده است،دیده می شود
 احتماالً با صدور فتواها، در دوره پیش رو مهار نشوند،	•چنانچه سلفی های مدخلی که به نسخه دیگری از داعش تبدیل شده اند
.از عربستان سعودی شاهد حضور آنها در دیگر مناطق درگیری خواهیم بود
.) جنبش صحوه (بیداری، یمن، لیبی، عربستان سعودی، جریان سلفی مدخلی، سلفی ها:كلید واژه ها
3
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Giriş
İslam’ın doğuşundan günümüze İslami
akımların ve cemaatlerin Müslüman toplumlarda dinî hayata olduğu gibi sosyal ve siyasi gelişmelere de etkileri olmuştur. Söz konusu etki
bazen olumlu ve bazen de olumsuz bir şekilde
kendini göstermekle birlikte din ve siyaset ilişkilerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. İslami akımlar ve cemaatler, ülkelerin güvenlik ve
istikrarında yapıcı bir rol oynadıkları gibi tam
tersine toplumsal çatışmaların aktörleri ve tetikleyicileri olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle düşünce kodları ve söylemleri,
toplumla ve devletle ilişkileri, sosyal hayata ve
siyasete etkileri derinlemesine bir incelemeyi
gerektirmektedir.
Selefilik, İslam coğrafyasının sosyal ve inanç
yapısını şekillendiren akımlardan biridir. Çatışma bölgelerinde görülen el-Kaide ve DEAŞ
gibi terör örgütleri ayrıca Mısır’da Muhammed
Mursi’yi deviren askerî darbeye destek veren
Nur Partisi sebebiyle Selefilik üzerine birçok
çalışma yapılmıştır. Uluslararası toplum tarafından Libya’nın meşru temsilcisi kabul edilen
Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ni (UMH) devirmek için savaşan darbeci Halife Hafter’e bağlı güçlerin arasında yer alan Medhaliler, Selefi
akımlardan biridir ve oynadığı rolün daha iyi
anlaşılması için genel Selefilik çalışmalarının
ötesinde Medhali Selefilik hakkında ayrıntılı
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu
çalışmalar farklılıkların göz ardı edilmesine sebep olan yanlış genellemelerden kaçınılmasını
da sağlayacak ve daha sağlıklı analizlere zemin
teşkil edecektir.
Bu çalışmada Medhali Selefilik akımının
doğuşu ve amacı, yönetim konusundaki görüşü,
4

İslami şahsiyetlere ve cemaatlere yaklaşımı ele
alınmıştır. Çalışmada ayrıca Medhali Selefilik
ile Suudi Arabistan arasındaki ilişki, akımın
Libya’da ortaya çıkışı ve silahlı faaliyetlerde
bulunan bir örgüte dönüşümü incelenmiştir.

1. Selefilik
İslam dünyasında geçmişte ve günümüzde
etkili olan akımlardan biri de Selefilik/Selefiyye akımıdır. İlim ve fazilet açısından Müslümanların önderleri sayılan ashap ve tabiin
için kullanılan “selef” teriminden türetilmiştir
(Özervarlı, 2009, s. 399). “Selef” kelimesi ise
“öncü/geçmiş” anlamına gelir. “Falan kişinin
değerli selefi vardır.” ifadesi “Değerli geçmiş
ataları vardır.” demektir (el-Isfahani, 2012).
Selefilik ekolünün müntesipleri İslam’ın en
iyi sahabe, tabiin ve etbau’t-tabiin tarafından anlaşıldığını dolayısıyla söz konusu üç neslin örnek
alınması gerektiğini savunur ve “selef-i salihin”
olarak nitelendirilen üç neslin üstünlüğünü şu hadise dayandırır: “İnsanların en hayırlıları benim
çağımdakilerdir (ashabımdır). Sonra onlardan
sonra gelenler (tabiin) ve sonra da onlardan sonra gelenlerdir (etbau’t-tabiin).” (Buhari, Şehâdât,
9). “Selefi” adını da “selef-i salihin”in izinden
gittiklerini ifade etmek için kullanırlar.
Selefilik ekolünün günümüzde şiddet yanlısından, demokratik rejimi benimseyip parti
faaliyetlerinde bulunanlarına kadar çok çeşitli
fraksiyonları vardır. Klasik Selefilik, Cihatçı
Selefilik, es-Sahve, el-Camiyye ve Medhali Selefilik gibi isimlerle de bilinen akımların ortak
yönleri olmasına rağmen aralarında önemli düşünce ve inanç farklılıkları söz konusudur.

