
GİRİŞ 
 
Varlık nedenini halklarının refahı ve mutluluğu üzerine inşa etmeyen, Ortadoğu’nun otokratik 
yönetimleri, ayakta kalabilmek için halklarını memnun edecek politiklar yerine, ABD’nin 
öncelikleri ve onun Ortadoğu coğrafyasındaki stratejik ortağı olan İsrail’in kaygıları 
doğrultusunda şekillenen poltikalar uygulamışlardır. 
 
Sadece elit bir azınlığı memnun eden politikaların yıllarca uygulanması, Ortadoğu halklarının 
hayat standardının giderek kötüleşmesine sebebiyet vermiştir. Halk nezdinde meşruiyetini 
kaybeden bu yönetimler, küresel ve bölgesel meselelerde pasif ve edilgen bir pozisyon almış; 
süper güçlerin bölgedeki piyonları haline gelmişlerdir. Halka rağmen yürütülen bu politikalar, 
halk arasında giderek artan huzursuzluklara yol açmış; ve bu durum halk ile yönetimler 
arasındaki ayrılığı derinleştirmiştir. Rejim, varlığını devam ettirebilmek için güvenlik odaklı bir 
yönetim tarzı benimsemiş, hukuk rafa kaldırılmış, bireysel hak ve hürriyetler kısıtlanmış, halk 
güvenlik güçlerinin eliyle korkutulmuş ve sindirilmiştir.1 
 
Tüm bunlar yaşanırken, dünya sistemini temelden değiştiren hadiseler meydana gelmiş; 
rakibi ABD karşısında kendisini yenileyemeyen, ülke kaynaklarını askeri gücünü arttırmak için 
sarf eden SSCB, dağılma sürecine girmiştir. Bu süreçte iletişim ve ulaşım araçlarının gelişip 
tabana yayılması, yeryüzünde yaşanan olaylardan haberdar; ve de daha duyarlı bir 
komuoyunun oluşmasına zemin hazırlamıştır. Devletin rolünün azaldığı, sivillerin daha fazla 
insiyatif aldığı, küresel işbirliğinin arttığı yeni bir döneme girilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler 
Baas gibi kapalı ve anti demokratik rejimlerin varlığını devam ettirmeleri için gerekli şartların 
ortadan kalkması sonucunu doğurmuştur. Aynı zamanda, Ortadoğu halklarıyla ortak inanca, 
kültüre, ve de tarihe sahip Türkiye’nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti iktidarı 
boyunca yaşadığı değişim bölge halkına ilham kaynağı olmuştur. Yıllarca askeri vesayetle 
yönetilen Türkiye, demokrasiye geçmek için çok boyutlu bir reform sürecine girmiş, kansız ve 
sağlıklı bir devrimin anatomisini çizerek Ortadoğu’da rol model haline gelmiştir. 
 
Baas rejimi boyunca yapılan hukuk dışı uygulamalar, artan yoksulluk, baskı ve sindirme 
politikaları Ortadoğu’yu patlamaya hazır bir bomba haline getirmiştir. 2010 yılının Aralık 
ayında Tunus’ta meydana gelen olay bu bombanın fitilini ateşlemiş, basında Arap Baharı 
olarak adlandırılan, birçok Ortadoğu ülkesini etkisi altına alan halk isyanlarının başlamasına 
sebebiyet vermiştir. Ortadoğu halkları , kan ve gözyaşıyla dolu bir buçuk asırlık evreden sonra 
kendi kaderini tayin için sokaklara çıkmış, refahı ve barışı en az dünyanın geri kalan halkları 
kadar hak ettiklerini tüm dünyaya duyurmuşlardır. Ortadoğu’nun kalbi olarak nitelendirilen 
Mısır’da da halk isyanları patlak vermiş, toplumun her kesiminden insanların Tahrir 
meydanında sürdürdükleri protestolar meyvesini vermiş ve sadece 18 günlük kısa bir süre 
sonunda 30 yıllık Mübarek rejimi devrilmiştir.  
 
Arap ülkeleri arasında siyasi ve de kültürel ağırlığı fazla olan Mısır’ın demokratikleşme süreci 
tüm bölgeyi derinden etkileyecektir. Özellikle son dönemlerde Ortadoğu halkları nezdinde 
itibarı artan Türkiye’nin bölgesel politika oluşturma çabaları bu süreçten oldukça 
etkilenecektir.2 
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Mısır’ı iyice tahlil etmeden ‘’Yeni Ortadoğu’’yu anlamak imkansızlaşacağından biz de bu 
çalışmamızda Mısır’ın demokrasiye geçiş sürecini ele alacağız. 
 
Mısır Neden Bu Kadar Önemli? 
 
Mısır, gerek sahip olduğu büyük ve genç nüfusuyla, gerek jeostratejik konumuyla , gerekse 
de Arap dünyasında sahip olduğu siyasi ve kültürel ağırlığıyla Ortadoğu’da önemli bir yere 
sahiptir ve bundan dolayı bölgenin kalbi olarak nitelendirilmektedir. 
 
Ortadoğunun en kalbalık ülkesi olan bu Kuzey Afrika ülkesi, 80 milyonluk bir nüfusa sahip 
olup, bu nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı gençlerden oluşmaktadır. Ülke, Libya ve Sudan gibi  
komşularına nazaran fazla petrol rezervine sahip olmasada da, gerek sahip olduğu doğalgaz 
kaynakları gerekse de    jeostratejik açıdan önemli olan konumuyla enerji güvenliği ve temini 
noktasında kilit role sahiptir. Süveyş Kanalı ve SUMED Boru Hattı’na sahip olan Mısır, adeta 
bir enerji koridoru haline gelmiştir3.  Gelişmekte olan Ortadoğu’nun Arap ülkeleri arasında  
Suudi Arabistan’dan sonra ikinci sırada yer alan Mısır ekonomisinin önemli bir bölümü tarım 
ve turizm  gelirlerine dayanmaktadır4. Mısır, Akdeniz’i Kızıl Deniz’e, oradan da Hint 
Okyanusu’na bağlayan Süveyş Kanalı’na sahiptir. Uluslararası deniz ticaretinin yüzde 8’ini 
taşıyan Süveyş Kanalı oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle 19. yüzyılda İngiltere’nin 
sömürgelerine ulaşabilmesi için kilit noktada olan Süveyş, şimdilerde Avrupa’ya enerji 
sevkiyatında önemli bir rol üstlenmektedir5. Asya ve Afrika’nın birleştiği bir noktada yer alan 
Mısır, başta Çin olmak üzere diğer küresel oyuncuların için giderek daha stratejik bir konuma 
yükselen Afrika pazarına açılma noktasında önemli bir merkez konumundadır6. Özellikle 
Çin’in son yıllarda Afrika’ya yaptığı yatırımlar milyar dolarları bulmuştur. Mısır’ın yeraltı 
kaynakları bakımından zengin olan bir diğer komşusu olan Sudan, Batı ile Çin arasındaki 
rekabette stratejik bir öneme sahiptir. İçeride toplumsal uzlaşmayı sağlamış, dışarıda da 
uluslararası toplumla uzlaşan bir görüntü veren ‘’Yeni Mısır’’ oluşturulabilirse Sudan 
üzerinden yeni bir Afrika politikası üretilebilir.   
 
