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2014 yılında anayasa yazımı, par-
lamento ve cumhurbaşkanlığı se-
çimlerini, önemli ölçüde başarıyla 
tamamlayan Tunus’ta 2015 yılı iti-
bariyle öne çıkan ve ülkedeki siyasi, 
toplumsal gidişat ve istikrarda belir-
leyiciliği yüksek olması beklenen iki 
olay vardır. Bu olaylardan ilki Şubat 
ayı başlarında seküler karakterli Nida 
partisinin, içlerinde İslamcı karakte-
re sahip Nahda’nın da bulunduğu 3 
parti ile koalisyon hükümetini kur-
masıdır. İkinci önemli olay ise yine 
Şubat ayında Tunus’un Cezayir sınırı 
yakınlarında bulunan Kassarin ilin-
de geçen yıl da 15 askeri öldürmekle 
suçlanan cihatçı bir Selefi örgütün 
polis karakoluna düzenlemiş olduğu 
saldırıdır.1 
Nida Partisinin Nahda ile kurduğu 
koalisyon Tunus’ta uzlaşıya elverişli 
olan politik kültürün daha da besle-

neceği ve Tunus’ta siyasi istikrar için 
umutlanılabileceği yönündeki bek-
lentileri arttırmaktadır. Buna karşılık 
Kassarin ilinde yaşananlar ise, cihat-
çı Selefi örgütlerin devrimden sonra 
artan faaliyetleri de düşünüldüğünde 
Tunus’ta girilen siyasi süreç açısın-
dan önemli riskler taşımaktadır. Bu 
durumda Tunus’ta tam da siyasi is-
tikrar açısından olumlu gelişmeler 
yaşanırken, Selefi grupların özellikle 
devrimden sonra artan etkinlikleri-
nin Tunus için kritik önemi haiz ol-
duğu söylenebilir.
Tunus’ta Selefilerin artan etkinlikle-
riyle siyasi ve toplumsal alanda be-
lirgin bir görünürlüğe sahip olmaları 
bu çalışmanın temel inceleme alanı-
dır. Bu noktadan hareketle çalışmada 
cevabı aranan üç soru bulunmak-
tadır. İlk soru kapsamında Tunus’ta 
Selefilerin nasıl ortaya çıktığı ve dev-
rime kadarki süreçteki etkinlikleri-
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nin neler olduğu incelenecektir. İkinci 
olarak ise Tunus’ta Selefiler denildi-
ğinde kimlere atıf yapıldığı, bu geniş 
yelpazenin hangi grupları kapsadığına 
değinilecektir. Son olarak ise Tunus’ta 
devrimden sonra hızlı bir ilerleyişle 
toplumsal ve siyasal görünürlük elde 
eden Selefilerin devrim süreci ve son-
rasındaki başvurduğu pratikler ince-
lenecektir. Sonuç kısmında ise siyasi 
istikrar adına olumlu adımların atıl-
dığı Tunus’ta Selefi hareketin artan 
etkinliği göz önüne alınarak değerlen-
dirmelerde bulunulacaktır.

Tunus’ta Selefilerin Ortaya 
Çıkışı, Faaliyetleri ve 
Kimlikleri
Tunus’ta Selefi hareket, dini olarak 
daha muhafazakâr olması bakımın-
dan Nahda’nın sağında konumlanan 
ve monolitik bir yapıdan ziyade da-
ğınık bir örgütlenmeye sahip olan 
sosyal ve siyasi bir hareketi temsil 
eder.2 Selefilerin en temel ve ortak 
görüşleri anayasanın şeriat hukukuna 
dayanmış olduğu İslami bir devletin 
kurulması gerektiğidir. İslam’ın daha 
muhafazakâr bir yorumunu savun-
dukları için Selefiler Tunus’ta 2011 
yılına kadar seküler ve laik karakter-
leriyle öne çıkan Burgiba ve bin Ali 
hükümetleri dönemlerinde baskı ve 
susturma politikalarına maruz kala-
rak sosyal ve siyasi görünürlüğü en 
fazla kısıtlanmış gruplardır. 
Selefilerin Tunus’ta ortaya çıkışları 
1980’li yıllarda Habip Burgiba dö-
nemine uzanmaktadır. Burgiba’nın 
Tunus’ta seküler karakteri ile öne çı-
kan sosyo-ekonomik politikalarının 
en temel sonucu dindar ve geleneksel 
kesimin dışlanması olmuştur. Ayrıca 
Burgiba döneminde dini kurumların 
gücünü kırmaya yönelik faaliyetler, 
özellikle de Zeytuna Cami gibi tarihi 
olarak İslam ilimlerinin öğretilme-

