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 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün Arap ülkelerinde faaliyet 
gösteren üst düzey mensuplarının Mısır'da gizli bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda 
Kahire'yi bölgenin merkez  karargâhı olarak kullanma kararı aldıkları öne sürülmüştü.  

 Peki, neden Mısır? 

 Mısır, Ortadoğu'da stratejik öneme sahip olduğu gibi bölgedeki diğer devletler 
için de rol modeldir. FETÖ'nün Afrika'ya açılımında konum olarak önem taşımaktadır.  

 Örgüt Mısır için nasıl bir anlam taşımaktadır? 

 Abdülfettah el-Sisi'nin 2013 yılında Muhammed Mursi'ye yönelik 
gerçekleştirdiği askeri darbe sonrası Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler 
gerginleşmişti. Bu süreç 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Mısır'ın tutumunu da 
etkilemiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'deki darbe girişimini 
kınayan bildirisini engelleme çabası, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), FETÖ'nün terör 
listesine alınması yönündeki karar tasarısını gündeme alması ve bu konuda tek 
çekimser kalan ülkenin Mısır olması örnek gösterilebilir.  

 1990'lı yıllarda Mısır'daki faaliyetlerini artıran FETÖ, öğrenci yurtları, dergi, dil 
kursları ve kitabevi faaliyetleri ile varlığını göstermiştir. 

 Hemen akla 1928 yılında kurulan Müslüman Kardeşler Örgütü'ne (İhvan-ı 
Müslimin) alternatif olup olamayacağı ya da bu yönde çaba harcanıyor mu sorusu 
geliyor.  

 Mısır'da eğitim, sağlık, yardımlaşma ve diğer alanlarda sivil toplum faaliyetleri 
yürüten Müslüman Kardeşler Örgütü, Sisi'nin iktidara gelmesi ile yasaklandı ve 
örgüte ait kuruluşlara el konularak finansal kaynakları da donduruldu. Müslüman 
Kardeşler yapılanmasına benzeyen FETÖ yapılanmasının Mısır'da ne kadar kabul 
göreceği aslında tartışılır. Her ne kadar Sisi yönetiminin FETÖ yapılanmasını İhvan'a 
alternatif olarak gördüğü yorumları yapılsa da kendine tehdit olarak gördüğü ve 
terörist olarak nitelendirdiği Müslüman Kardeşler gibi bir yapının ülkede 
güçlenmesine izin vereceğini düşünmüyorum. Ancak bünyesinde önemli bir sermaye 
birikiminin olması, ekonomik dar boğazdaki Sisi yönetimince kısa bir süre alternatif 
olarak görülebilir. Tabii bir de Türkiye'ye yönelik politikalarında kullanabileceği bir 
araç. Ayrıca, Müslüman Kardeşlerin üst düzey yöneticilerinin Türkiye’ye sığınması, 
televizyon kanallarını açarak Mısır yönetimine karşı faaliyetlerine devam etmesi de 
bu desteği açıklayabilir. 

 İslam coğrafyasının nasıl denetim altına alınacağına dair sürekli strateji 
geliştiren Batı, İslam dünyasının da küreselleşmenin bir parçası olması yönünde çaba 
harcamaktadır. Bu nedenledir ki, Ortadoğu'da her zaman rol model olan Mısır'da, 
Batı "Ilımlı İslam" projesini uygulayabilmek için FETÖ-Sisi yakınlaşmasını 
destekleyebilir. 
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