Her ne kadar Camp David Antlaşması’ndan sonra Mısır, Ortadoğu’da itibarını büyük ölçüde 
zedelemişse de, sahip olduğu siyasi ve kültürel ağırlıktan dolayı Ortadoğu’daki kilit 
meselelerde başat rol oynamıştır. Arap-İsrail savaşlarında İsrail’e karşı ciddi anlamda bir 
tehdit oluşturabilen tek devlet olan Mısır, Amerika’nın da devreye girmesiyle yeni bir 
antlaşmayla safdışı bırakılmıştır. ABD’nin garantörlüğünde 1978 yılında Mısır ile İsrail 
arasında imzalanan Camp David Antlaşması, kendi adıyla anılan yeni bir düzen başlatmıştır. 
İsrail’in bölgedeki varlığını teminat altına almak amacıyla kurulan Camp David düzeninin 
devam etmesi için ABD, Mısır’a yıllık ortalama 2 milyar dolar yardım yapmaktadır. Bu durum 
başta Filistin meselesi olmak üzere bölgeyi ilgilendiren önemli meselelerde Arap ülkelerinin, 
ortak bir politika oluşturmalarını engellemektedir. Bu parçalanmış yapı sürdükçe Filistin 
meselesinin çözümsüz kalmasını isteyen İsrail ve diğer bölge dışı aktörler bundan 
faydalanmakta, dolayısıyla bu durumu desteklemektedirler.  
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Camp David Anlaşması’yla  Mısır  Sudi ailesiyle birlikte Ortadoğu’da ABD’nin en sadık 
müttefiki olmuştur. Amerika ayrıca bölgeye yapılacak askeri müdahalelerde kilit bir konuma 
sahip Mısır’ın hava sahasını ve Süveyş Kanalı’nı kullanma ayrıcalığına sahip olmuştur.7 
 
Bir zamanlar bağımsız bir politika güderek, Arap milliyetçiliği üzerinden Oradoğu’nun Arap 
devletlerinde büyük bir siyasi kazanım elde eden Mısır, zamanla uyguladığı yanlış politikalarla 
kredisini ciddi anlamda tüketmiştir. İran, Mısır’ın kredisini ciddi anlamda yitirmesinden sonra 
bölgede oluşan lider boşluğunu doldurmaya çalıştıysa da, gerek Şii Hilali çerçevesinde 
şekillenen bir politika güderek tüm Ortadoğu’yu kucaklayacak ideoloji üretememesinden 
gerekse de olaylara insani açıdan  değil, siyasi çıkar açısından bakmasından dolayı  bunu 
başaramamıştır. Bu dönemde bulunduğu coğrafyanın kadim medeniyetinden beslenen 
muhafazakar demokrat bir iktidarın yönetiminde büyüyen ekonomisi, aktif dış politikasıyla 
prestiji artan ve tüm bölge halkının haysiyeti, özgürlüğü ve de refahı için uluslararası arenada 
mücadele eden Türkiye, bu boşluğu doldurabilecek kabiliyette olduğunu kanıtlamıştır. Ancak 
dışarıdaki aktörlerin bölgeye müdahalesini istemeyen Türkiye’nin, bölgesel politika 
oluşturabilmesi için Mısır gibi güçlü bir partnere ihtiyacı vardır. Bunun içindir ki Mısır’ın 
demokratik evrimini tamamlaması, bölge üzerinde oluşturacağı olumlu etki açısından hayati 
önem taşımaktadır. 
 
 
MISIR’IN SİYASAL TARİHİ 
 
a-) Monarşi Dönemi 
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli eyaletlerinden biri olan Mısır, Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
döneminde bağımsız bir politika izlemiş, merkezi otoriteden uzaklaşmaya başlamıştır. 
Mısır’ın bağımsızlığını kazandığı 1923 yılına kadar İngiltere’nin hakimiyeti altında Kavalalı 
hanedanı ve zengin toprak sahipleri ülkenin yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. 1923 yılında 
Mısır, İngiltere’den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu dönemde değişim 
tabandan gelmediği ve iç dinamiklerle bu süreç yönetilmediği için, halk ile organik bağı olan 
güçlü bir siyasal parti oluşamamıştır. Bu nedenle, her ne kadar Mısır kendisini bağımsız bir 
devlet olarak ilan etse de, aslında 1952 yılındaki askeri devrime  kadar İngiltere’nin 
etkisinden kurtulamamıştır8. Parlementer sisteme dayalı bağımsız bir ülke kurma amacı 
güden milliyetçi WAFD partisi kısmen de olsa tabanda kendisine destek bulmuş ve 
İngiltere’ye karşı etkin bir muhalefet yürütmüştür. Mısır 1922-1953 yıllarını kapsayan 
dönemde Kral I. Fuad, I. Faruk ve de II. Fuad olmak üzere üç kralın iktidarına sahne olmuştur. 
Ülkenin siyasal tarihinde liberal dönem olarak adlandırılan bu dönemde, krallar İngilizler’in 
kuklası haline gelmiş, rüşvet ve yolsuzluk artmış; bu durum da halkta derin bir 
hoşnutsuzluğun meydana gelmesine neden olmuştur. Siyasal idarenin, toplumun 
kronikleşmiş sorunlarına çözüm bulamadığı bir ortamda, Hasan El Benna liderliğinde 
kurulmuş olan Müslüman Kardeşler Örgütü, İslamı referans alan alternatif bir çözüm yoluyla 
halkın sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır. 
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b-) Cemal Abdülnasır Dönemi; Nasyonel Sosyalimzmin Ortadoğu Coğrafyasındaki 
Yansıması Olan Baas Rejimi Doğuyor 
 
İsrail Devleti kurulduktan sonra diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Mısır’da da hem milliyetçi 
hem de İslami eğilimler artmıştır. Mısır’ın o dönem içinde bulunduğu şartlar karizmatik bir 
liderin doğması için elverişliydi. Bütün bu olumsuzlukların üstüne bir de 1948-1949 yıllarında 
patlak veren Arap-İsrail savaşlarının da fiyaskoyla sonuçlanması eklenince, ülkede var olan 
siyasi boşluk iyice derinleşmiştir. 1952 yılında dinamik ve karizmatik bir subay olan Cemal 
Abdulnasır’ın mimarı olduğu Hür Subaylar Hareketi, General Muhammed Necip’in 
göstermelik lideliğinde darbe yaparak idareyi devralmış ve siyasal boşluğu doldurmuştur. 18 
Temmuz 1953 tarihinde cumhuriyet ilan edilmiş, Muhammed Necip’in zorla istifa 
ettirilmesinden sonra Nasır 1956 yılında tek aday olarak  girdiği seçimlerden devlet başkanı 
olarak çıkmıştır. 
 
Tek partili bir siyasal sistem amaçlayan Nasır, kendisine darbe sürecinde yardım eden 
Müslüman Kardeşler dahil bütün muhalif grupları bastırmış ve siyasal partileri kapatmıştır. 
Ekonomide sosyalist ilkeler benimseyen Nasır, aynı zamanda ateşli bir Arap milliyetçisiydi. 
Nasır, bir taraftan halka gıda ve benzin yardımı yaparken öbür taraftan milliyetçi bir söylem 
geliştirerek Batı’ya, özellikle de İsrail’e kafa tutmuş ve böylelikle halk nazarında popüleritesini 
arttırmıştır. 
 