2. Medhali Selefilik
Selefi akımlardan el-Camiyye, Kuveyt’in
işgalden kurtarılması için Amerika’dan yardım
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istenmesinin caiz olmadığını söyleyen âlimleri
eleştirmesiyle tanınan Habeşistan asıllı Muhammed Eman el-Cami’ye (1930-1995) nispetle bu
adı almıştır. Suudi Arabistan’a göç eden el-Cami, Medine kentindeki İslam Üniversitesinde
öğretim görevlisi olarak çalışmış hem üniversitede hem de Mescid-i Nebevi’de İslam inanç
esasları konusunda dersler vermiştir.1
Selefi el-Camiyye’nin doğuşu Saddam Hüseyin’in Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgaline
ve sonrasındaki Körfez Savaşı günlerine denk
gelmektedir (Ğazzal, 2016). O günlerde Irak ordusunu Kuveyt’ten çıkarmak için Amerika’dan
yardım istemenin caiz olmadığını savunan Selman el-Avde ve Sefer el-Havali gibi isimler tarafından temsil edilen es-Sahve akımına karşı
amansız bir mücadeleye giren ve Amerika’dan
yardım istemenin caiz olduğunu savunan Muhammed Eman el-Cami’nin bu çıkışı Riyad yönetimi tarafından da desteklenmiştir. Daha da
ötesi el-Camiyye’nin dönemin Suudi Arabistan
İçişleri Bakanı Prens Nayif bin Abdülaziz tarafından es-Sahve akımına karşı sahaya sürüldüğü
kanaati yaygındır. Bu nedenle el-Camiyye’nin
Suudi Arabistan istihbaratı tarafından üretilmiş
fabrikasyon bir akım olduğu söylenebilir.
Müslüman Kardeşler’den etkilenmekle ve
“hizipçi” olmakla suçladığı es-Sahve akımını
hedef alan el-Camiyye’nin kullanışlı bir araç
olduğunun görülmesi üzerine Suudi Arabistan
istihbaratının kendisine verdiği destek daha da
artmış ve el-Camiyye başka diktatör rejimler
tarafından da İslami hareketlere ve akımlara
karşı kullanılmaya başlanmıştır (Ebu Heniyye, 2019). Onlardan biri de Kaddafi rejimidir
(Sasa Post, 2019).2 Bu süreçte Selefi es-Sahve
1
2

Muhammed Eman el-Cami’nin kısa hayat hikâyesi için bk. (Ajurry).
Ayrıca bk. (el-Medveli, 2020).

akımıyla başlayan hedef kitle Cihatçı Selefiler,
Tebliğ Cemaati ve Müslüman Kardeşler Cemaatine doğru genişlemiştir.
Selefi el-Camiyye akımının Muhammed
Eman el-Cami’den sonra önde gelen ikinci ismi
Rebii el-Medhali’dir. Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cizan bölgesinde 1932 yılında dünyaya
gelen el-Medhali hâlâ hayattadır ve Medine-i
Münevvere’de ikamet etmektedir. Medine’deki
İslam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden mezun
olan Rebii el-Medhali aynı üniversitede görev
yapmış ve hadis dersleri vermiştir (El Cezire,
2018). Selefi el-Camiyye akımı tarafından hedef alınan kişilere ve cemaatlere karşı sert tavrı,
Etiyopya asıllı Muhammed Eman el-Cami’nin
aksine Suudi Arabistan asıllı olması, 1995’te
vefat eden el-Cami’nin ardından el-Camiyye
akımının önde gelen en önemli ismi olarak varlığını sürdürmesi, takipçileriyle âdeta bir tarikat
yapılanması gibi ilişkiler kurması ve onlar tarafından “allame” ilan edilmesi gibi sebeplerle
el-Camiyye içinde “Medhali Selefiler” adıyla
anılan yeni bir akımın öncüsü olmuştur.