sinde oldukça önemli bir yeri olan 
kurumun kapatılması muhafazakâr 
kesimin kurulu düzene daha da ya-
bancılaşmasına sebep olmuştur.3 
Burgiba’nın bu politikalarının en 
önemli sonucu ise seküler ve dindar 
kesim arasında ciddi bir ayrımın or-
taya çıkmasıdır. Bu ayrımın dini tara-
fını temsil eden en güçlü organizas-
yon ise 1989’da Nahda ismini alacak 
olan İslami Eğilim Hareketidir (The 
Movement of Islamic Tendency).4 Bu 
hareket temelde toplum ve siyaset 
sisteminde İslami olmayan unsurlar 
karşısında İslami bir reformu savunu-
yor, fakat bu reformun demokrasi ile 
de elde edilebileceğine inanıyordu.5 
İlk Selefi hareketin ortaya çıkışı da 
Burgiba döneminin sonlarında İslami 
Eğilim Hareketinde yer alan kişilerin 
demokrasi gibi Batılı kavramlara karşı 
çıkarak daha muhafazakâr bir İslami 
yorumu savunan Tunus İslami Cephe 
(Tunisian Islamic Front) hareketini 
kurması ile gerçekleşmiştir.6 
Burgiba’dan sonra devlet başkanı olan 
Zeynel Abidin bin Ali döneminde de 
katı bir seküler anlayış ile dini grupla-
ra yönelik baskılar devam etmiştir. Bu 
sebeple Tunus İslami Cephe hareketi 
faaliyetlerini fazla sürdüremeden ka-
patılmıştır. Örgüte üye isimlerden bir 
grup Afganistan ve Bosna’ya gitmiş, 
bir kısmı sürgüne gönderilmiş, bir 
kısmı da tutuklanmıştır.7 
Bin Ali döneminde Selefiler tarafın-
dan gerçekleştirilen en önemli eylem 
2002 tarihinde El-Kaideye bağlı bir 
gencin Tunus’un güneyinde yer alan 
Dijerbe ilindeki bir sinagoga düzen-
lediği bombalı eylemdir. Saldırı neti-
cesinde içerisinde 14 Alman turistin 
bulunduğu toplam 21 kişi hayatını 
kaybetmiştir.8 Saldırı sonrasında 2003 
yılında bin Ali rejimi terörle savaş 
kanunu altında geniş yasal önlemler 
almıştır. Bu yasal önlemler kapsamın-
da İslamcı isimlere yönelik çok sayıda 
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tutuklama ve ihraç edilme kararları 
çıkarılmış ve İslami gruplara yönelik 
daha katı bir politika izlenmiştir.9

2006 yılında ise başka bir eylem ger-
çekleşmiş ve Süleyman Grup ola-
rak bilinen 6 kişilik ufak bir grup 
Cezayir’den Tunus’a gelerek Tunus’ta 
bin Ali’nin devrilmesi için cihatçı bir 
örgütlenmenin kurulmasını amaçla-
mıştır. Mağrip el-Kaidesi tarafından 
eğitildikleri bilinen grubun sayısı kısa 
sürede 40’a ulaşmış, fakat örgüt kısa 
sürede hükümet tarafından fark edi-
lerek ortadan kaldırılmıştır.10

Görüldüğü üzere Burgiba döneminin 
sonlarında ortaya çıkan Selefi hareket 
bin Ali döneminde kısa süreli eylem-
ler dışında faaliyet alanı bulamamıştır. 
Selefilerin kurduğu örgütler de kısa 
süre içerisinde bastırılıp dağıtılmıştır. 
Bin Ali’nin Selefi gruplara karşı izledi-
ği bu politikanın en önemli sonucu ise 
Afganistan’a, Bosna’ya savaşa giden, 
sürgüne gönderilen yahut hapse atı-
lan Selefilerin bu süreçte radikalleşme 
imkânlarının doğmuş olmasıdır. Zira 
devrimden sonra cihatçı örgütleri ku-
ranların büyük çoğunluğunu da bin 
Ali döneminde marjinalleştirilmiş bu 
gruplar oluşturmaktadır. 