İsrail ve Batı karşıtlığı üzerinden popülist bir söylem geliştirerek halkın milliyetçi duygularına 
hitap eden Nasır, sahip olduğu karizmasıyla,  köklü bir devlet geleneğine sahip olmayan 
Ortadoğu’nun yeni kurulan Arap ülkelerinde oluşan liderlik boşluğunu doldurmuştur. Nasır 
döneminin en önemli olayı, özellikle Avrupa için stratejik öneme sahip Süveyş Kanalı’nın 
millileştirilmesi girişimidir. Nasır’ın bu hamlesinden dolayı İsrail, İngiltere ve Fransa, Mısır’a 
savaş açmış, ancak Sovyetler’in Ortadoğu’da Mısır gibi stratejik bir kale elde etmek gayesiyle 
karşı devletleri nükleer bombayla tehdit etmesi sonucu Mısır gayesine ulaşabilmiştir.  
 
İlk başlarda, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, Hindistan Başbakanı Nehru ile bağlantısızlar 
hareketini kurarak  bağımsız bir politika izleyen Nasır, sonraları ülkenin modernleşmesi için 
planlanan büyük projelerin hayata geçmesi için Sovyetler’in büyük mali ve iktisadi desteğini 
almış, zaten İsrail’den dolayı kendisine karşı tavır alan Batıdan uzaklaşarak Sovyet yanlısı bir 
politika izlemiştir. 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’na kadar dış politikada agresif bir tavır 
sergileyen Nasır, bu savaşın ağır bir yenilgiyle sonuçlanmasından sonra 1970’de kalp krizi 
geçirene kadar ılımlı bir politika izlemiştir.  
 
Halkın, ülke kaynaklarından daha fazla faydalanması gerektiğini savunarak sosyalist bir 
anlayış benimseyen Nasır, ayrıca dış politikada Arap devletlerinin çıkarını gözeten bağımsız 
bir politika güderek milliyetçi bir tavır sergilemiştir. Nasır,  o günlerde yaygın olan milliyetçi 
eğilime hitap eden geçici politikalar uygulamış, arkasında tohumlarını attığı, bugünkü Mısır’ın 
en nüfuzlu sınıfı olan elit askeri bürokrasiye bütüncül bir düşünce sistemi ve ideoloji 
bırakamamıştır. 



 
d-) Enver Sedat Dönemi; Camp David Sisteminin İnşası 
 
1970 yılında Nasır’ın ölmesiyle, cumhurbaşkanı olan Enver Sedat, selefinin sahip olduğu siyasi 
görüşe taban tabana zıt politikalar uygulamıştır. Nasır döneminde uygulanan sosyalist 
politikalar terk edilmiş, ekonomi daha liberal hale getirilmiş9, Müslüman Kardeşler ve diğer 
siyasi grup ve partiler üzerindeki baskılar ve yasaklar kısmen kaldırılmıştır10. Ama rejim 
otokratik ve baskıcı ve tek adama dayanan yapısını korumaya devam etmiştir.  
 
1973 yılında Mısır başlarda önemli askeri başarılar elde etmiş; ancak ABD Hava Kuvvetleri 
İsrail’in yanında yer alarak Mısır birliklerini etkisiz hale getirmiştir. Böylece İsrail’in galip 
çıktığı  Yom Kippur savaşından sonra, Mısır ABD ve Batı’yla yakınlaşmaya başlamış ve bu 
durum Sovyetler Birliği’nin ülkedeki danışmanlarının kovulmasıyla büyük bir ivme 
kazanmıştır. Bu yakınlaşma 1978 yılında ABD’nin garantörlüğünde, İsrail ile Mısır arasında 
Camp David Antlaşması’nın imzalanmasıyla zirveye ulaşmıştır. Bu antlaşmayla İsrail Altı Gün 
Savaşları’nda aldığı Sina Yarım Adası’nı Mısır’a geri vermiş; Mısır ise bunun karşılığında İsrail’i 
tanıyan ilk Arap devleti olmuştur. Bunun üzerine Mısır Arap Birliği’nden ihraç edilmiştir. 
ABD’nin bölgedeki öncelikleri İsrail’in ise kaygıları doğrultusunda oluşturulan Camp David 
sistemi, Mısır’ın bölgedeki itibarının zedelenmesine aynı zamanda lider rolünü yitirmesine 
sebebiyet vermiştir11. İzlediği politikalarla büyük tepki çeken Sedat 1981’de bir suikasta 
uğrayarak öldürülmüştür. 
 
e-) Hüsnü Mübarek Dönemi; Yanlış Politikalar Silsilesi 
 
Enver Sedat’tan sonra ülkenin başına geçen Hüsnü Mübarek, eski bir Hava Kuvvetleri 
mensubu ve savaş uçağı pilotudur. 30 yıllık iktidarı boyunca Enver Sedat döneminde kurulan 
Camp David sistemine bağlı kalarak, Batı yanlısı bir politika izleyen Mübarek, Mısır’ın yeniden 
toparlanarak eski ihtişamına ulaşmasını sağlayacak vizyoner bir duruş ortaya koyamamıştır. 
Nasır ve Sedat dönemlerine nazaran daha istikrarlı olan bu dönemde, her ne kadar siyasi 
parti ve STK saysı artmış; daha fazla hareket alanı oluşmuşsa da , meşru bir yönetimin 
oluşmasına imkan sağlayacak demokratik parlamenter bir sisteme giden adımlar 
atılmamıştır. Mısır, 1989 yılında yeniden Arap Birliği’ne alınmış, Filistin meselesinin 
çözümünde arabulucu rolünü üstlenmiştir. 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı’nda ABD’nin 
yanında yer alan Mısır, ABD ile olan ittifakını güçlendirmiştir. Bu dönemde SSCB dağılma 
sürecine girmiş, çift kutuplu dünya sistemi geçerliliğini yitirmiştir. Böylece Soğuk Savaş 
Dönemi boyunca Batı ve Sovyet Blokaları arasındaki rekabetten faydalanarak varlıkarını 
sürdüren anti demokratik rejimler için gerekli ortam ortadan kalkmıştır. Dünyada demokrasi 
talepleri hız kazanmış, renkli devrimler birbirini izlemiştir.  
 
Bu ülkelerdeki renkli devrimleri destekleyen Batı komuoyu, Ortadoğu’daki halkların 
demokrasi taleplerini görmezlikten gelmiş ve kendi çıkarlarına hizmet eden anti demokratik 
rejimleri desteklemişlerdir. Bunun iki ana sebebi vardır; bunlardan ilki bu devletlerin sahip 
oldukları petrol ve doğalgaz kaynaklarının işletmesini Batılı şirkelere verdiği ve bu 
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şirketlerden aldıkları dolarları da yine Batılı ülkelerin bankalarına ve devlet tahvillerine 
yatırdıkları petro-dolar sistemini sürdürmeleridir.İkinci ise, Filistin işgaline ve ABD ve İsrail’in 
bölgedeki haksız uyglamalarına karşı çıkan İslami partilerin iktidara gelmesi korkusudur.  
 
Mübarek yönetimi, halk arasında güçlü bir desteğe sahip Müslüman Kardeşler Örgütünü 
radikallikle suçlayarak, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında Batı’da oluşan ‘’İslamofobi’’ 
eğiliminden faydalanmış ve rejimin ömrünü uzatmıştır. Mübarek ayrıca Müslüman Kardeşler 
menşeli Hamas’ın aleyhinde bir politika izlemiş halkta oluşan büyük huzursuzluklara rağmen 
Refah sınır kapısını kapatarak Gazze ablukasına destek vermiştir. Mısır, sahip olduğu büyük  
potansiyele rağmen ekonomi yönetiminin etkin olarak sürdürülememesi sonucu  ekonomik 
sorunlarla boğuşmuş, gelir adaletsizliği ve yoksulluk artmıştır. 
 