2.1. İslami Cemaatlere Düşmanlık
Suudi Arabistan’da yaygın olan es-Sahve
akımının, Müslüman Kardeşler Cemaatinden
ve Seyyid Kutup gibi isimlerden etkilendiğini düşünen el-Camiyye özellikle Seyyid
Kutub’u hedef alan birçok kitap yazmıştır.
Rebii el-Medhali’nin kaleme aldığı; Mataini
Seyyid Kutub fi Ashabi Rasulillahi (s) (Seyyid
Kutub’un Rasulullah’ın Ashabına Dil Uzattığı
Yerler), Edvaun İslamiyyetun alâ Akideti Seyyid Kutub ve Fikrihi (Seyyid Kutub’un Akidesine ve Fikrine İslami Işıklar), Nazrati Seyyid
Kutub ila Ashabi Rasulillah (s) (Seyyid Kutub’un Rasulullah’ın Ashabına Bakışı), Nazarat
5
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fi Kitabi’t-Tasviri’l-Fenni fi’l-Kur’ani’l-Kerim
li Seyyid Kutub (Seyyid Kutub’un Kur’an’da
Edebî Tasvir Kitabına Bakış), el-Avasım mimma fi Kütübi Seyyid Kutub mine’l-Kavasım
(Seyyid Kutub’un Kitaplarındaki Helak Edici
Şeylerden Korunma), el-Haddu’l-Fasıl beyne’l-Hakki ve’l-Batıl (Hak ve Batıl Arasındaki
Sınır) ve Yenbuu’l-Fiten ve’l-Ahdas ellezi Yenbeği li’l-Ummeti Ma’rifetuhu summe Radmuhu
(Ümmetin Tanıması ve Sonra Kapatması Gereken Fitne ve Olaylar Pınarı) adlı kitaplarının
tamamı Seyyid Kutub’u gözden düşürmeyi hedeflemektedir.
Rebii el-Medhali’nin, bu kitapları bilimsel bir eleştiri için yazmadığı açıktır. Nitekim
Mataini Seyyid Kutub fi Ashabi Rasulillahi (s)
isimli kitabını yazdıktan sonra söz konusu kitabı takdim ve tavsiye yazması için Suudi Arabistan’ın önde gelen âlimlerinden Bekir Ebu
Zeyd’e göndermiştir. Fakat Bekir Ebu Zeyd,
Rebii el-Medhali’nin kitabına takdim ve tavsiye yazmayı reddetmiş, birkaç sayfalık uzun bir
mektup kaleme alarak el-Medhali’nin kitabını
yerden yere vurmuştur (Hayr Musa, 2019).3
Medhali Selefilerin de dâhil olduğu el-Camiyye akımının hedef aldığı isimler sadece
Seyyid Kutub ile sınırlı değildir. Hasan el-Benna, Muhammed Kutub, Ebu’l-Hasan en-Nedvi, Muhammed el-Gazali, Hasan Turabi, Yusuf el-Karadavi ve benzeri birçok isim de yine
el-Camiyye’nin düşman listesindedir.

2.2. Otoriteye İtaatte Aşırılık
Selefi el-Camiyye akımının en büyük özelliği İslami cemaatleri ve şahsiyetleri hedef almasının yanı sıra ulu’l-emre (otoriteye) itaat
3