Selefi Grup İçerisindeki 
Ayrışmalar
Tunus’ta Selefiler Şeriat sistemine da-
yanan İslami bir devletin kurulmasına 
dayanan temel görüşte birleşiyorlarsa 
da, bu sistemin uygulanmasına daya-
lı yöntem konusunda kendi içlerin-
de farklı ayrışmalara sahiptirler. Bu 
ayrışmalar ile Selefiler içerisinde üç 
gruplaşmadan bahsedilebilir. Bunlar 
Metinci Selefiler, Politik Selefiler ve 
Cihatçı Selefiler’dir.

Metinci Selefiler
Daha çok orta ve üst yaş grubundan 
oluşan bu kesim, siyasi sistem olarak 

halifeliği savunur ve demokratik sis-
temin İslami olmadığına/olamayaca-
ğına inanır.11 Bu inançlarından ötürü 
de İslam’ın dirilişi için en iyi yolun bi-
reylerin kendi içlerinde İslami bir ha-
yat sürdürmeleri olduğunu savunur-
lar. Metinci Selefiler bu görüşleriyle 
kendi içlerine kapalı apolitik bir yapı 
arz ederler ve yalnızca İslam’ın temel 
metinlerini okumayı ve bu metinler 
doğrultusunda siyasete karışmadan 
yaşamayı misyon edinmişlerdir.12

Politik Selefiler
Bu grup, Metinci Selefiler içerisinden 
bir kesimin 2011 devriminden sonra 
Şeriat sisteminin gelmesi için politik 
entegrasyonun şart olduğu düşünce-
sinden hareketle Metincilerden ay-
rılıp Selefi partileri kurmaları ya da 
bu partilere destek vermeleri ile or-
taya çıkmıştır. Bugün Tunus’ta 2012 
yılında yasallaşmış olan üç Selefi 
parti bulunmaktadır. Bunlar Islah 
Cephesi (Jibhat al-Islah), Gerçeklik 
Partisi (Hizb al-Asala) ve Merhamet 
Partisidir (Hizb al-Rahma).13 Bu par-
tiler arasında en etkili olan ise ilk 
Selefi örgüt Tunus İslami Cephe’nin 
önde gelenlerinden Muhammed 
Kuca’nın (Mohamed Khouja) liderli-
ğindeki Islah Cephesi’dir.14 Gerçeklik 
Partisi’nin de Mısır’da Selefi Nur 
Partisi ile yakın olduğu bilinmekte-
dir.15

Cihatçı Selefiler
Metinci Selefileri sessiz kalmak ile 
suçlayan bu grup, siyasete katılımı 
reddetmektedir. Çoğunluğu gençler-
den oluşan dinamik ve hızla büyüyen 
bir nüfusa sahip olan grup, Tunus si-
yasi ve toplumsal hayatında da etkin-
liği en yüksek olandır.16 Devrimden 
sonra Tunus’ta en etkin cihatçı Selefi 
örgüt ise 2011 yılında Ebu Ayyad ta-
rafından kurulan Ensar el-Şeria’dır.17 
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Ebu Ayyad 2003 yılında uluslararası 
terörist suçlamasıyla Tunus’tan sür-
gün edilmiş ve Afganistan savaşına 
katılmış, devrimden sonra ise Selefi 
aktivizmin organizesine öncülük et-
miş önemli bir isimdir.
Ensar el-Şeria’nın yanı sıra Tunus’ta 
özellikle son iki yıldır adından sıkça 
bahsettiren bir diğer cihatçı Selefi ör-
güt ise Ukbe bin Nafi Tugayı’dır. 2012 
yılında kurulan ve Tunus-Cezayir sı-
nırında bulunan Kassarin’de konum-
lanan örgütün Mağrip el-Kaidesi’nin 
Tunus’taki kolu olduğu biliniyor.18 
Ukbe bin Nafi Tugayı’nın Tunus’taki 
amacı Libya ve Cezayir’de savaşmak 
amacıyla asker yetiştirmek iken19, ör-
güt 2014 yılından itibaren Tunus’taki 
faaliyetlerini arttırmış 2015 yılı iti-
bariyle de adından en fazla bahsetti-
ren cihatçı örgüt olmuştur. Örgütün 
içerisinde 2014 yılı itibariyle IŞİD’e 
sempati duyan ya da direk IŞİD’e ka-
tılanlar olsa da örgüt genel itibariyle 
el-Kaide’ye bağlı olduğunu açıklamış-
tır.20