DEVRİM SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN TOPLUMSAL HAREKETLER 

 

a-) Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) 

 

Mısır’ın en etkin ve örgütlü toplumsal hareketi olan Müslüman Kardeşler’in temelleri, 1928 
yılında bir ilkokul öğretmeni olan Hasan el Benna liderliğinde Süveyş’in kıyısında bulunan 
İsmailiye kentinde atıldı. Başlarda 6 Süveyş Kanalı işçisinin Hasan el Benna’nın sohbetlerini 
dinlemek için bir araya gelmeleriyle doğan hareket sonraları Benna’nın karizmatik kişiliğinin 
etkisiyle işçiler ve öğrenciler arasında yayılmış ve önemli bir organizasyon halini almıştır. 3 yıl 
sonra ise İhvan daha fazla kişiye ulaşabilmek için merkezini Kahire’ye taşımıştır. Benna’nın 
verdiği konferanslar, halka açık yerlerde yaptığı konuşmalar büyük ilgi görmüş, hareket halk 
arasında giderek daha yaygın hale gelmiştir. Öyle ki üye sayısı 1938’de 50 bin ile 150 bin 
kişiye ulaşmıştır.  
 
Yolsuzluğun yaygın olduğu o dönemde, ülkenin sahip olduğu kaynaklar, halkın refahı için 
harcanmamış, devlet kapsamlı bir sosyal yardım sistemi oluşturamamıştır. Böyle bir boşluk 
İslam ahlakının hayata tatbiki için bir fırsat sunmaktaydı. Nitekim İhvan, ülkenin herbir 
köşesinde açtığı sağlık kurumları, aş evleri ,eğitim kurumlarıyla kapsamlı bir sosyal yardım ağı 
oluşturmuştur12. Müslüman Kardeşler, özellikle modernleşen Mısır’da kırsaldan kente göç 
eden insanlara yardım etmiş ve onlar için bir sığınak halini almıştır. İlk başlarda politik 
söylemlerden uzak kalan İhvan, siyasi otoritenin gözüne batmamış ve özgürce faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 1930’lu yıların sonuna doğru Filistin meselesinin patlak vermesi İhvan’ın 
söyleminde bir kırılmaya sebep olmuştur. Bundan sonra İhvan, başta İngiltere olmak üzere 
tüm emperyalist güçlerin Müslüman topraklarından bir an önce çıkartılması gerektiğini 
söylemiştir. Bu durumdan rahatsız olan İngilizler, hareketi  baskı altına almış ve Hasan el 
Benna dahil örgütün üst kanadını hapse atmıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın patlak 
vermesiyle tutuklananlar serbest bırakılmıştır. 1949 yılna gelindiğinde ise Müslüman 
Kardeşler Hareketi, 300 ile 600 bin arasındaki üye sayısı ile ülkenin en büyük organizasyonu 
haline gelmiştir. Bu denli büyük bir organizasyon, yönetimi rahatsız etmiş ve hareket 
üzerindeki baskılar arttırılmıştır. Hareketin üyeleri başbakan Mahmud Fahmi Nukraşi’ye 
suikast düzenledikleri gerekçesiyle tutuklanmış ve idam edilmişlerdir. 1949 yılında Müslüman 
Kardeşler Hareketi’nin karizmatik lideri Hasan El Benna Kahire’de bir suikasta kurban giderek 
öldürülmüştür.  
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Hasan el Benna’dan sonra liderliği, gelenekselci ve siyasi söylemden uzak duran Hasan 
Hüdeybi devralmıştır. Benna’dan sonra hareket kısmen dinamizmini ve canlılığını yitirmiştir. 
Müslüman Kardeşler’in tarihinde ön plana çıkan ikinci isim Seyyid Kutup’tur. Organizasyon 
arasında entelektüel kanadı temsil eden Kutup, yazdığı eserlerle birçok kişiyi etkilemiş ve 
hareketin ideoloğu olmuştur. Bir zamanlar aktif olarak organizasyon için çalışmış olan Nasır 
başa geçtikten sonra Müslüman kardeşleri kendisine suikast düzenlemekle suçlamış ve 
binlerce kişiyi hapse attırmış ve bir kısmını da idam etmiştir. Hareket, Enver Sedat dönemine 
kadar faaliyetlerini gizli yürütmüştür. Sedat döneminde siyasi anlamda yaşanan kısmi 
liberalleşme döneminde hareket üzerindeki yasaklar kalkmıştır. 1990’dan sonra dünyadaki 
eğilime paralel olarak İhvan, demokrasiye inancını vurgulamış, insan hakları, özgürlük, eşitlik 
gibi kavramları sık sık kullanır olmuştur. Mart 2004 tarihinde Kahire’de her kanattan, siyasi 
parti liderlerinin,  sendika temsilcilerinin, öğretim görevlilerinin ve diğer STK temsilcilerinin 
katıldığı bir konferans düzenlenmiştir. Böylece Müslüman Kardeşler, toplumun her 
kesiminden temsilcilerle işbirliği yapma isteğini göstermiştir.  
 
Milliyetçiliği reddederek, kimlik olarak sadece İslamı ön plana çıkaran İhvan, Müslümanların 
Batı karşısındaki gerilemesinin, ilk dönem müslümanların ahlakından uzaklaşılması sonucu 
olduğunu savunmuştur. İslam’ın hayata bütüncül baktığını söyleyen İhvan, gerçek 
mutluluğun ancak İslam ahlakının hayatın her alanına nüfuz etmesiyle elde edilebileceğini 
savunmuştur13. Batı medeniyetinin özellikle bilimsel anlamdaki başarıları takdir edilirken, 
yaşam tarzı reddedilmiştir. Siyaset üstü bir anlayış benimseyen Müslüman Kardeşler, siyaset 
kurumu dahil bir çok alanda köklü reformlar yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Reformist 
yönüyle ön plana çıkan İhvan, Batının teknik anlamdaki üstünlüğü ile İslami kimliği 
harmanlayarak, şehirli, entellektüel ve muhafazakar bir portre çizmiştir14. İslamın ilk 
yıllarında egemen olan ahlaki değerleri sadece söylemde referans almadığnı göstermiş, 
oluşturduğu sosyal yardımlaşma ağıyla bunu pratiğe dökmüştür 
 

b-) Kifaye Hareketi 

 

2005 yılında Mısır’da yapılacak seçimlerde, Mübarek’in tekrar cumhurbaşkanı olmaması için 
bir grup avukat, ‘’YETER’’ sloganıyla ortaya çıkmış ve sonraları rejime karşı büyük bir muhalif 
hareket olacak olan Kifaye Hareketi’nin tohumlarını atmışlardır. İlk başlarda liberal eğilimli 
avukatlardan oluşan hareket sonraları reform talebinde bulunan toplumun her kesiminden 
insanların bir araya geldiği büyük bir toplumsal hareket halini almıştır. 2004 yılının sonlarında 
Mübarek’e karşı yapılan protestoyu bir dizi konferans takip etmiş ve liberal, milliyetçi, İslamcı 
ve solculardan oluşan 500 kişilk bir grup Mısır Değişim Hareketi’ni kurmuştur. 
 