6

Rebii el-Medhali’nin söz konusu kitapları için bk. https://www.rabee.
net/ar/books.php

konusundaki aşırı görüşleridir. Bu konuda o kadar ileri giderler ki yöneticileri âdeta kutsallaştırırlar. Ulu’l-emrin hiçbir şekilde eleştirilemeyeceğini iddia ederler. Medhali Selefilerin önde
gelen isimlerinden Suudi Arabistanlı Abdülaziz
er-Riys, ulu’l-emrin yani yöneticinin resmî televizyon kanalında her gün canlı yayında yarım
saat zina etse ve içki içse dahi eleştirilemeyeceğini bilakis insanların onu sevmesi ve ona itaat etmesi için çalışmak gerektiğini söylemiştir
(Arabi 21, 2018). Ulu’l-emre itaat konusunda
yöneticileri ilahlaştıracak derecede ileri gitmesine rağmen el-Camiyye’nin bu kuralına her
yerde sadık kalmadığı görülmektedir. Örneğin
Mısır’da halkın oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı askerî
darbeyi desteklemiştir. Yine Libya’da uluslararası toplum tarafından meşru hükûmet kabul
edilen Fayiz es-Serrac başkanlığındaki UMH’yi
değil darbeci savaş baronu Halife Hafter’i desteklemektedir. Oysa bizzat kendi kriterlerine
göre UMH’yi ve Mursi’yi desteklemeleri, Abdülfettah es-Sisi’yi ve Hafter’i “harici” kabul
etmeleri gerekmektedir. Bu durum bize el-Camiyye’nin itaat edilmesi farz olan yöneticiyi
belirlerken Suudi Arabistan’ın direktiflerini
gözettiğini ve ilkesel değil keyfî davrandığını
göstermektedir.
Selefi el-Camiyye’nin çelişkilerinden biri
de Şiiler ve İran konusundaki tavrıdır. Türkiye ve Katar’ı, İran’la yakın ilişkiler kurmakla
suçlayan el-Camiyye, Suudi Arabistan’ın en
yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’nin
(BAE) İran’la olan dostluğunu ve sıkı ilişkilerini ise görmezden gelmektedir. Türk ve Katarlı
yetkililerin İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin fotoğraflarını paylaşıp eleştirirken Suudi
Arabistan’ın bir önceki kralı Abdullah bin Ab-
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dülaziz’in dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı Mekke’de gayet samimi
bir şekilde karşılayıp yanı başına oturtmasına
ses çıkarmamışlardır. Aynı şekilde BAE’nin
desteklediği ve faaliyetlerini finanse ettiği, Mısır Darbesi yanlısı Yemenli Sufi el-Habib Ali
el-Cifri ve Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov gibi isimler söz konusu olduğunda
Sufiler ve bidatler konusundaki eleştirilerini de
unutmuşlardır.
Medhali Selefilerin ve el-Camiyye’nin bir
diğer özelliği de kendilerini “gerçek Selefiler”
ve “gerçek ehlisünnet fırkası” olarak görmeleridir. Bu nedenle edebiyatlarındaki Selefilik vurgusu diğer Selefi akımlarınkine göre daha yoğundur. Rebii el-Medhali’yi de çağın en büyük
hadis âlimi olarak görürler. Ehlisünnet, hadis ve
benzeri kavramların arkasına sığınmalarının sebebi aykırı düşüncelerini ve sapkınlıklarını gizleme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Örneğin
Medhali Selefilerin önde gelen isimlerinden Suudi Arabistanlı Usame el-Uteybi, Libya’da Rus
güvenlik şirketi Wagner’in paralı askerleriyle
birlikte darbeci savaş lordu Halife Hafter komutasında savaşmanın ehlisünneti yücelteceğini ve
ehli bidatı zayıflatacağını ileri sürmektedir.4
Selefi el-Camiyye akımının insanları aldatmak için başvurduğu yöntemlerden biri de sevilen ve saygı duyulan ünlü âlimleri kendi saflarındaymış gibi göstermeleri, bu şekilde sapkın
görüşlerine meşruiyet devşirmeleri ve söz konusu isimlerin sevenlerini aldatma çabalarıdır.
Bu âlimlerin başında Arnavut asıllı hadis âlimi
Muhammed Nasıruddin el-Elbani gelmektedir.
Oysa el-Elbani, Medhali Selefilerin alametifarikası sayılan konularda onlardan farklı düşün4

Usame el-Uteybi’nin söz konusu fetvasının ses kaydı için bk. (Youtube,
2020b).