Devrim Süreci ve 
Sonrasında Selefi Etkinliğin 
Kaynakları
Tunus’ta Selefiler devrim sürecin-
de eylemlere katılmış ve bu süreçte 
temel olarak şeraite dayalı bir ana-
yasanın oluşturulmasına yönelik ta-
leplerini yükseltmişlerdir. 2011 se-
çimlerinde de çoğunluğunu politik 
Selefilerin oluşturduğu bir grubun 
Nahda’ya oy verdiği bilinmekte-
dir.21 Fakat Selefilerin Tunus toplu-
mu ve siyasetinde etkin bir konuma 
yükselmesi devrim sonrası cihatçı 
Selefilerin faaliyetleriyle bilhassa da 
2011’de Nahda’nın yüksek bir oy ora-
nı ile Troyka hükümetini kurmasın-
dan sonra olmuştur.22 
Devrimden sonra Selefilerin Tunus’ta 
hızla yükselen bir dinamik olmasında 
etkin olan başlıca üç faktörden bah-
sedilebilir. Bunlardan ilki Ebu Ayyad 

gibi hapiste olan birçok selefi ismin 
serbest bırakılması, ikincisi sınır dışı 
edilmiş olan Selefilerin devrimden 
sonra ülkelerine geri dönmeleridir. 
Üçüncü etken ise daha çok Nahda 
yönetiminin etkin olduğu dönemin 
özellikleriyle açıklanabilir. Bu dö-
nemde hükümete yöneltilen en te-
mel eleştiri ekonomik iyileştirmele-
rin bir türlü yapılamadığı, özellikle 
eğitimli kesimler arasında oldukça 
yaygın olan işsizlik sorunu karşısında 
önemli adımların atılmadığı hususu-
dur. Bu bağlamda işsizlik sorununun 
Tunus’un daha çok orta ve güney yani 
daha geleneksel ve dindar kesimlerin-
de yaygın olduğu düşünülürse Nahda 
yönetimi bu kesimler için hem eko-
nomik hem de dini anlamda bir hayal 
kırıklığı olmuştur. Bu sebeple devrim-
den sonra Tunus’un orta ve güney ke-
simlerinden muhalif bir örgüt olarak 
Selefi cihatçı örgütlere katılımın yo-
ğun olmasının önemli sebeplerinden 
biri de budur.23