Ortak bir ideolojiye ve kimliğe sahip olmayan insanları bir çatı altında toplayan Kifaye 
Hareketi, demokrasi taleplerinin dile getirildiği ortak bir platform halini almıştır. İnsan 
hakları, yargının bağımsızlığı ve de basın özgürlüğü gibi değerleri savunan hareket, 
çoğunlukla, seküler, milliyetçi ve entellektüel  üst ve orta sınıfın demokrasi taleplerini dile 
getiren şiddet içermeyen protestolar düzenlemiştir. Hareketin üyeleri kitleleri arkasından 
sürükleyebilecek bir liderin etrafında toplanmamıştır. Hareketin lideri gibi gözüken Eyman 
Nur daha çok hareketin sözcüsü konumundadır. Hareketin içinde barındırdığı her grubun ayrı 
etkin ismi bulunmaktadır. Hareket içindeki Kıptilerin(Hristiyan Mısırlılar) liderliğini avukat 
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George Ishak yaparken, kadınların lideri olarak Naval Savadi ön plana çıkmış ve Abdül Halim 
Kandil ise milliyetçilerin liderliğini üstlenmiştir. Avukat, doktor, yazar, akademisyen gibi 
eğitimli ve toplumun üst kesiminden oluşan hareketin üyeleri başta İngilizce olmak üzere 
yabancı dilleri iyi konuşabildiklerinden dünyayla iletişim halinde olmuşlar ve dertlerini 
herkese duyurabilmşilerdir. Medyayı ve interneti etkin kullanan üyeler, kitlelerin harekete 
geçmelerini sağlamışlardır. 
 
‘Kahramanın statüsünü koruyabilmesi için düşmanın varlığı şarttır.’ ilkesinden hareketle, 
Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla yeni bir düşman aranmış ve o düşman çok geçmeden 
bulunmuştur. 1990’lı yıllarda İslam, Batı medeniyetinin en büyük düşmanı ilan edilmiş ve 
İslami hareketler ve cemaatler üzerindeki baskılar arttırılmıştır. Demokrasi hareketlerinin 
tüm dünyada etkili olduğu bu dönemde Mısır’da rejime karşı en etkin muhalefeti yapan 
örgütlü yapı olan Müslüman Kardeşler Hareketi, İslami ilkeleri benimsemesinden dolayı Batılı 
devletlerden destek bulamamıştır. Tutuklamalarla ve yasaklarla baskı altına alınan İslami 
hareketlerin hareket alanı giderek daralmıştır. Seküler ve liberal değerleri benimseyen Kifaye 
Hareketi böyle bir dönemde ortaya çıkmış, İslami hareketlere nazaran faaliyetlerini daha 
rahat bir şekilde gerçekleştirmiştir. 
 

c-) 6 Nisan Gençlik Hareketi 

 

Mısır’da toplumun büyük bir bölümünü oluşturan gençler, protestoların en ön saflarında yer 
alarak isyanı sürüklemiş ve ona dinamizm getirmişlerdir. Sosyal medyada oluşturdukları 
iletişim ağıyla toplumun rejime karşı harekete geçmelerini sağlamışlardır. Davalarına olan 
inançta sebat etmiş, makyaj reformlara kanmamış ve büyük bir inatla direnç göstermişlerdir. 
Devrim heyecanıyla harekete geçen gençler aynı zamanda itidali elden bırakmamış, şiddetin 
önüne geçmiş ve böylece protestoların amacına ulaşmasında büyük katkılar sağlamışlardır. 
 
Gençlik hareketlerinin en popüler ve organize olanı 6 Nisan Gençlik Hareketi,  El Mahalle El 
Kübra’daki işçilerin 6 Nisan 2008’de gerçekleştirecekleri greve destek olmak amacıyla 
kurulmuştur. Ahmed Mahir ve Ahmed Salah tarafından bu greve destek için Facebook’ta bir  
grup oluşturulmuştur. Ülkedeki diğer muhalif grupların da desteğiyle katlımcıların sayısı 
binleri bulmuş, durum sadece işçilerin sorunlarının dile getirildiği grev olmaktan çıkmış rejimi 
eleştiren protestolar haline dönüşmüştür. 6 Nisan Hareketi, değişim taleplerinin dile 
getirildiği gençler tarafından oluşturulan bir platform halini almıştır15. Özellikle İran’da 
muhaliflerin, uygulanan sansürü delip protesto görüntülerini dünyaya iletmelerinden 
etkilenen gençler, iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, kitlelerin mobilizasyonu, şiddetten 
kaçınma gibi konularda eğitim almışlardır. 2010 seçimleri için büyük bir hazırlık yapılmış 
ancak yeterli düzeyde insan harekete geçirilememiştir. Ancak Arap isyanlarının başlamasıyla 
oluşan protesto dalgalarından faydalanan hareket oluşturduğu altyapı ile Mısırda devrime 
giden yolu açmışlardır. 
 

 
KUTSAL BİR DAVA; EKMEK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ 
 

Takvimler 24 Ocak’ı gösterdiğinde, en ön safta gençler olmak üzere toplumun her 
kesiminden insanlar Mısır’da tarihi yeniden yazmak için sokağa indiler. Herhangi bir siyasi 
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grubun slogan ve pankartının ön plana çıkmadığı, sadece değişim ve demokrasi teması 
etrafında şekillenen protestolar ülkenin dört bir yanında eş güdümlü olarak düzenlenmişir. 
Ancak Mısır’daki demokrasiye geçiş süreci Aralık 2010’da Tunus’da meydana gelen olaylarla 
başlamamıştır.  
 
a-) Mısır’da Halk Devrimine  Giden Süreç 
 
2000’li yılların başlarından itibaren direkt veya dolaylı olarak rejimi eleştirmek için 
düzenlenen protestolar Mısır’daki devrimin alt yapısını oluşturmuştur. Ülkedeki toplumsal ve 
siyasi hareketler belli bir gelişim göstererek daha sistematize ve organize hale gelmişlerdir. 
Şiddet içeren eylemler kınanmış, ayrıştırıcı söylemler terk edilmiş ve bir arada hareket etme 
kültürü geliştirilmiştir. İletişim ve ulaşım araçlarının yaygınlaşması sonucu dünyayla iletişim 
halinde olan yeni ve genç bir nesil doğmuştur. Kötü hayat standartlarına sahip Mısırlı gençler 
gelişmiş dünya ile ülkelerinin içinde bulunduğu şartları kıyaslamış ve yeni taleplerde 
bulunmuşlardır. Daha müreffeh bir hayat için değişim talebinde bulunan gençler, organize 
olmuş, oluşturdukları iletişim ağı ile seslerini herkese duyurmuşlardır. Ayrıca geniş çaplı 
katılımın sağlandığı işçi grevleri rejimi zor durumda bırakan en önemli etkenlerden biri 
olmuştur. 
 
a.1-) Devrim İçin Etüt Niteliği Taşıyan Protestolar 
 
2000 ve 2002 yıllarında İsrail’in Filistine karşı düzenlediği operasyonları kınamak amacıyla 
binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlenmiştir. Bu protestolarda, Filistin işgaline karşı 
pasif bir duruş sergileyen Mübarek yönetimi dolaylı olarak eleştirilmiştir. 2003 yılında  
Amerika Irak’ı işgal ettiğinde, Mısır yönetimi bu duruma karşı olduğunu gösteren net bir tavır 
takınmamıştır. Halk nezdinde meşruiyetini yitiren yönetimin uyguladığı son politikalar halkın 
giderek artan öfkesine neden olmuştur. Irak işgalini kınayan geniş katılımlı protestolar 
sonraki yıllarda da devam etmiştir. Devrim için etüt niteliği taşıyan bu protestolar 
muhalefetin birlikte hareket etme kültürünü geliştirmiş, ortak hassasiyetlerde birlikte 
mücadele edilebileceğinin en güzel kanıtı olmuştur. 
 