mektedir. Örneğin Medhali Selefiler, Seyyid
Kutub’u kâfir ve kitaplarını tehlikeli olarak
görürler. Muhammed Nasıruddin el-Elbani ise
Zehebi’nin Uluv risalesini özetlediği Muhtasaru’l-Uluv isimli eserinin mukaddimesinde
Seyyid Kutub için “el-ustaz el-kebir” (büyük
üstat) ifadesini kullanmakta ve kendisine övgüde bulunarak Yoldaki İşaretler kitabının “Eşsiz
Kur’an Nesli” bölümünden alıntılar yapmaktadır (el-Elbani, 1981). Arnavut asıllı hadis âlimi
ayrıca Suudi Arabistan’ın Saddam’ı Kuveyt’ten
çıkarmak için Amerika’dan yardım istemesinin
ve “Haçlılar” olarak nitelendirdiği Amerikan
askerlerinin Suudi Arabistan’da konuşlanmasının caiz olmadığı görüşündedir.5

2.3. Arap Baharı Karşıtlığı
Medhali Selefiler ve el-Camiyye, Arap Baharı’na ve Arap halklarının diktatör rejimlerine
protesto için düzenledikleri gösterilere de karşıdır. Bu karşıtlığın iki sebebi vardır. Birincisi
ulu’l-emre itaat konusundaki aşırı görüşleridir.
İkincisi ise Arap Baharı devrimlerinin Suudi
Arabistan’ın müttefiklerini sarsması ve bazılarını devirmesi, devrim rüzgârlarının Körfez
ülkelerine kadar ulaşmasıdır. Rebii el-Medhali,
Şubat 2011’de internet sitesinde yayımladığı bir
makalede, demokrasi talebiyle gerçekleştirilen
protesto gösterilerini eleştirmiş ve bu gösterileri “ulu’l-emre karşı gelmek” olarak nitelemiştir
(el-Medhali, 2011).
Muhammed bin Selman’ın veliaht prens olmasından sonra Suudi Arabistan’da okullarda,
üniversitelerde ve resmî kurumlarda es-Sahve
akımına ve Suudi Arabistan İhvanı’na yönelik
cadı avı başlatılmıştır. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2018’de Amerikan CBS ka5

Arnavut asıllı hadis âlimi bu konuda kendisine sorulan sorulara verdiği
cevaplarda görüşünü açıkça ifade etmektedir. Bk. (Al-Albany).
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nalına verdiği röportajda “terör örgütü” olarak
nitelendirdiği Müslüman Kardeşler Cemaati
fikrinin Suudi Arabistan’daki eğitim sistemini
işgal ettiğini ve söz konusu fikrin kökünü kazıyacaklarını söylerken Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa da
Müslüman Kardeşler’in Suudi Arabistan’daki
eğitim kurumlarındaki etkisinin tartışmasız olduğunu ifade etmiştir (Moe.gov, 2018).6 Müslüman Kardeşler Cemaatinin veya es-Sahve akımının düşüncelerini taşıdıkları iddiasıyla görevden
uzaklaştırılanların yerlerine el-Camiyye üyeleri
atanmış ve bu da el-Camiyye’nin ülkedeki nüfuzunu daha da artırmıştır. Suudi Arabistan Vakıflar
ve İslami İşler Bakanlığına, Müslüman Kardeşler
Cemaatine ve mensuplarına karşı sert olmamakla suçlanan Salih bin Abdülaziz Al eş-Şeyh’in
yerine el-Camiyye’nin azılı savunucularından
Abdüllatif Al eş-Şeyh’in tayin edilmesi de Müslüman Kardeşler ve es-Sahve yanlılarını görevden uzaklaştırarak Bakanlık çalışanları arasında
el-Camiyye ve Medhali Selefilik görüşünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.7