Selefilerin Tunus toplum ve siyasetin-
de etkin bir konuma yükselmelerine 
neden olan önemli bir diğer faktör de 
Nahda’nın Selefilere karşı takındığı 
tutum olmuştur. Partinin önde gelen 
liderlerine göre Selefilerin radikal-
leşmesi ve cihatçı gruplar şeklindeki 
örgütlenmeleri bin Ali döneminde 
bu grubun toplumdan izole edilme-
si ile açıklanabilir. Bu sebeple Nahda 
özellikle Metinci Selefilerin barışçıl 
yaklaşımlarından ötürü siyasete dâhil 
olmalarından yana olmuş ve onların 
siyasi parti kurmalarına destek ver-
miştir. Bu bağlamda bahsi geçen üç 
Selefi partinin 2012 yılında Nahda 
döneminde kurulmuş olması tesadüf 
değildir.24 
Nahda’nın Selefiler ile kurduğu bu 
ılımlı hava, Selefilerin şeriat huku-
kuna göre yeni bir anayasa yazım 
taleplerini cihatçı Selefilerin önder-
liğindeki protestolarla dile getirmeye 
başladıkları 2012 yılından itibaren da-
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ğılmaya başlamıştır. Nahda’nın İslami 
bir çizgide olmadığına yönelik sürekli 
eleştirilerde bulunan Selefi hareketin 
bu eleştirilerini eylemlerinde saldır-
gan bir tavırla göstermeleri partinin 
Selefiler karşısındaki tutumunu za-
manla değiştirmesine sebep olmuş-
tur. 2012 yılı 25 Mart’ta çoğunluğu 
Selefilerden oluşan yaklaşık 8000 kişi 
2011 devriminde önemli merkezler-
den Habip Burgiba Caddesi’nde top-
lanarak şeriat taleplerini dile getiren 
bir eylem yapmışlardır.25 Nahda par-
tisi lideri Raşid Gannuşi eylemden 
bir gün sonra açıklamada bulunmuş 
ve Tunus anayasasının şeriat kanun-
larına göre düzenlenmeyeceğini söy-
lemiştir.26 Fakat bu olay karşısında 
gerek Gannuşi gerekse de partide yer 
alan diğer isimler Selefilere karşı di-
rek karşıt bir pozisyona geçmemiştir, 
zira bu dönemde yoğun bir baskı or-
tamında seküler gruplar ve Selefiler 
arasında kalan Nahda, Selefiler ile 
şiddete başvurmadan diyalog yoluyla 
çözüm masasına oturulabilecekleri 
yönündeki umudunu korumuştur.27

Nahda, Selefilere karşı her ne kadar 
ılımlı havayı korumak istese de Selefi 
hareket 2012 yılının ilerleyen dönem-
lerinde çeşitli bölgelerde düzenledik-
leri protesto ve saldırılar ile eylem-
lerini sürdürmüştür. Yıl içerisinde 
Tunus’un en büyük sendikası olan 
UUGT ofislerine, karakol ve mahke-
me binalarına, La Marsa’da bir resim 
sergisine düzenledikleri saldırılar hem 
Tunus’ta toplumsal huzur ve güvenli-
ği sarsmış hem de Nahda’yı Selefilere 
karşı tutumunda oldukça zora sok-
muştur.28 En son Eylül ayında büyük 
çoğunluğunun Ensar el-Şeria örgütü 
tarafından organize edildiği bir kala-
balığın Hz. Muhammed’e hakaret içe-
ren Amerikan-Fransız yapımı bir fil-
mi protesto amacıyla yapmış oldukla-
rı eylem Nahda’nın Selefiler karşısın-
daki tutumunu değiştirmesine sebep 
olmuştur. Amerikan Büyükelçiliği 
önünde toplanan kalabalık şiddet içe-

ren gösterilerde bulunmuş, sonrasın-
da ise elçilik yakınlarında bulunan bir 
Amerikan okuluna saldırmıştır.29