a.2-) Kifaye Hareketi Doğuyor 
 
2005 seçimlerinden önce kısmi siyaset yapma serbestisi getirilmiştir. 2004 yılında yeni 
anayasa yapılması, demokrasiye geçiş için gerekli reformların hayata geçirilmesi ve Mübarek 
rejiminin sona ermesi için toplumun her kesiminden insanlar, ‘’YETER’’ sloganıyla bir araya 
gelmişlerdir. Rejim artık doğrudan eleştirilmeye başlanmıştır. Kifaye Hareketi, 2004 yılında 
başlayan işçi grevlerine destek vermiş ve bu grevlerin rejime karşı protestolara dönüşmesini 
sağlamıştır. İleriki yıllarda Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden bu 
grevlere destek çağrısı yapılmaya devam edilmiştir. 2005 seçiminden önce, rejime muhalif 
olan gruplar güçlerini birleştirmeye başlamışlardır. Muhalifler, Değişim İçin Birleşik Ulusal 
Cephe çatısı altında birleşmişlerdir. Bu koalisyona Yeni Vefd Partisi, Nasırcı Demoktarik Parti, 
Tecemmü, Kifaye, Vasat, Kerame, Reform İçin Ulusal Koalisyon, Demokratik Değişim İçin 
Ulusal Topluluk, Değişim İçin Halk Hareketi, İşçi Partisi ve Müslüman Kardeşler’in bağımsız 
adayları katılmıştır16. 2005 seçimleri muhalefetin birlikte hareket etmesi açısından önemli bir 
kırılma olmuştur. 2010 seçimlerinden önce de muhalifler ittifak kurmuşlardır. 6 Nisan 
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Hareketi, Kifaye, Kerame, Vasat ve Müslüman Kardeşler’in bağımsız adayları Değişim İçin 
Mısır Koalisyonu çatısı altında birleşmişlerdir.  
 
a.3-) Haksız Uygulamalara Karşı Baş Kaldırş 
 
Mısır’da yıllarca OHAL yasaları geçerli olmuş, kural tanımayan güvenlik güçleri halka kötü 
muamelede bulunmuşlardır. 7 Haziran 2010 günü iki polisin işkencesi sonucu Halid Said 
adında bir genç hayatını yitirmiştir. Bu olay rejimin zorbalığının ve ülkedeki hukuksuzluğun 
simgesi olmuş ve yeni bir gençlik hareketinin doğmasına yol açmıştır. Bu duruma sessiz 
kalmak istemeyen Google’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Pazarlama Müdürü Wael Ghonim 
tarafından Facebook’ta hepimiz Halid Said’iz isimli bir sayfa kurulmuştur. Güvenlik güçlerinin 
keyfi uygulamalarını eleştirenler bu harekete destek vermişlerdir17. Organizasyon OHAL’in 
kalkması için dört kez sessiz direniş eylemi gerçekleştirmiştir. Rejime muhalif olan siyasi ve 
toplumsal hareketlerin desteğini alan bu eylemlere binlerce kişi katılmıştır. 
 
a.4-) Mübarek’i Zora Sokan İşçi Grevleri 
 
Mısır hükümeti, 1990’lı yılların başlarında dünyadaki eğilime paralel olarak ekonomide 
neoliberal politikalar uygulamaya başlamıştır. Bu politikalar doğrultusunda özelleştirmeler 
artmış bir çok kişi işten çıkarılmıştır18. 40 Milyon kişinin günde 2 doların altında gelir elde 
ettiği Mısır’da, yaşanan bu olumsuzluklar ülkenin dört bir yanında geniş çaplı işçi grevlerinin 
yapılmasına sebebiyet vermiştir. 2006’da Ghazi El Mahalla’da çalışan 24 000 tekstil işçisi 
greve gitmiştir. Daha sonra bu grev dalgası diğer sektör çalışanlarını da içine alarak 
büyümüştür. 6 Nisan 2008’de yapılan greve binlerce kişi katılmış, grev STK’ların da desteğiyle 
rejimin eleştirildiği büyük bir gösteriye dönüşmüştür. 
 
 
b-) Mısır’da Tarih Yeniden Yazılıyor 
 
İşte böylesi rejim için kırılgan olan bir atmosferde, Mısır halkıyla aynı kaderi paylaşan 
Ortadoğu’nun başka bir ülkesi olan Tunus’da halk isyanları patlak vermiş ve bu isyan dalgası 
tüm Ortadoğu’yu etkisi altına almıştır. Uzun zamandır rejim aleyhinde gösteriler düzenleyen 
ve organize olan Mısırlı muhaliflerin arzuladıkları fırsat ellerine geçmiştir. 6 Nisan Hareketi, 
25 Ocak’ta Facebook üzerinden halka meydanlara inme çağrısı yapmıştır. Halid Said Hareketi 
üyeleri de harekete geçmiş oluşturmuş oldukları sosyal medya ağıyla uluslar arası camianın 
dikkatini Mısır’a çekmiştir. 25 Ocak’ta Kahire’deki protestoları 6 Nisan Hareketi düzenlerken, 
Halid Said Hareketi ise İskenderiye, Mansura ve Süveyş’teki protestoları organize etmiştir. 
Gençlerin insiyatif alarak oluşturdukları kıvılcım, diğer organizasyonların da desteğiyle 
büyüyerek ülkeyi saran ve giderek büyüyen isyan ateşine dönüşmüştür. Protestolar boyunca 
halk tüm tahriklere rağmen şiddetten uzak durmuş ve hiçbir grup bir diğerini bastırmaya 
çalışmamıştır.  
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Ülkenin en köklü toplumsal hareketi olan Müslüman Kardeşler, bunun İslami bir devrim 
olduğu kanısı oluşmaması için protestolara arka planda destek sağlamıştır19. Aksi takdirde 
protestoların başından itibaren göstericilere karşı şiddet uygulanmasını reddeden ordu 
devrim aleyhine tavır alabilirdi. Öbür taraftan Mübarek rejimi ile iyi anlaşan ve halk 
isyanlarını çıkarlarına aykırı bulan İsrail yönetimi, bu durumu manipüle edebilir ve başta 
Amerika olmak üzere diğer Batılı devletlerin devrim aleyhine harekete geçmesini 
sağlayabilirdi. Nitekim İsrail Mısır’daki halk isyanları ile ilgili olarak İran İslam Devrimi 
benzetmesi yapmış20 yalnız toplumun her kesiminden insanların birlikte mücadele etmesi bu 
argümanı çürütmüştür. 11 Şubat 2011 tarihinde protestoların on sekizinci  gününde, hem 
içerden hem  dışarıdan desteği kaybeden Mübarek baskılara daha fazla dayanamayarak istifa 
etmiştir. 30 yıl boyunca içeriden ordunun dışarıdan da ABD’nin desteğini alarak ayakta kalan 
Mübarek  devrilmiş ve Mısır için yeni bir sayfa açılmıştır. 
 
DEVRİM SONRASI SÜREÇ 
 
a-) Ordunun Ülkedeki Konumu 
 
Mübarek’in gitmesi Mısır’da rejimin tamamen değiştiği ve halk devrimin tamamlandığı 
anlamına gelmemektedir. Nitekim Mübarek’in istifasıyla Yüksek Askeri Konsey, yönetimi 
devralmıştır21. 1952’de Hür Subaylar’ın darbe yapmasıyla iktidara gelen ordu o tarihten bu 
yana ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. Sadece devlet başkanlarının değil aynı zamanda, 
hükümet üyelerinin, valilerin ve üst düzey bürokratların ordu kökenli olduğu göz önünde 
bulundurulursa ülkede silahlı kuvvetlerin ne denli nüfüzulu olduğu anlaşılacaktır. Rejimin asıl 
sahibi olan ordu ülke yönetiminin stratejik noktalarını elinde bulundurmakla kalmamış, aynı 
zamanda ülke ekonomisinin lokomotifi sayılan sektörlerde kurduğu fabrikalar ve işletmeler 
aracılığıyla faaliyetlerde bulunmuş ve ülke ekonomisinin %25’ine hakim olarak ülkedeki en 
büyük ekonomik aktör olmuştur. Hesap verilebilirliğin olmadığı ülkede ordu, Camp David 
sisteminin devam etmesi için her yıl ABD tarafından sağlanan 1.3 milyar dolarlık askeri 
yardımı istediği gibi harcamanın tadını çıkarmıştır. 
 