2.4. Yumuşak Güçten Sert Güce
Dönüşüm
Selefi el-Camiyye akımı ve Medhali Selefiler, Suudi Arabistan dışında Körfez ülkelerinden Kuveyt, BAE ve Bahreyn’de; Mısır, Yemen
ve Ürdün’de; Kuzey Afrika ülkelerinden Libya,
Tunus, Cezayir, Fas’ta ve daha birçok Arap ve
İslam ülkesinde hatta İslami azınlıkların yaşadığı Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde de faaliyet göstermektedir. Genelde Suudi Arabistan
tarafından finanse edilen ve “yumuşak güç”
6

7

8

Suudi Arabistan’da yayımlanan Ukaz gazetesi de konuyla ilgili bir haberinde Suudi Arabistan okullarında ve üniversitelerinde Müslüman
Kardeşler düşüncesine savaş açıldığını ve o düşünceye sahip olanların
görevden uzaklaştırıldıklarını yazmıştır. Bk. (Hadramout, 2018).
el-Arabi el-Cedid gazetesinin konuyla ilgili haberi için bk. (Al-Araby,
2018).

olarak kullanılan Medhali Selefilerin Libya ve
Yemen’de askerî güç olarak kullanılması dikkat
çekicidir. Mısır’da darbe yanlısı Nur Partisi olarak karşımıza çıkan el-Camiyye’nin ve Medhali
Selefilerin Yemen ve Libya’da “sert güç” olarak
sahaya sürülerek güç dengelerine dâhil edilmesi akımın teşkil ettiği tehlikeyi bir başka boyuta
taşımıştır.
Yemen’de Medhali Selefilerin önemli
isimlerinden Hani bin Brek’in din adamlığını
bırakıp milis gücü komutanlığı yaptığı görülmektedir. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed
bin Zayid ile yakın ilişkiler kuran Hani bin
Brek, Aden’in kontrolünü elinde bulunduran
ve Güney Yemen’in Yemen’den ayrılması için
mücadele eden Güney Geçiş Konseyi başkan
yardımcısı olarak görev yapmaktadır. BAE’nin
silah ve finansal desteğiyle milis gücü kuran
Hani bin Brek, Aden’de 30 İslam davetçisini
suikast yoluyla tasfiye etmekle suçlanmaktadır.8 Aden’in BAE destekli güçlerinin kontrolüne geçtiği 2015’ten 2018 yılına kadar kentte
emniyet görevlilerini, cami imamlarını ve siyasi isimleri hedef alan 103 suikast gerçekleştirilmiştir (AA, 2019).

3. Libya’da Selefilik ve Hafter’e
Destek
Medhali Selefiler, Libya’da da Trablus’taki
meşru hükûmeti devirmek için mücadele eden
savaş lordu Halife Hafter saflarında savaşmaktadır. Rebii el-Medhali, Libyalı Selefileri fitneden uzak durmaya ve Halife Hafter komutasında savaşmaya davet etmiştir.99 Fakat daha sonra
bu sözlerini inkâr ederek böyle bir fetva vermediğini öne sürmüştür (Thenewkhalij, 2019).
8

9

Hani bin Brek’in suikastlarda parmağı olduğu bilgisi resmî raporlara da
yansımıştır. Bk. (El Cezire, 2019).
Rebii el-Medhali’nin fetvasının ses kaydı için bk. (Youtube, 2019).

Perde Arkasındaki Terör Örgütü: Medhali Selefiler

Rebii el-Medhali’nin Libyalılardan Hafter
komutasında savaşmalarını isteyip istemediği bir yana Libya’daki taraftarlarının darbeci
generalin komutasında savaştıkları tartışmasız
bir gerçektir. Medhali Selefilerin Libya’daki etkinlikleri, devrik lider Muammer Kaddafi’nin
el-Camiyye’yi ülkedeki İslami hareketlere karşı
kullanmak ve onun yöneticiye mutlak itaat konusundaki görüşlerinden yararlanmak istemesine
dayanmaktadır. Kaddafi rejimiyle Medhali Selefiler arasındaki yakınlaşmada Kaddafi’nin üçüncü oğlu es-Saadi el-Kaddafi’nin kilit rol oynadığı
ifade edilmektedir (Alquds, 2020). Kaddafi tarafından desteklendikleri için Medhali Selefilerin
devrik rejimin istihbaratıyla ve güvenlik güçleriyle sıkı ilişkileri vardır. Medhali Selefilerin camilerine giden ve derslerini dinleyen, onlar gibi
sakalını uzatan es-Saadi el-Kaddafi’den aldıkları
destek sebebiyle “es-Saadi’nin Cemaati” adıyla
da anılırlar (Annabaa, 2019). Medhali Selefiler,
Kaddafi rejiminin desteğiyle ülkedeki birçok camiyi ele geçirmişlerdir. 2017 yılı verilerine göre
başkent Trablus’taki camilerin yarısının Medhali
Selefilerin kontrolünde olduğu söylenmektedir
(Fettuh, 2019).