Nahda’nın bu son olay karşısında-
ki cevabı ise oldukça sert olmuştur. 
Gannuşi olaylar karşısında özgürlük-
lerin ihlal edilmesine izin vermeye-
ceklerinin altını çizerek “Selefiler sa-
dece Nahda’ya değil, ülkedeki kamu 
özgürlüklerine ve güvenliğine de 
tehdit oluşturuyor. Bu yüzden yasal 
yollardan Selefilerle baş edilmeli” 30 
demiştir. Bu ifadelerden sonra Ensar 
el-Şeria örgütünün ileri gelenlerinin 
de içerisinde bulunduğu 144 kişi tu-
tuklanmıştır.31 Tutuklamalar üzeri-
ne örgüt lideri Ebu Ayyad, Nahda’yı 
İslam’dan sapmak ve Amerikan kuk-
lası olmakla suçlamış, bu son gelişme 
ile Nahda ve Selefilerin arası da tama-
men açılmıştır.32 
Devrimden sonra Selefilerin git gide 
artan eylemleri ve bu eylemlerin 
şiddet ve çatışma içermesi toplum-
da Selefilere karşı büyük bir tepki-
nin oluşmasına sebep olurken aynı 
zamanda Nahda’ya karşı Selefiler 
konusunda ciddi önlemler almadı-
ğı yönünde eleştiriler yöneltilmiştir. 
Bu eleştiriler, 2013 yılında sol kanadı 
temsil eden iki önemli liderin -Şubat 
ayında Şükrü Belayid, Temmuz ayın-
da Muhammed Brahmi’nin- öldü-
rülmesi ve bu suikastlardan da Ensar 
el-Şeria örgütünün sorumlu tutul-
masıyla birlikte hükümet karşıtı so-
kak hareketine dönüşmüştür. Halkın 
Nahda karşıtı gösterileri ile çalkan-
tılı geçen bir süreçte Ulusal Diyalog 
Görüşmeleri başlatılmış, görüşmeler 
sonunda başbakan Ali Arayyıd’ın isti-
fa ederek teknokrat hükümetin kurul-
masına karar verilmiştir. Netice ola-
rak Nahda hükümetinin çekilmesinin 
ardından Ocak 2014’de Mehdi Cuma 
başbakanlığında yeni teknokrat hükü-
met kurulmuştur.
Teknokrat hükümetin 2014 ajanda-
sında yer alan hususlarda öncelik, yıl 
içerisinde geçekleşecek seçimlerin 

Nahda’nın Selefiler 
ile kurduğu 
bu ılımlı hava, 
Selefilerin şeriat 
hukukuna göre 
yeni bir anayasa 
yazım taleplerini 
cihatçı Selefilerin 
önderliğindeki 
protestolarla 
dile getirmeye 
başladıkları 2012 
yılından itibaren 
dağılmaya 
başlamıştır.
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özgür ve şeffaf bir ortamda yapılma-
sı iken güvenlik sorunu ikinci sırada 
yer almıştır.33 Zira toplum nezdinde 
hissedilen en temel sorunlardan biri 
ekonominin iyileşmesi ve işsizlik so-
rununun çözülmesi ise, bilhassa 2012 
yılından itibaren güvenlik konusu da 
başta gelen sorunlardan biri olmuş-
tur.
Tunus’ta gerek siyasi istikrar gerekse 
de toplumsal huzur ve güvenliği riske 
sokan Selefi örgütlerin eylemleri daha 
çok sokak hareketleri olarak gelişse de 
2014 yılında terör eylemleri oldukça 
ciddi boyutlarda kendini göstermiştir. 
17 Temmuz’da Kassarin ilini çevrele-
yen Şambi dağlarını kale edinen Ukbe 
bin Nafi Tugayı iki kontrol noktasına 
roket güdümlü tüfeklerle saldırmış, 
saldırılar sonucu 14 Tunuslu asker 
hayatını kaybetmiş, 20 asker ise yara-
lanmıştır.34 Tunus’ta 1956 yılında ba-
ğımsızlığın ilan edilmesinden sonra 
orduda yaşanan en büyük can kaybı 
olduğu belirtilen35 saldırılar sonrası 
sarsıntı o kadar büyük olmuştur ki 
Cumhurbaşkanı Merzuki ülkede üç 
gün yas ilan etmiştir. 
Tunus’un devrim sonrası siyasi geçiş 
süreci açısından oldukça kritik bir yıl 
olan 2014 yılında cihatçı Selefi örgüt-
lerin şiddet eylemlerini arttırması, 
Tunus’ta güvenlik sorununun ciddi 
olarak büyümesine sebep olmuştur. 
Ekim ve Kasım aylarında parlamen-
to ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
yapılacağı Tunus’ta terör eylemlerinin 
bu süreçleri riske sokabileceği ve de-
mokratikleşme sürecini sekteye uğra-
tabileceğine dair endişeler artmıştır. 
Ayrıca cihatçı örgütlerin şiddet ey-
lemlerini arttırması her iki seçimde 
adayların gündemini etkilemiş, özel-
likle Nahda’nın katıldığı parlamento 
seçimlerinde Selefiler ve Nahda’nın 
ortak paydası olan İslamcılık üzerin-
den karşıt kampanyalar yapılmıştır. 
Netice olarak 2014 yılında cihatçı ör-
gütlerin eylemleri Tunus siyasetinde 
oldukça etkin ve belirleyici bir rol oy-
namıştır.