Hüsnü Mübarek, ordunun ülkedeki güçlü konumunu gözardı ederek kendisinden sonra oğlu 
Cemal’i ülkenin başına getirmeyi planlamıştır. Cemal Mübarek’in hem ülke idaresinde hem 
de ekonomisinde artan nüfuzu, Hür Subaylar Hareketi’nin devriminden bu yana şekillenen 
yüksek askeri bürokratik elit arasında derin bir hoşnutsuzluğun meydana gelmesine sebep 
olmuştur. Tahrir Meydanı’nda Mübarek karşıtı sloganlar atan halka ordunun müdahale 
etmemesi Mübarek ile ordu arasındaki derin ayrılığın yansımasıdır. Ordunun bu tutumu 30 
yıllık mübarek iktidarının sona ermesinde kilit rol oynamıştır. Ordunun bu denklemdeki 
önemini iyi bilen göstericiler, ordu lehine sloganlar atarak orduyu devrimin koruyucusu ilan 
etmişlerdir. 
 
Mısır ordusu, Türkiye’deki gibi halk ile arasında derin bir ayrılığa sebebiyet verecek Kemalizm 
tarzı bir ideolojiye sahip olmadığından22, tek gayesi devrim öncesinde  sahip olduğu konumu 
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ve ayrıcalıkları korumak olmuştur. Yüksek Askeri Konsey  devrim sonrası süreçte olaylara yön 
veren temel aktör olmak ve kendisini kurumlar üstü bir  otorite ilan etmek istemiştir.  
 
b-) Müsülman Kardeşler Sürece Hakim Oluyor 
 
Bu süreçte Yüksek Askeri Konsey ile birlikte ortaya çıkan en önemli aktör hiç kuşkusuz 
yerleşik kurumsal yapısı, köklü geleneği ve sistematize edilmiş ideolojisiyle Müslüman 
Kardeşler Örgütü olmuştur23. Devrime giden süreçte aktif rol oynayan diğer gruplar 
(liberaller, solcular, gençlik hareketleri vb.) kurumsal yapılarını  Müslüman Kardeşler kadar 
oturtmuş değillerdi. Bu sebeple seçimlerin kısa süre içerisinde yapılmasını sağlayacak geçici 
bir anayasa yerine öncelikle ülkede demokrasiyi kurumsallaştıracak, hukukun üstünlüğünü, 
temel hak ve hürriyetleri teminat altına alacak, adil ve şeffaf seçimleri sağlayacak bir 
anayasanın yapılmasının talep etmekteydiler. Diğer gruplara nazaran çok daha deneyimli 
olan, Mısır’daki otokratik rejimin kimyasını iyi bilen MK, reelpolitiğe uygun olarak yönetimi 
sivillere devredecek seçimlerin bir an önce gerçekleşmesini talep etmiştir. Böylelikle eski 
rejim karşıtları arasında oluşan konsensüs ortadan kalkmıştır. 19 Mart 2011 tarihinde yapılan 
anayasa referandumunda Müslüman Kardeşler, Selefiler ve diğer İslamcı gruplar halkı evet 
oyu vermeye çağırırken, liberal, seküler ve milliyetçi kesim halkın hayır oyu kullanması 
yönünde kampanya yürütmüştür. Sandıktan %77 gibi yüksek bir oranda evet oyu çıkmış 
böylelikle başta MK olmak üzere İslamcılar büyük bir zafer kazanmıştır. 
 
Mısır halkının devrime destek vermesinin en önemli sebeplerinden biri yeni düzenin hayat 
standartlarının arttıracağı beklentisiydi. Devrimden önceki dönemde ülke gelirinin önemli bir 
bölümünün yönetimin etrafında şekillenen ayrıcalıklı kesime aktarılması, Mısır halkının 
yoksullaşmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle gençler arasında işsizliğin yüksek olduğu 
ülkede nüfusun %20’lik bölümü yoksulluk sınırının altında  yaşamaktadır24. Mübarek’in 
devrilmesinden sonraki geçen süre içerisinde güvenlik güçleri ülkede güvenliği sağlayamamış 
ve böylelikle kendini güvende hissetmeyen yabancı yatırımcılar ülkeden kaçmıştır. Ayrıca 
ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan turizm sektörü ise neredeyse durma 
noktasına gelmiştr. Ekonomik kalkınmanın en önemli şartlarından biri olan siyasal ve 
toplumsal istikrarın sağlandığı normalizasyon sürecinin başlayabilmesi için parlamento 
seçimlerinin bir an önce yapılması gerekmekteydi.  
 
Mübarek’in devrilmesinden sonraki süreçte anayasal ve yasal gücü elinde bulunduran 
Mareşal Tantawi liderliğindeki Yüksek Askeri Konsey25, Ekim 2011 tarihinde yönetimin 
sivillere devredilmesinden sonra da ülkedeki konumunu sürdürmek amacıyla, Türkiye’deki 
gibi silahlı kuvvetlerin rejimin bekçiliğini yapmasını sağlayacak kurumlar üstü bir otorite 
olmasını öneren ilkeler üstü bir deklarasyon yayınlamıştır. Ancak toplum bazında oluşan 
büyük tepki sonucunda bu öneri kabul edilmemiştir. Müslüman kardeşler ise Türkiye’deki 
gibi İslami değerler ile şekillenmiş ilkelere sahip muhafazakar ama aynı zamanda toplumun 
tüm kesiminin haklarına saygı duyan demokrat bir yönetmi oluşturmak gayesinde 
olduklarının söylemişlerdir. Mısır’da devrim sonrası süreçte ortaya çıkan iki güçül aktörün, 
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Türkiye’de farklı dönemlerde ortaya çıkmış iki farklı sistemi kendilerine rol model olarak 
almaları ironiktir. Yüksek Askeri Konsey, Ak Parti döneminden önce ülkede varolan askerin 
domine ettiği vesayetçi sistemi kendine referans alırken; Müslüman Kardeşler, Ak Parti 
iktidarıyla başlayan demokratikleşme sürecini referans almıştır.26 
 