söylemiştir (Youtube, 2020a). Libyalı Medhali

Hafter komutasında savaşan Medhali Selefi-

tığı ziyaretin ardından Hafter güçlerinin komu-

ler, Fayiz es-Serrac başkanlığındaki hükûmeti ve

tanlarından Usame en-Nazuri, Şubat 2017’de

askerlerini “cehennem köpeği hariciler” olarak

kadınların yanlarında mahremleri (eşi, erkek

nitelemekte ve onların, “Allah’ın düşmanı” ve

kardeşi veya babası) olmadan yolculuk yapma-

“Müslümanların ve Arapların düşmanı” diyerek

larını yasaklamıştır. Fakat halktan gelen tepkiler

hakaret ettikleri Erdoğan için savaştığını öne sür-

üzerine daha sonra bu karardan vazgeçilmiştir.

mektedir.10 Rebii el-Medhali’nin öğrencilerinden

Hafter güçlerinin kontrolündeki Bingazi’de Top-

Ebu Abdurrahman el-Mekki, Libya’da Hafter

rak Günü kutlaması düzenleyen Libyalı üç genç

komutasında savaşan Medhali Selefilere “Allah
yolunda savaştıklarını” ve “cihatta olduklarını”

söz konusu kutlama bidat olduğu gerekçesiyle

10

El Cezire televizyonu muhabiri Libyalı gazeteci Ahmed Halife’nin Twitter hesabında yayınlayarak tepki gösterdiği video kaydı için bk. (Halifa,
2020).

Selefilerin önde gelen isimlerinden Abdülfettah
bin Ğalbun, yayınladığı video kaydında Trablus’taki yandaşlarını “Hariciler” ve “Müslüman
Kardeşler”e karşı Hafter’e destek olmaya davet
etmiş, dünyanın dört bir yanından gelen Haricilere karşı savaştıklarını öne sürmüştür.11
Libyalı Medhali Selefiler, Hafter’e propaganda desteği vermek ve taraftarlarını motive etmek
için aklın sınırlarını zorlayan konuşmalar yapmaktan çekinmemektedir. Örneğin onlardan biri
Hafter’in “istisnai” bir insan olduğunu, mutlaka
zafer kazanacağını, Trablus’u ele geçirdikten
sonra dünyanın en yüksek rütbesine sahip olacağını ve bu sebeple tüm dünyanın kendisine karşı
olduğunu, Libya halkının onun eliyle zafer kazanması için Allah’ın Hafter’i öldürmediğini öne
sürmektedir (Thenewkhalij, 2020).
Tobruk Parlamentosuna bağlı Vakıflar ve İslami İşler Konseyi, Medhali Selefilerin kontrolündedir. Tobruk Parlamentosu ve Hafter, Medhali
Selefilerin Sufilere baskı yapmasına ve türbeleri
yıkmasına göz yummaktadır. Suudi Arabistanlı
Usame el-Uteybi’nin Libya’nın doğusuna yap-

gözaltına alınmıştır (Ali, 2018).