2015 yılı ise, henüz başlarında olun-
masına rağmen, Tunus’ta terör konu-
sunda oldukça sıkıntılı geçmektedir. 
Nida Partisi lideri Baci Kaid es-Sibsi 
ile yeni bir cumhurbaşkanı ve yine 
Nida partisinin çoğunluğu oluştur-
duğu bir koalisyon hükümeti ile yeni 
yıla umutlu bir şekilde giren Tunus 
için güvenlik sorunu ciddiyetini arttı-
rarak devam etmektedir. Bu yıl içinde 
ilk önemli terör eylemi Kassarin’de 
yer alan Bulaba’da bir polis karakolu-
na yapılan saldırı ile gerçekleşmiştir. 4 
polisin hayatını kaybettiği saldırı bu 
bölgede konumlanan Ukbe bin Nafi 
Tugayı tarafından üstlenilmiştir.36 
Tunus’ta ikinci bir saldırı ise 18 
Mart’ta gerçekleşmiştir. Uluslararası 
toplumda büyük yankı uyandıran 
saldırı meclis binası yanındaki Bardo 
Müzesi’ne düzenlenmiş ve çoğu turist 
23 kişi öldürülmüştür. Saldırı sonrası 
IŞİD internetten bir ses kaydı yayın-
lamış ve saldırıyı düzenleyen iki kişiyi 
“İslam Devleti’nin süvarileri” olarak 
tanımladıktan sonra saldırının IŞİD 
tarafından düzenlendiğine yönelik 
söylemler artmıştır.37 Saldırılardan 
sonra Nahda yaptığı açıklamayla eyle-
mi oldukça açık ve sert bir dille kına-
mış, ayrıca bu eylemi devrim sonrası 
demokratik kazanımlara yöneltilmiş 
bir tehdit olarak nitelendirmesi ve te-
rörle mücadele adına milli bir konfe-
rans çağrısı yaparak yeni terörle mü-
cadele kanunları istemesi bu konuda 
oldukça hassas olduğunu göstermiş-
tir.38 

Sonuç
Görüldüğü üzere devrim sonrası hız-
lı bir yükselişe geçen Selefi hareket 
bilhassa cihatçı grubun etkinliği ile 
bugün Tunus siyaset ve toplum gün-
demini belirlemede önemli bir ko-
numa gelmiştir. Devrim sonrası önce 
hapisten çıkan Ebu Ayyad liderliğin-
deki Ensar el-Şeria örgütü kurulmuş 
ve bu örgüt daha çok sokak eylemleri 
şeklindeki faaliyetleri ile etkin olmuş-
tur. Daha sonra ise 2012 yılında Ukbe 
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bin Nafi Tugayı kurulmuş, örgütün 
ilk amacı Mağrip el-Kaidesi için as-
ker yetiştirmek iken 2014 yılından 
itibaren Tunus’ta da ciddi eylemlerde 
bulunmuştur. Gelinen en son nok-
tada ise IŞİD Tunus’taki bir saldırıyı 
destekleyici beyanatta bulunmuştur. 
Cihatçı Selefi örgütlerin Tunus’taki 
bu yükselişi ve son saldırıda IŞİD’in 
de Tunus güvenlik sorununa dâhil 
olması, devrimden sonra en istikrarlı 
ve demokratikleşme yolunda kararlı 
giden Tunus için cihatçı örgütlerin 
artan kritik ve etkin rolünü ortaya 
koymaktadır.
Özetle söylemek gerekirse, Tunus’ta 
2011 devrimi sonrası sosyal ve siya-
sal manada yükselen bir dinamik olan 
Selefi hareketin tanımlanması ve de-
ğerlendirilmesini amaçlayan bu ça-
lışmanın ulaştığı sonuçlar şu şekilde 
sıralanabilir.
1. Selefi hareket Tunus’ta dış kaynaklı 

olmayıp, yerli bir harekettir. Ortaya 
çıkışı temel olarak Burgiba’nın se-
küler politikalarının İslami kesimi 
sosyal ve ekonomik olarak yaban-
cılaştırmasına dayanmaktadır. Bu 
politikalar sebebiyle Nahda’nın 
önceli olan İslami Eğilim Hareketi 
içerisinden daha radikal fikirli bir 
grubun ayrılması ile 1980’li yılla-
rın sonunda ilk Selefi örgüt olan 
Tunus İslami Cephe kurulmuştur.