Mısır’da ilk adil ve bağımsız parlemonto seçimleri Kasım 2011 tarihinde bu tartışmaların 
gölgesinde yapılmaya başlanmıştır. Eski seçim sisteminin geçerli olmasından dolayı üç 
aşamada gerçekleştirilen seçimler, üç ay gibi uzun bir döneme yayılmış ve ancak Ocak ayında 
bu süreç tamamlanabilmiştir. Müslüman Kardeşler’in siyasi kanadı olan Özgürlük ve Adalet 
Partisi beklendiği gibi seçimden büyük bir zaferle çıkmış, %47 gibi yüksek bir oy oranıyla 
neredeyse tek başına parlamentonun yarısına hakim olmuştur27. Seçim sonuçları 
incelendiğinde ortaya çıkan bir diğer sonuç ise Müslüman Kardeşler’e nazaran daha radikal 
bir çizgide bulunan Selefiler’in temsil edildiği Nur Partisi’nin kayda değer bir başarı ortaya 
koyması ve %24 oranında oy alarak seçimlerden ikinci olarak çıkmasıdır. Böylece İslamcılar 
Mısır’da parlamentonun %70’inden fazlasının temsil eder hale gelmişlerdir.28 
 
c-) Rejim Elitlerinin Son Çırpınışları 
 
Başta Yüksek Askeri Konsey olmak üzere rejim elitleri ülke yönetimini tamamiyle sivillere 
bırakmak niyetinde değillerdi.29 Müslüman Kardeşler ile Yüksek Askeri Konsey arasında kapalı 
kapılar arkasında  ince dengeler üzerine kurulu bir anlaşma yapılmıştı. İktidar mücadelesinde 
ön plana çıkan iki ana kutup arasında varılan mütabakata göre Yüksek Askeri Konsey, 
Müslüman Kardeşler’in parlamentoyu domine etmesine izin verirken, devlet başkanlığına  da 
Yüksek Askeri Konsey’in desteklediği birisinin getirilmesi öngörülmekteydi. Nitekim 
Müslüman Kardeşler’in başkanlık seçimi için aday çıkarmayacağını duyurması bu gizli 
anlaşmanın bir yansımaydı. Ancak Ebul Futuh’un Müslüman Kardeşler’in onayı olmadan 
devlet başkanlığı için adaylığını koyması, sonunda Muhammed Mursi’nin resmen Müslüman 
Kardeşler’in adayı olarak belirlenmesiyle sonuçlanan süreci başlatmıştır. Böylelikle İhvan ile 
asker arasında oluşan gizli mütabakat sona ermiştir.  
 
İhvan ile asker arasında iktidar mücadelesinin kızıştığı bu süreçte, Yüksek Askeri Konsey 
elinde bulunan gücü çıkarları doğrultusunda kullanarak sahip olduğu konumu koruyacağının 
sinyallerini vermiştir30. Ülke Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerine kilitlenmişken, üyeleri 
Yüksek Askeri Konsey tarafından atanan Yüksek Anayasa Mahkemesi parlamento 
seçimlerinde hehangi bir siyasi partiye geçmeleri yasak olan bağımsız adayların bu kuralı ihlal 
ettikleri gerekçesiyle parlamentoyu fesheden tartışmalı bir karar vererek Yüksek Askeri 
Konsey’e ‘’yumuşak darbe’’ imkanını sağlamıştır31. Yüksek Askeri Konsey, eski rejim 
yanlılarının adayı olarak gösterilen ve Mübarek’in son başbakanı olan Ahmet Şefik’ten 
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umudunu yitirmesinden sonra devlet başkanının yetkilerini büyük ölçüde kısan, anayasa 
yazımı ve ülke yönetiminde kendisine üst yetkiler veren kararlar açıklamıştır32. Devrimciler 
arasındaki konsensüs parçalandığından dolayı bu kararlara güçlü bir itiraz yükselmemiştir. 
Özellikle İslamcılar dışındaki diğer devrimci gruplar (seküler, liberal, milliyetçi ve solcu) bu 
karara karşı çıkmayarak bir nevi destek vermişlerdir. 
 
d-) Mısır’ın İlk Sivil Devlet Başkanı; Dr. Muhammed Mursi 
 
23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Müslüman 
Kardeşler’in adayı olan Muhammed Mursi oyların %25,3’ünü ,eski rejim yanlılarının adayı 
olan Ahmet Şefik oyların %23,7’sini ve Nasırcı sosyalistlerin temsilcisi olan Hamdan Sabbahi 
ise oyların %21,6’sını almıştır. Başkanlık seçiminin ilk turunda gereken çoğunluk 
sağlanmadığından dolayı en yüksek oyu alan Mursi ve Şefik ikinci turda tekrar oylamaya 
kalmışlardır ve sonunda Dr. Muhammed Mursi oyların %51.3’ünü alarak ülkenin ilk sivil 
başkanı olarak seçilmiştir. Devlet başkanlığı seçim sonuçlarında dikkat çeken en önemli husus 
Muammed Mursi ile Ahmet Şefik’in aldıkları oy oranları arasında çok az bir fark olmasıdır. Bu 
durumun oluşmasında birçok etken rol oynamıştır. Rejim karşıtı protestoların başarıya 
ulaşmasını sağlayan devrimci cephe arasında oluşmuş olan harmoninin ve  dayanışmanın son 
bulması, Müslüman Kardeşler’in diğer devrimci grupları sürecin dışına itmesi veya onlarda bu 
izlenimin oluşmasına neden olması, Mübarek’in devrilmesinden sonra ülkede bir türlü 
güvenliğin ve istikrarın sağlanamaması, zor durumda olan ülke ekonomisinin  
toparlanamaması, uzun süren geçiş sürecinin halkta umutsuzluğun ve bıkkınlığın oluşmasına 
sebebiyet vermesi, dağınık halde olan eski rejim yanlılıarın toparlanıp tekrar organize olması 
Mursi ve Şefik arasındaki oy oranlarının birbirine bu denli yakın olasının temel sebepleri 
olarak sayılabilir. 
 

MISIR’DA MURSİ VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER DÖNEMİ 
 

1952 Hür Subaylar Hareketi’nin devriminden sonra Mısır’ın ilk sivil başkanı olan Mursi’nin 
önünde keskin çizgilerle ayrılmış iki seçenek vardı. Ya yetkileri büyük ölçüde kısıtlanmış bir 
başkanlık kabul ederek Yüksek Askeri Konsey’in ve rejim elitlerinin kendisine biçtiği rolü 
oynacak ve yahut güçlü bir duruş sergileyerek askerin kışlasına çekilmesini ve ülkede 
demokrasinin kurumsallaşmasını sağlayacak bir yol izleyecekti. Mursi kendisini seçen halkın 
istekleri doğrultusunda ikinci seçeneği tercih etmiş33, 12 Ağustos 2012 tarihinde ani ve 
radikal bir kararla başta Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Tantavi ve Genel Kurmay 
Başkanı Sami Anan olmak üzere üst düzey askeri personelleri emekliye sevk etmiş ve bundan 
önce Yüksek Askeri Konsey tarafından ilan edilen anayasal deklerasyonun geçersizliğini ilan 
ederek yerine devlet başkanının ordu üzerindeki gücünü arttıracak kararları ilan etmiştir.34 
 
Mursi, göreve geldiğinde başta ABD ve İsrail olmak üzere bölgedeki güçlü aktörlere mesaj 
vermiş, İsrail ile yapılan barış sözleşmesi, doğal gaz anlaşması dahil kendisinden önce 
imzalanmış uluslararası sözleşmelere sadık kalacağını ve ilk önce bunu bozan tarafın kendileri 
olmayacağını söylemiştir. Bu tutumuyla Mursi enerjisini dışarıdaki anlaşmazlıklarla tüketmek 
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yerine ülkede bozulan huzuru ve güvenliği inşa etmek, siyasal ve ekonomik istikrarı 
sağlayarak ülkeyi  toparlanma sürecine sokmak için harcayacağının sinyallerini vermiştir. 
 
Ortadoğu dışındaki ilk resmi ziyaretini Çin’e gerçekleştiren35 ve sonrasında bağlantısızlar 
hareketinin toplantısına katılmak için İran’a giden Mursi, denge politikası etrafında şekillenen   
çok boyutlu bir  dış politka izleyeceğinin sinyallerini vermiştir.36  
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