11

Abdülfettah bin Ğalbun’un söz konusu video kaydı için bk. (Facebook,
2019).
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Libya’da Hafter komutasında savaşan güçler gerek Trablus’a düzenledikleri saldırılar
sırasında gerekse de işgal ettikleri bölgelerde
birçok savaş suçuna imza atmıştır. Hafter güçlerinin komutanlarından ve Libya’daki Medhali
Selefilerin azılı isimlerinden Mahmud Mustafa
el-Werfalli hakkında, işlediği savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
tarafından tutuklama kararı verilmiştir (ICC).
Meşru hükûmet güçlerinin 5 Haziran’da kurtardığı Terhune kentinde birçok toplu mezar ortaya
çıkarılmıştır. UCM Başsavcısı Fatou Bensouda,
Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna dair savcılığa güvenilir bilgilerin ulaştığını, söz konusu toplu mezarların “savaş suçları”
veya “insanlığa karşı suçlar” için delil teşkil
edebileceğini söylemiştir (AA, 2020). Hafter
komutasında savaşan güçlerin işlediği suçlara
ve Terhune’de gerçekleştirdiği katliamlara Medhali Selefilerin de ortak olduğu bilinmektedir.
Dolayısıyla Libya’da işlenen savaş suçları ve
Terhune’de bulunan toplu mezarlarla ilgili dosyalar hazırlanırken fetvayla masum insanları
öldüren Medhali Selefilerin rolüne de dikkat
çekmek gerekmektedir.

Sonuç
İslami şahsiyetleri ve cemaatleri hedef alan
Medhali Selefilik, Suudi Arabistan ve BAE gibi
devletlerin desteğiyle her geçen gün büyüyen
bir sorun olarak İslam ülkelerinin ve özellikle

10

de Libya’nın istikrarı için tehdit teşkil etmektedir. Halk iradesinin tecellisinden korkan diktatör rejimlerce finanse edilen ve yayılması için
alan açılan akımın ektiği tohumların Müslüman
toplumlarda iç çatışma potansiyelini artırdığı
gerçeği göz ardı edilemez. Son dönemde kriz
bölgelerinde dengeleri değiştirmek amacıyla silahlandırılıp sahaya sürülen ve teopolitik
bir silah olarak kullanılan Medhali Selefilerin
üstlendikleri misyonun deşifre edilmesi ve argümanlarının çürütülmesi söz konusu tehdidin
etkisiz hâle getirilmesine katkıda bulunacaktır.
Suudi Arabistan’ın es-Sahve akımına karşı
kullanmak üzere ürettiği ve daha sonra kullanım
alanını genişlettiği Medhali Selefiler, Yemen ve
Libya örneklerinde görüldüğü gibi silahlı bir örgüte dönüşmüştür. Yemen’de ve Libya’da işledikleri cinayetlerle ilgili toplanacak deliller ışığında Medhali Selefilerin “terör örgütü” olarak
tasnif edilmesi ve örgütle teorisyenleri arasındaki bağın açığa çıkarılması, fetvalarıyla örgütü
cinayetlere yönlendirenlerin de yargılanmaları
için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu tür
bir çalışma Medhali Selefilerin hareket alanını
da daraltacaktır. DEAŞ’ın bir başka versiyonuna dönüşen Medhali Selefiler, önümüzdeki
süreçte uluslararası toplumun baskısıyla dizginlenemezse büyük ihtimalle daha başka çatışma
alanlarında da Suudi Arabistan’dan gelen fetvalar doğrultusunda savaşmaya devam edecektir.
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•

Youtube. (2020b). “el-Medhalî es-Suûdî Usâme el-Uteybî Yed’û ile’l-Kıtâl maa’l-Murtezeka Wagner ve
Nusrati Halife Hafter li İ’zâzi Ehli’s-Sunne” https://www.youtube.com/watch?v=0t8SZOfkDCM (Erişim
tarihi: 30.07.2020).
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”

Perde Arkasındaki Terör Örgütü: Medhali Selefiler

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Orta Doğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Orta Doğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.

Oğuzlar Mh. 1397. Sk. No: 14 06520 Balgat - Çankaya - Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 284 55 02 - 03 Faks: +90 312 284 55 04
e-mail: info@iramcenter.org www.iramcenter.org
"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezi'ne (İRAM) aittir."