2. Tunus’ta Burgiba ve bin Ali döne-
minin temel karakteri olan sekü-
ler ve laik politikalar İslamcılığın 
yükselişine, İslami örgüt ve şah-
siyetlere tamamen karşı durmuş, 
bu iki politikacı döneminde birçok 
İslami isim sürgüne gönderilmiş, 
tutuklanmıştır. Bu söz konusu 
isimler için sürgün ya da hapis yıl-
ları ise bir nevi radikalleşme yılları 
olmuştur. Zira devrim sonrası ci-
hatçı Selefilerin artışında hapisten 
çıkan ya da ülkesine geri dönen 
isimlerin etkinliği bir hayli fazla-
dır.

4. Tunus’ta Selefiler ve Selefilerin 
faaliyetleri denildiğinde bu kav-
ramın kapsamı açısından bir kar-
maşa ortaya çıkmaktadır. Çünkü 
Selefiler kendi arasında metinci, 
politik ve cihatçılar olarak ayrıl-
maktadır. Son yıllarda yapılan şid-
det içerikli eylemlerde metinci ve 
politik Selefilerden ziyade cihatçı 
Selefilerin etkin olduğu bilinmek-
tedir.

5. Tunus’ta özellikle seküler kesimin 
Nahda ile Selefileri bir tutan, aynı 
ideolojiye sahip olduklarını söy-
leyen ya da Selefilerin artan et-
kinlikleri konusunda Nahda’yı so-
rumlu ilan eden eleştirilerinin bir 
dayanağı bulunmamaktadır. Zira 
Nahda her ne kadar Selefileri parti 
kurmaları konusunda destekle-
mişse de bu tutumun asıl amacı 
onların radikalleşmesini önlemek-
ti. Nahda, Selefilerin siyasi olarak 
temsil edilmeleri ile kendilerini 
toplum dışında hissetmeyecekleri, 
böylelikle de aşırı eylemler sergile-
meyeceklerini düşünmüştü. Fakat 
2012 yılından itibaren Selefilerin 
şiddet içeren protestolar sergile-
meleri sonucunda Nahda da direk 
yasal önlemler ile Selefiler karşı-
sında sert önlemler almıştır.

6. Tunus 2011 Arap Devrimleri son-
rasında siyasi ve toplumsal olarak 
en istikrarlı, devrimin amaçları-
na ulaşmak konusunda en kararlı 
ülke olarak gözükürken, cihatçı 
örgütlerin geçtiğimiz yıldan iti-
baren şiddetini arttıran eylemleri 
bu gidişat için büyük bir risk oluş-
turmaktadır. Özellikle 18 Mart’ta 
gerçekleşen son eylemde IŞİD’in 
de isminin geçmesi Tunus’taki gü-
venlik sorununun ciddiyetinin bir 
resmidir. Zira daha önce zikredil-
diği gibi Ukbe bin Nafi Tugayı’nda 
IŞİD’e sempati duyan kişilerin bu-
lunduğu bilinmektedir. Bu sempa-
tizanlık hali son eylemle birlikte 
düşünüldüğünde, Tunus’ta önü-
müzdeki süreçte güvenlik sorunu-
nun daha da artacağı beklenebilir.

Cihatçı Selefi 
örgütlerin 
Tunus’taki bu 
yükselişi ve son 
saldırıda IŞİD’in 
de Tunus güvenlik 
sorununa dâhil 
olması, devrimden 
sonra en istikrarlı 
ve demokratikleşme 
yolunda kararlı 
giden Tunus için 
cihatçı örgütlerin 
artan kritik ve 
etkin rolünü ortaya 
koymaktadır.
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